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Ba la ton fü red mint egy 14000 la ko sú vá ros, köz igaz -
ga tá si lag ma gá ba fog lal ja Balatonarácsot is, má ra
úgy szól ván ös  sze is épült ve le. dol go za tom ban csak
Ba la ton fü red del fog lal ko zom, múlt já val is csak
olyan mér ték ben, amen  nyi re ez a cím ben meg adott
té má hoz szük sé ges. A vá ros szer ke ze tén lát ha tó,
hogy nem egy köz pon ti mag kö rül fejlődött, nincs
ter mé sze tes vá ros köz pont ja. A ma óvá ros nak ne ve -
zett, ré geb ben a Fürdőteleptől va ló kü lönb ség té tel
mi att Fa lu nak em le ge tett ré szen két meg ha tá ro zó
épü let ta lál ha tó, amely köz re fog ja en nek főutcáját.
már messziről lát ha tó a re for má tus, úgy ne ve zett fe -
hér temp lom, és a két tor nyú ró mai ka to li kus, úgy ne -
ve zett pi ros temp lom. ne vét az épí té sé hez hasz nált
vö rös homokkő és az ez zel har mo ni zá ló va ko lat szí -
ne ad ja. ez a vá ros kép már  a kö zel múl tat idé zi. A
kö zép ko rig történő visszatekintésből ki tű nik, hogy
Fü red há rom kis településből és a Ba la ton-par ti sa va -
nyú víz-for rá sok kö rül lé te sült gyógyüdülő-telepből
ala kult ki. A kö zép ko ri ap ró fal vak temp lom ma rad -
vá nyai ma is meg ta lál ha tók. eb ben a kor ban ál ta lá -
ban a temp lo mok ban, temp lo mok mel lé te met kez -
tek. ez Fü re den is  nyo mon követhető, ré gé sze ti ása -
tá sok kal iga zol ták a haj da ni fü re di szent mar git  és a
papsokai-siskei szent mi hály temp lom  ese té ben. A
későbbiek so rán a fal vak ös  sze ol vad tak és fo lya ma -
tos vál to zá son men tek ke resz tül. tö rök ura lom, föl -
des úri bir tok vi ták, pes tis jár vány ala kí tot ták éle tét.
meg ha tá ro zó volt a tér ség ben a re for má ció. A tö rök
kor vé gén Fü red la kos sá ga tel je sen kál vi nis ta volt.
ez után "na gyobb rész ben a ka to li kus föl des urak bir -
to ka in élő job bá gyok kö zött más fél szá zad alatt
jelentős mér ték ben emel ke dett a ka to li ku sok szá ma.
ez zel együtt még 1848-ban is 100 fü re di kö zül 15
ka to li kus, 77 re for má tus, 7 iz ra e li ta és 1 evan gé li kus
fe le ke ze tű volt. "A fü re di ró mai ka to li kus egy ház -
köz ség paloznak hoz tar to zott. Az anya köny ve zés a
paloznaki plé bá ni án tör tént. saj nos ezek hez az anya -
köny vi ada tok hoz va ló hoz zá fé rés ne héz sé gek be üt -
kö zik. Ba la ton fü re den 1918 óta fo lyik a ró mai ka to -
li kus egy há zi anya köny ve zés. A val lá suk hoz ra gasz -
ko dó és ér te ál doz ni kész fü re di ek, a be te le pül tek kel
is gya ra po dó ka to li kus fe le ke ze tű ek, hosszú és ne -
héz sé gek kel ter helt idő után ju tot tak önál ló plé bá ni -
á juk hoz. szól ni kell az élő és holt fa lu egy más hoz
va ló vi szo nyá ról - ír ja Balassa iván. "Két ség te len az,

hogy a fa lu és a temető kö zött meg van az ál lan dó
kap cso lat. " ez Fü red ese té ben is jól tükröződik. ma
Ba la ton fü red nek há rom le zárt és há rom hasz ná lat ban
levő temetője van. A vá ros fö lött észak nyu gat ra a
siske-papsoka ma gas la ton van egy más mel lett a ré -
gi ka to li kus, a ré gi re for má tus és a zsi dó temető. A
mai Baj csy -Zsi linsz ky úton, amely Aszófő fe lé ve -
zet, van jobb ra a ka to li kus, bal ra a re for má tus és a
köztemető. A ré gi ka to li kus temető a papsokai szent
mi hály temp lom rom mel lett van, mély út vá laszt ja el
a ré gi re for má tus temetőtől. minthárom fe le ke ze tű
siskei temetőben ke let-nyu ga ti irány ban fek sze nek a
sí rok. Balassa iván sze rint "a temetőbe be lép ve meg
le het ál la pí ta ni an nak ko rát. A ré geb bi ek ben ugyan is
lát szó lag nem ta lá lunk sem mi fé le ren det, a sí rok
egy más sal pár hu za mo sak ugyan, de nem so ra koz nak
sza bá lyos par cel lák ba... A ré geb bi tí pu sú temetőkben
a sí rok ál ta lá ban ke let-nyu ga ti irá nyú ak." Az új
temetőkben a tá jo lást az utak ha tá roz zák meg, így
nincs jelentősége . Az újabb, Baj csy -Zsi linsz ky úti
temetőben a so rok észak-dé li irá nyú ak a he lyi adott -
ság nak megfelelően. A ka to li kus teme tők re jellemző
mó don mind két temetőben meg ta lál juk a kö zép pon -
ti nagy kőkeresztet. A ré gi temető szür ke homokkő
ke reszt jét az idő ki csit meg vi sel te. Va ló szí nű leg
keszt he lyi kőfaragók fa rag ták a 19. sz. kö ze pe előtt .
Fi gye lem re mél tó a ba rokk jel le gű corpus és a tal pa -
za ton ál ló Fáj dal mas Anya szo bor. Bog nár ke reszt né -
ven is mert ez a kőkereszt, ame lyet a 19. sz. kö ze pén
még működő ba la ton fü re di bog nár céh ál lít ta tott sa -
ját költ sé gén. Feltehetően ez az egyet len céh em lék
Ba la ton fü re den . Az újabb temető kes keny, tég la lap
ala kú te rü le ten fek szik a Baj csy -Zsi linsz ky út és a
Vo lán au tó busz te lep hely kö zé zár va. mind össze ti -
zen négy sor ban fek sze nek a sí rok. ma ide már rit kán,
csak a meg vál tott sír he lyek be te met nek. A kö zép -
pon ti nagy kőkereszt vöröskőből ké szült, ma gas,
kar csú al ko tás. A ke reszt szá rai ka ré jo san zá ród nak.
A corpus ezüs tös fe hér, az alat ta ál ló má ria-szo bor
fe hér szí nű. A tal pa za ton levő fel ira ti mezőn fe ke te
be tűs fel irat van: én VAgyoK/ A FeL tá mA dás
és AZ éLet/  Ki Ben nem HisZ/ HA sZin tén
meg HAL is/ éL ni Fog öröKKé/ 1904. A ke -
reszt év szá ma va ló szí nű leg a temető meg nyi tá sá nak
év szá ma is. A sír je lek nagy ré sze nyil ván va ló an fá -
ból ké szült, ezek az idők fo lya mán tönk re men tek, el -
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tűn tek. A ró mai ka to li kus la kos ság nak csak a mó do -
sabb ja ál lí tott az 1800-as évek ben ma ra dan dó kő sír -
je let. A meg ma rad tak kö zül sok a vöröskő, gya ko ri a
süttői mészkő, ta lál ha tó szür ke homokkő, már vány,
grá nit. Az újabb temetőben ezek mel lett tért hó dí tott
a műkő, és ki sebb mér ték ben a vas. A sír je lek for má -
ja is vál to zó. Az utób bi szá za dok óta ki ala kult egy há -
zi el vá rás és szo kás sze rint a ka to li ku sok sír já ra ke -
resz te ket ál lí tot tak. ma is ta lá lunk Ba la ton fü re den
egyéb ként szé pen gon do zott sí ro kon egy sze rű fa ke -
resz te ket.  A rom lé kony fa he lyett sok eset ben
műkőből, eset leg vas ból ké szí tet tek egy sze rű ke resz -
te ket, me lyek méretkükben és for má juk ban a szo ká -
sos fa ke resz te ket utá noz zák. "Az egy sze rű temetői
kőkereszteket fel vál tot ták azok, me lyek lé nye gé ben
táb la ala kú sír kö vek, csak felső részükből ke reszt
ma ga so dik ki". A felső, ré gi temetőben ezek a for -
mák a leg gya ko rib bak. Ha sáb il let ve obe liszk for ma
a múlt szá zad elejéről, for du ló já ról ta lál ha tó. A
későbbiek so rán sok ala cso nyabb tömb ala kú, vagy
egyéb egy sze rű vagy bo nyo lul tabb for má jú sír kö ve -
ket ál lí tot tak, ame lyek fel ira ti táb lá ja fe ke te vagy fe -
hér már vány. A ke reszt va la mi lyen for má ban va la -
men  nyi sír je len meg ta lál ha tó. na gyon gya ko ri az  i
H s jel. ezek mel lett he lyen ként a ro zet ta vagy szo -

mo rú fűz dí szí tés is meg je le nik. A fel irat ok több nyi re
szűk sza vú ak, né ha még az év szám ok sin cse nek fel -
tün tet ve. A ré gi temetőben ta lált leg ré geb bi év szám
1812, mely egy la tin fel ira tú sír je len ol vas ha tó. A
töb bi sír fel irat már csak az 1800-as évek közepétől
ta lál ha tó. AZ 1900-as évek ele jén még te met kez tek
ide. Van nak 1944-45-ös há bo rús sír em lé kek is. még
1948-as sír is ta lál ha tó a temető sar ká ban, sze rény
sír jel lel, de gon do zot tan, vi rág gal. eb ben az időben
pe dig már rég óta a Bajcsy-Zsilinszy úti temetőt hasz -
nál ták. 

ér de kes len ne a ka to li kus temető le írá sát ös  sze vet -
ni, pár hu zam ba von ni a már 1999-ben és 2000-ben
le írt re for má tus temetővel, meg ke res ni a csa lád tör té -
ne ti kap cso la to kat, de ez már nem fér en nek a dol go -
zat nak a ke re té be.

A temetőkben a sír je lek le írá sá nál és fény ké pe zé -
sé nél az adott időszakból a tel jes ség re tö re ked tem. A
ré gi temető sír je le it  1-46 szá mo zás sal, az újabb
temetőben levőket 47-135 szá mo zás sal lát tam el. A
mel lé kelt fény ké pek szá mo zá sa ez zel megegyező. 

a ré gi Ka to Li Kus temető sír Je Lei (1-46)
1. nagy mé re tű szür ke mészkő sír jel. A tal pa zat fö -
lött a fel ira ti mezőt egy-egy féloszlop fog ja köz re,
amely la pos ív vel zá rul, el kü lö nül ve egy fö löt te
levő újabb többlépcsős, ívelt pár ká nyú mezőtől. A
sír je let az er re a tí pus ra jellemző for má jú tal pas ke -
reszt zár ja le, kö ze pén i H s jel lel. sírkőkészítő
Velty F. Veszp rém. Fel ira ta: 

itt nyug szik 
CsiZmAZiA jó ZseF

élt 77 évet
meg halt 1887 év márcz 18 án

és ne je
CsiZmAZiA jóZseFné
szül totH er Zsé Bet

élt 72 évet
meg halt 1886 év jan 22 én

Bé ke ham va ik ra

A Csizmazia ősi fü re di név, már az 1700-as évektől
sze re pel, mint az es ter házy ura da lom hoz, il let ve a
veszp ré mi káp ta lan hoz tar to zó zsel lér, il let ve úr bé res
ne ve.

2. süttői mészkő sír em lék. A tal pas, ka ré jos ke reszt,
kö ze pén szo mo rú fűz dí szí tés sel há rom szög csúcs ban
zá ró dó, többlépcsős pár ká nyon áll. A szög le te sen
meg tört pár kány ké tol dalt váll ban végződik. A fel ira -
ti mező nem kü lö nül el, kis ívek dí szí tik. Fel ira ta:
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itt
nyug szik

né hai
dA rAB jó ZseF

élt 60 évet
meg halt 1870 ik év julius 13 án

öZ Ve gye CsáK Zsu ZsAn nA
jó ZseF és LidiA

gyer me kei
em lé ké nek

3. A süttői mészkő sír jel szög le tes vo na lak kal ha tá -
rolt, kis váll ban ki fu tó cson ka há rom szög ben
végződik, me lyen ke reszt áll. Az elkülönülő fel ira ti
mezőt két féloszlop fog ja köz re. Fö löt te szo mo rú -
fűz dí szí tés lát szik. Fel ira ta: 

dA rAB jó ZseF
élt 40 évet

meg HALt már Ci us 11 én
1873

Bé Ke po rA i rA

A da rab csa lád név is sze re pel a ré gi fü re di ne vek
kö zött.

4. süttői mészkő sír jel, mely az előzőeknél kis sé
ala cso nyabb. A ka ré jos ke reszt szép for má jú, hár -
mas ívű pár kán  nyal sze gett fel ira ti táb la fö lé ma ga -
so dik. dí szí tés, jel nincs raj ta. Fel ira ta: 

itt nyug szik
KreuCZer jó ZseF

élt 42 évet
meg halt 1881 junius 6 án

és le á nya Kor né LiA
élt 4 évet

meg halt 1877 má jus 22 én
Bé ke ham va ik ra!

5. Vöröskő sír em lék, mely ma gas tal pon ál ló, kes -
keny pár kán  nyal sze gett fél kör ív vel zá ró dó fel ira ti
táb lá ból és az ebből kiemelkedő tal pas keresztből
áll. dí szí tés, jel nincs raj ta. Fel ira ta:

itt nyug szik
..AHL jó ZseF

................
ist Ván és KA roL

élt 67 évet
meg halt 1908.

................

6. tal pa zat ra emelt vöröskő sír jel. Az előzőnél szé le -
sebb, ha son ló for má jú, egy sze rű meg je le né sű sírkő,
ke reszt tel zá ró dik. A ke reszt egyik szá ra le tö rött. Fel -
ira ta:

e sirBA nyugosZnAK
Csor dás má riA és LA jos

má riA éLt 7 éVet meg HALt
1867 oKt 12 én LA jos éLt 3 éVet

meg HALt 1866 ápr 10 én
Bé Ke HAm VA iK rA

itt
nyug sZiK Csor dás

LásZ Ló éLt 60 éVet meg
1892 éV 1848/49 Hon Véd

A negy ven nyol cas hon véd sír ját ma is ke gye let tel
őrzi az utó kor. 

7. süttői mészkő sír em lék, dup la ke re tű fél kör ív vel
zá rul, melyből ka ré jos ke reszt ma ga so dik ki. A
sírkő két ol da lán egy-egy féloszlop van. A ke reszt
kö ze pén szo mo rú fűz dí szí tés lát ha tó. Fel ira ta: 

itt nyug szik
nAgy joseF

nép is Ko LA tAnitó
......us hó 2. 1861

................

8. A vö rös sírkő már a fű ben fek szik kidőlve. Fel ira ta: 

itt nyug sZiK
BrAZsiL te réZ

.... éVet
meg HALt ápriL...

1876
Bé ke ham va i ra

9. ma gas, vi lá gos bar na mészkő sír jel, csúcs ív ben
végződik, pe rem ve szi kö rül, be haj ló íves mo tí vum dí -
szí ti. tetejéről zö mök ke reszt ma ga so dik, corpus sal. A
vé sett szö veg nagy ré sze már nem ol vas ha tó, csak tö -
re dé ke sen vehető ki a fel irat kis ré sze. Fel ira ta:

Keöd LőrinC
élt ... évet meg halt

................
ne je

sCHreK mAr git
élt ..........
................
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iro dal mi adat sze rint Keöd Lőrinc, Keöd jó zsef ha -
jós ka pi tány nagy ap ja 1792-től 1848-ig élt. 

10. szür ke kő sír jel, ma gas obe liszk for ma, a fel irat
fö lött vé sett ke reszt tel. Fel ira ta: 

Keöd jó ZseF
élt 79 évet

meg halt 1867 jul 18

11. dí szí tet len, tom pa szög gel le zárt szür ke kőha -
sáb, mely több lépcsős tal pa za ton áll. sírkő készí tő:
Barta F., Veszp rém. Fel ira ta: 

Keöd jó ZseF
HA jós KA pi tány

1839-1897
Bé Ke po rA i rA

Keöd ka pi tány Ba la ton fü red jelentős sze mé lyi sé ge
volt, aki a ró mai ka to li kus plé bá nia és temp lom épí -
tés te rén is  - er köl csi és anya gi tá mo ga tá sá val - ér -
de me ket szer zett. ere de ti sír em lé ke, mely nek ké pe
Zákonyi Fe renc köny vé ben lát ha tó, ron gá lás nak
esett ál do za tul, le dön töt ték. He lyé re a vá ros ál lí tat -
ta az új sír kö vet.

12. Vöröskő sír jel, de rék szö gű csúcs tól pár kány -
 nyal fel fu tó, kis váll ban végződő for má ban. A
csúcs ról ke reszt ma ga so dik fel, amely nek egyik
szá ra le tö rött. A fel ira ti részt beívelő sze gély ke re -
te zi. Fel ira ta:

itt
nyug szik

Fe hér ist ván nő
szü le tett

........ ro zá lia élt 44
évet meg halt 1880 év

már ci us 4 én
Bé ke ham va in

13. süttői mészkő sír em lék. Kis váll ba ki fu tó,
többlépcsős pár ká nyú fél kör ív ben zá rul, raj ta tal pas
ke reszt. Fel ira ta:

itt nyug szik
KAZó jó ZseF

élt 52 évet
meg halt 1877 ik évi
deczember 17 én

áL dás Bé Ke HAm VA i rA
emel tet te

ozvegye Al bert Ve ro na
1880
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14. süttő mészkőből ké szült a na gyon szép ki vi te lű,
ké sei ba rokk stí lus je gye ket viselő sír em lék. A kö vet
nem ke re te zi sze gély, alul és fölül íve sen haj ló
dom bor mű vű csi ga vo nal ha tá rol ja. A nagy mé re tű
ke reszt a középről szé pen fa ra gott díszítményből
emel ke dik ki. Fel ira ta la tin nyel vű: 

periLLus et p....... generosus domin....
An to ni us KneCHt

LiBer Æ regiÆCue CiVitAtis
ComAromiensis

orpHAnorum CurAtor
pie in domino oBiit Furedini

die 16 iuL... 1812 An no ...tAtis sue 32

ezen a sír kö vön ta lál ha tó a temető leg ré geb bi év -
szá ma. 

15. Vöröskő sír jel. Fél kör ív vel zá ró dó, váll ban
kiszélesedő táb la, me lyen pe rem fut kö rül, te te jén tal -
pas ke reszt áll. Fel ira ta:

itt nyug szik
grAnitZ er Zsé Bet

élt 51 évet
meg halt 1885 szept ...

Bé ke ham vá ra!

16.  rossz ál la pot ban, om ló fél ben levő vöröskő sír -
jel. A zö mök ke reszt szé le sen emel ke dik ki az eny -
hén csúcs íves fel ira ti kőről, me lyet pe rem ke re tez.
A ke resz ten s m. be tűk ol vas ha tók ki. Fel ira ta: 

itt
nyuk szik Krisz tus Kinn
szen ve dé se Körösztje ár

nyékában szüts já nos
Ki éLt 56 éve ket

Házos ságbon pe dig
eveli Annavol 33 évet

meg holt 1849 dik eszte.....
itt nyugosznak ket ten ...ék

juliánna

17. süttői mészkő sír jel. tég la ala kú fel ira ti táb lát a
sar ka i ban kis beíveléssekkel dí szí tett pe rem sze gé -
lyez. Fö löt te pár kán  nyal el kü lö ní tett há rom szö gű zá -
ró rész, ebből emel ke dik ki a tal pas ke reszt. Fel ira ta: 

itt nyug szik
Hor dós FerenCZ

élet 67 évet
meg halt 1892 ápr.23

ál dás ham va i ra!

18. süttői mészkő sír em lék. többlépcsős, fél kör -
íves pe rem mel, ké tol dalt vál lal le zárt, alul tég la ala -
kú táb lá ban végződik, fölül ka ré jos ke reszt emel ke -
dik ki. Fel ira ta: 

itt nyug szik
ersing györgy

6
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élt 63 évet
meg halt 1898 febr 28 án

Bé ke ham va i ra!

19. Ala csony süttői mészkő, pe rem nél kü li sír jel.
Az íve sen zá ró dó felső részről a ke reszt le tö rött. A
fel irat csak hi á nyo san ol vas ha tó: 

itt nyug szik 
Kris tóF FerenCZ

és test vé re ju Li An nA
................

20. nagymérertű süttői mészkő sír em lék. Az egy-
egy féloszloppal köz re vett tég la ala kú fel ira ti táb la
el kü lö nül a meg emelt és többlépcsős pár kán  nyal
sze gett fél kör íves zá ró résztől. Fö löt te tal pas ke -
reszt emel ke dik. A dí szí tést a zárórészen fél kör for -
má ban el he lye zett fel írás ad ja. Fel ira ta:

itt alus  sza örök ál mát
né hai

Var ga La jos ur öz ve gye
etényi joseFA

szü le tett 1805.
öt évi öz vegy sé ge után meg halt 1869 mártius 3 án

gyer me kei
sán dor im re CAmiLLA

iZi dor jAKoBinA-CornéLiA
em lé ké ben él!

etenyi josefa Var ga La jos főszolgabíró fe le sé ge
volt. Fér jé nek, Var ga La jos nak a sír ját tóth At ti la
csa lá di ok má nyok alap ján azo no sí tot ta a ré gi re for -
má tus temetőben. Az ő fi uk  volt Var ga im re 48-as
hon véd tiszt.

21. süttői mészkő sírje. A fel ira ti táb lát, mely pár -
ká nyos tom pa szög ben zá rul, egy-egy szög le tes
féloszlop fog ja köz re. Fö löt te tal pas ke reszt van. A
különböző be tű tí pus sal vé sett be tűk egyrésze ne he -
zen ol vas ha tó. Fel ira ta:

tiZA mi HáLy
... pá lyán vé ge zett ...

................
...mint jó.... ál mát

sZüLeitőL testVéreitőL
gyá sZoLt

Al szol a ......álmát
e édes alak ban

aki ket el hagy tál ily ....

22. Ala csony, mál ló, vö rös sírkő. Felköríves zá ró dás
alatt szé le sebb, ke ret be fog lalt, tég la ala kú táb la.
Fel ira ta: 

eZ sirHALom
FedZi CsiZ mA diA

An nA H.........
................

23. ma gas, vöröskő ta lap zat ra ál lí tott süttői mészkő
sír em lék. ma gas lá ba zat ról in du ló két féloszlop
fog ja köz re a bemélyedő tég la ala kú fel ira ti táb lát,
mely el kü lö nül a meg emelt, pár kán  nyal sze gett, két
váll ba ki fu tó fél kör íves zá ró résztől. ezen szo mo rú -
fűz dí szí tés lát ha tó. Fö löt te ka ré jos ke reszt van, raj -
ta i H s jel. sírkőkészítő: Velty Veszp rém. Fel ira ta: 

itt nyug szik
sZente jánosné

szül
Kováts má ria

élt 33 évet
meg halt 1895 nov. 11 én

és fia gé ZA
élt 5 hó na pot

meg halt 1895 okt 10 én
ál dás és bé ke leng jen 

fe lejt he tet len po ra i kon!
és édes annya

KoVáts györgyné szül sá gi má ria
élt 58 évet meg halt 1898 jul. 6 án

Bé ke ham va ik ra!

24. Vöröskő sír jel. Kis mé re te is utal rá, hogy gyer -
mek sír. A fel ira ti táb la rész hár mas ív vel zá rul, egy -
sze rű pár kány ke re te zi, tal pas ke reszt emel ke dik ró la.
Fel ira ta: 

itt nyug szik
reiCHArt mA....

élt 2 ½ évet
meg halt 190. ....... 12

és test vé re roZA
élt 4 hó na pot

meg halt 1902 ápr 11
Bé ke ham va ik ra!

25. Kis mé re tű szür ke kő ha sáb, tom pa szö gű csúcs -
 csal, raj ta vé sett ke reszt, alat ta ová lis  fény kép he lye
ta lál ha tó. sírkőkészítő: Weisz m. B.füred. Fel ira ta:

itt nyug szik 
dAnCs ist Ván

élt 10 évet

7
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megh. 1913 jun 28
Bé ke ham va i ra

emel tet ték jó szülői

26. Ki sebb mérető vi lá gos szür ke már vány sír em lék.
A fel ira ti táb la rész váll ba ki fu tó, dup la pár ká nyú fél -
kör ív vel zá ró dik, melyből tal pas ke reszt emel ke dik
ki. Fel ira ta: 

itt nyug szik 
proVitinsZKy Her mi nA

élt 1 ¼ évet 
meg halt 1885 febr 15 én

és test vé re má riA
élt 6 évet

meg halt 1892 szept 11 én
örök em lé kül a szülői és test vé ri sze re tet

27. Vöröskő ta lap zat ra ál lí tott kis mé re tű szür ke
már vány sír em lék, le tört ke reszt tel. A fel ira ti mező
fél kör ív vel zá rul, ké tol dalt váll ban végződő több -
lép csős pár kán  nyal. Fel ira ta:

itt nyug szik
dA rAB LidiA

élt 9 évet
meg halt 1861 szept ...

Bé ke ham va i ra

28. Vöröskő sír jel. Hár mas, pár ká nyos ív vel zá ró dik,
amelyből egy sze rű tal pas ke reszt emel ke dik. dí szí tés -
ként az első fel ira ti sor a középső ív vo na lát kö ve ti.
Fel ira ta: 

itt nyug szik toLnAy má riA
élt 23 évet

megh. 1894 okt 6
terA LinA

és iL KA
Bé ke ham va ik ra

29. süttői mészkőből áll egy más mel lett két egy más -
hoz na gyon ha son ló sír em lék. többlépcsős fél kör ívű
pár kán  nyal zá ród nak, víz szin tes vál lak szé le sí tik az
al só táb la részt. A ke reszt mind két sírkőről le van tör -
ve. A vé sett, fe ke té re fes tett fel irat ok jól ol vas ha tók: 

itt nyug szik
CsiZ mA diA páLné

szül. tot ZsuZsánnA
élt 75 évet

meg halt 1888 decz ...
Bé ke ham va ik ra!

itt nyug szik CsiZ mA diA páL 

élt 81 évet
meg halt 1881 ja nu ár 21

bol dog há zas ság ban töl tött
totH Zsu ZsAn ná VAL 

47 évet
Bé ke ham va ik ra

30. tal pa za ton ál ló vöröskő sír jel. többlépcsős pár -
ká nyú, nyúj tott fél kör ívű zárórész, mely ké tol dalt
váll ban szé le se dik ki, alat ta a ke ret be fog lalt fel ira -
ti táb lá val. Fölül egy sze rű tal pas ke reszt. Fel ira ta:

itt nyug szik
BeLeZnAi mAr git

................

................
megh 1901 no vem ber 1

bé ke hamva....

31. Vöröskő obe liszk, a csú csá nál vé sett ke reszt van.
Fel ira ta: 

itt nyug szik 
KABeLiK

KároLyné
szü le tett

Kabelik An na
1841

megh. 1884 jul 22
Ko VáCs jánosné

szül
KABeLiK sA roL tA

megh. 1938  ápr.1

32. ma gas, vi lá gos szür ke kőobeliszk, a csú csá nál
vé sett ke reszt van. Fel ira ta csak na gyon hi á nyo san
ol vas ha tó. saj nos a lá ba za ton levő hos  szú szö veg
tel je sen ol vas ha tat lan, pe dig feltételezhetően a haj -
da ni nép ta ní tó ér de me it mél tat ja. Fel ira ta: 

sVáB LA jos
sz. 1837

........
sVáB LAjosné

.......

33. Le dön tött már vány sír em lék. Az ál ló ré szen ol vas -
ha tó fel irat: 

WeBer jánosné
BéKessy ir mA

sz. 1852 márCZ 12 m... 1894 Aug 12
Bé ke ve led

ál dott le gyen em lé ked
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34. ma gas, sö tét szür ke kő obe liszk, a csú csa alatt
vé sett ke reszt van. előtte krip ta fedőköve lát ha tó,
vas ka ri ka fo gan tyú val. sír kö ves: HortH. Keszt -
hely. Fel ira ta: 

itt nyug szik
BAum má riA
éLt 38 éVet

megH 1898 juLius 11
Bé Ke HAm VA i rA

35. Az előző mel lett áll, de ellenkező irány ba néz egy
eh hez na gyon ha son ló szür ke obe liszk, lát szik, hogy
má sik kéz mun ká ja. A csúcs rész alat ti itt is vé sett ke -
reszt van. Fel ira ta: 

goroVe
Kris tóF
sz 1821 ...
† 1894 ...

36. Vas rác  csal kö rül vett, bi zo nyá ra csa lá di krip tát
rejtő he lyen áll egy más mel lett há rom sír em lék. A
sír tól ki fe lé, nyu gat fe lé néz egy obe liszk for ma
szür ke sírkő. Fel ira ta: 

itt nyug sZiK
is ten Ben BoL do guLt

FerenCZy
sán dor

m. Kir. póstA
és távirda tiszt

szü le tett 1868 má jus 30
meg halt 1898 julius ...
ál dás és bé ke leng jen

................

37. Kö zé pen szür ke már vány sír jel áll, mely ellenkező
irány ba, ke let fe lé, a sír fe lé néz. A lá ba za ti rész fö lött
ké tol dalt egy-egy erőteljes féloszlop fog ja köz re a hát -
ra ug ró fel ira ti mezőt. A fö löt te meg emelt részt váll ban
kiszélesedő pár ká nyos fél kör ív zár ja, me lyen karélyos
ke reszt áll. Kö ze pén i H s jel lát ha tó. Fel ira ta: 

itt nyug sZiK
FerenCZi gyu LA

éLt 42 éVet
megH 1908 noV. 10

Bé ke ham va i ra
emel tet ték gyá szo ló szü lei

38. ugyan csak ke let fe lé néz az itt ál ló har ma dik
sírkő. sze gély ve szi kö rül a fel ira ti mezőt, amely ből
nyúj tott fél kör ív emel ke dik. ezt a for mát kö ve ti a
többlépcsős pár kány, mely ké tol dalt váll ban végző -
dik. Fö löt te ka ré jos ke reszt ma ga so dik, kö ze pén i H
s jel van. Fel ira ta:

itt nyug szik
FerenCZi

gyuláné
szül CsiZ mA diA

má ria
szü le tett 1846 decz 18
meg halt 1923 jun 15. 

39. Ha sáb for ma műkő sír jel, raj ta már vány táb lán
ci rill be tűs fel irat. Zákonyi Fe renc le írá sa sze rint
Vik tor makszimovics Kucsulov szov jet repülő
főhadnagy sír ja, aki 1945. már ci u sá ban halt meg. 

40. , 41. A két tal pa za ton ál ló, eny he ív ben zá ró dó
tömb sze rű sír em lé ken levő fe hér már vány táb la
ugyan csak a má so dik vi lág há bo rú ban el esett szov -
jet ka to nák em lé két őrzi. 

42. szép fa ke resz ten réz táb la ma gyar má so dik vi -
lág há bo rús hősök em lé két örö kí ti meg. Fel ira ta:

„A HA Zá ért"
BonnyAi LA jos

Bor BéLy Fe renC
BüCHer györgy
gom Bos já nos

KACZuLA gyu LA
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LA KA tos im re
mAr ton jó ZseF

moCsáry ist Ván
né metH já nos

VAr gA j. sán dor
és

42 is me ret Len Hon Véd
1944 - 1945

43. Az előzőhöz hasolnó fa ke reszt a temető tá vo -
lab bi ré szén áll. raj ta a réz táb la fel ira ta:

A ha zá ért
is me ret Len Hon Véd

44. A temető al só sar ká ban lát ha tó egy más mö gött
két egy sze rű, ala csony be ton ke reszt, raj tuk fém táb -
lács ká ba be ütött fel irat. Az egyi ken:

itt nyug sZiK
tAnCsiCs Fe renC

élt 14 évet
meg halt 1946-ban

Bé ke ham va i ra

45. Az előzővel tel je sen egy for ma ke reszt fel ira ta: 

itt nyug sZiK
tAnCsiCs ju Li An nA

élt 21 na pot
meg halt 1948-ban bé ke ham va i ra

46. Kö ze lük ben van a temető leg sze ré nyebb sír je le,
a sír drót szál lal van kö rül vé ve, je lez ve, hogy még
számontartják. Kez det le ges kis fe ke te, rozs dás vas -
ke reszt, raj ta fém le me zen a fel irat: 

sLener jános
éLt 72 évet
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Veszprém.

A Fü re di His tó ria előző szá má ban je lent meg má sod -
köz lés ben Zákonyi Fe renc egy ko ráb bi írá sa, amely a
Ba la ton első gőzhajójának, a Kis fa ludy nak víz re bo -
csá tá sa kor tör tént ha lá los balesetről em lé ke zett meg.
eh hez az írás hoz csat la koz va ta lán nem ér dek te len
meg em lí te ni a veszp ré mi bor bély mes ter, Francsics
Kár oly vis  sza em lé ke zé se i nek egy rö vid rész le tét.
Francsics ugyan is meg em lé ke zett az ak kor tör tént
szerencsét len ség ről. Vis  sza em lé ke zé sei már 1973-ban
nap vi lá got lát tak (FrAnCsiCs Ká roLy: Kis
kamorámban gyer tyát gyújték. Vál. és s. a. r.: Vö rös
Ká roLy. Bp., 1973.), ez a ki ad vány azon ban
Francsics hat kö tet re terje dő visszaemlékezéséből

"csu pán" öt kö tet anya gát tet te köz zé, mi vel az 1827-
1849 kö zöt ti időszakot felölelő má so dik kö tet nem ke -
rült az or szá gos szé ché nyi Könyv tár kéz irat tá rá ban,
ha nem év ti ze de kig lap pan gott. Ki adá sá ra csu pán
tavalyelőtt ke rül he tett sor a pá pai re for má tus gyűj te -
mé nyek gon do zá sá ban (Fran csics Kár oly vis  sza em lé -
ke zé sei. s. a. r. és szerk.: Hudi jó ZseF. pá pa, 2001.
[A pá pai re for má tus gyűj te mé nyek ki ad vá nyai. For -
rás köz lé sek, 3.] soro zat szerk.: me Zei ZsoLt). Az
aláb bi idé zet e ki ad vány 138. ol da lán ol vas ha tó: "A ba -
la to ni gőzhajó, Kis fa ludy a ne ve, szin te ezen
esztendőben épült, és szep tem ber 21-én Fü red nél, hol
fel épült, eresz te tett a Ba la ton ra nagy ze ne és mo zsa rak
dur ro gá sa közt, me lyek kö zül egy el sza kad ván, egy fü -
re di pa raszt as  szony le ve ál do zat ja az ün ne pély nek,
ször nyű ha lál ra üté az el sza kadt érc da rab."

KAtonA CsABA

Kiegészítés záKonyi ferenC írásáHoz
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A Hely tör té ne ti gyűj te mény egyik vit rin jé ben vas tag
fa lú, arasz nyi ma gas üveg po hár lát ha tó. egyik ol da -
lán zöld le vél ko szo rú val övez ve a l9. szá za di Ba la -
ton fü red ké pe, alat ta a dá tum: 1904. aug. 18., a hát só
ol da lán egy más alatt tíz név: ma ris ka, joska, An nus,
már ton, gyu la, terus, gyur ka, ma tild ka, ilon ka, Bö -
zsi ke. A po ha rat dédszüleim, Fe ke te már ton és till
te réz ezüst la ko dal muk ra kap ták tíz gyermeküktől,
1904. au gusz tus 18-án vol tak 25 éves há za sok. A sor -
ban elsőként szereplő ma ris ka eb ben az év ben, az
ezüst la ko da lom előtt alig né hány hét tel ment férj hez,
a leg ki sebb, Bö zsi ke szep tem ber ben in dult is ko lá ba.
(ta lán cél sze rű már itt meg em lí te nem, hogy a
későbbiekben ma ris ka lett a nagy anyám - ezért le het,
hogy kis sé el fo gult le szek ve le.)

Ami kor a csa lá di erek lyét át ad tam a Hely tör té ne ti
gyűj te mény nek, igen ked ve sen ar ra kér tek: ír nám

meg a hoz zá tar to zó csa lád tör té ne tet is.  nagy öröm -
mel mond tam igent a fel ké rés re, na i van úgy gon dol -
tam, elég, ha le ülök az író asz tal hoz, s az tán csak
győzzem a me sét pa pír ral és ce ru zá val. té ve dé se met
az óta hos  szú hó na pok szor gos ku ta tá sa i val igyek -
szem kor ri gál ni.

A tör té net min den szereplőjét is mer tem, az első vi -
lág há bo rú vé gén el hunyt Fe ke te gyu la ki vé te lé vel,
csak hogy an nak ide jén, gye rek fej jel sem mit nem ér -
zé kel tem a köz tük lévő korkülönbségből. szá mom ra
mind nyá jan "öre gek" vol tak, s csak most, írás köz ben
döb ben tem rá: a leg ki sebb le ány, aki ép pen ti zen hét
év vel volt fi a ta labb nagy anyám nál, gye rek ko rom ban
még alig múlt negy ven éves. eb ben az írás ban öreg
né né i met és bá tyá i mat fi a tal ként, sőt gye rek ként is föl
kell idéz nem. dol go mat ne he zí ti az is, hogy csa lá -
dunk ban an nak ide jén jócs kán mű kö dött még a "nicht

11

Z. KArKoVány judit

feJezeteK egy füreDi poLgárCsaLáD
történetébőL

(Az első negyven év)
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vor dem Kind" szi go rú el ve, így az tán sok félfüllel el -
ka pott meg jegy zés utó lag, meg sár gult ira tok és le ve -
lek bön gé szé se köz ben nyert ér tel met, s mint a ki ra -
kós já ték ban: egy-egy megfelelően he lyé re ta lált ré -
szecs ke új meg vi lá gí tás ba he -
lyez te, át ér tel mez te a töb bit is.

A Fe ke te-csa lád kö zel száz
évig élt Ba la ton fü re den. még -
sem le het egy sze rű en egy év szá -
zad kro no ló gi ai rend jé ben be -
szél ni ró luk, tör té ne te i ket job ban
el le het mon da ni há rom la kó -
hely ük kö ré cso por to sít va.
mind há rom a "ré gi" Ba la ton fü -
red jel leg ze tes épü le te. Az első a
mai As to ria szál ló a Cso ko nai és
a jó kai ut ca ele jén.  A csa lád ból
sen ki, so ha nem ne vez te As to ri -
á nak, ki zá ró lag "a dőry"-ként
em le get ték. A má so dik ból má ra
saj nos alig ma radt va la mi, s ez a
ma ra dék is kö nyör te le nül be -
nyo mo rít va egy - nyil ván va ló an
szükségből tol dott-fol dott, "mo -
der ni zált" - ház fa lai kö zé.
pálóczi Hor váth ádám öreg he gyi nya ra ló já ból, ahol a
19. szá zad ban an  nyi je les ven dég meg for dult, má ra
csak a haj da ni ve ran da négy vas kos osz lo pa ma radt
meg; kör be fa laz ni va ló szí nű leg egy sze rűbb volt, mint
le dön te ni. Az osz lo pok fe let ti tim pa no non ta valy még
kivehető volt a "Fe ri-lak" föl irat. (Az épü let vé det té
nyil vá ní tá sa a hat va nas évek ben több ször is szó ba ke -
rült, de a tervből sem mi nem lett, bár töb ben szót
emel tek ér de ké ben.) A har ma dik ott hont jelentő ház a
Cso ko nai ut cá ban áll. A múlt szá zad ele jén épült
"Zsófika-lak" külső ké pét nem tet ték tönk re a mo der -
ni zá lá sok, csak a két év ti ze de lom bo so dó hárs fák vet -
nek rá egy re mé lyebb ár nyé kot nya ran ta.

i. a Dőry-ViLLa gonD no Kai:
sCHwarCz már ton és tiLL te réz

dédszüleim mind ket ten tol na me gyei svá bok le szár -
ma zot tai, déd apám ve ze ték ne ve 1917-ig schwarcz.
(A ne vet több fé le kép pen is ír ták, meg esik, hogy
egyet len ira ton is két vál to zat sze re pel. én most a leg -
gyak rab ban le írt for mát hasz ná lom.) Az ira tok Bony -
há dot és tevelt je lö lik meg szülőhelyükként, la kó he -
lyül vi szont a tré fás ne vű juhépusztát és a ro man ti ku -
sab ban hang zó tüskepusztát. utób bi ak a 19. szá zad -
ban a tol nai dőry csa lád bir tok ré szei vol tak. A dőry-

famíliáról ed dig ke ve set si ke rült meg tud nom. Akad
kö zöt tük né hány min ta-bir to kos, a ma gyar ó vá ri Aka -
dé mi án vég zett ki tün te tett mezőgazdász - a csa lád
má sik fe le in kább a mág nás-ka szi nó ban és a ló ver -

seny pá lyán szer zett hír ne vet
ma gá nak.
dédszüleim 1879-ben kö töt tek
há zas sá got dom bó vá ron. szor -
gal mu kon kí vül egyéb "va gyo -
nuk" nem volt: schwarcz már -
ton kis gye rek ként ár va ság ra ju -
tott, ro ko nai - úgy mond ták - tel -
je sen ki for gat ták kocs má ros
édes ap ja utá ni örökségéből; till
te réz ap ját, a jó mó dú bog nárt a
fi lo xé ra évei tet ték tönk re. Kap -
cso la tuk a dőryekkel ko ráb bi
ke le tű, schwarcz már ton fog lal -
ko zá sa a há zas ság kö tés kor
„miles silvarius"(sic!), az az er -
dész, aho gyan egy később kelt
ok irat ma gya rít ja. (ma gam a la -
tin ki fe je zést in kább "erdő ke rü -
lőnek" for dí ta nám.) Az azon ban
bi zo nyos nak lát szik: dőry er de i -

ben tel je sí tett szol gá la tot. első gyer me kük nek, az
1881-ben szü le tett má ria ju li an ná nak dőry Adelaid
(etel ka) az egyik keresztszülője. dőry etel a csa lád
job bik fe lé hez tar to zott: a Bécs ben ne vel ke dett, mű -
velt hölgy kedvtelésből asza lás sal, befőzéssel kí sér le -
te zett tüskepusztán, míg azu tán 1912-ben meg ala pí -
tot ta az év ti ze de ken át pros pe rá ló dőry Kon zerv gyá -
rat.

nem sok kal a kis lány szü le té se után dőry La jos rá -
juk bíz ta az 1869-ben épült ba la ton fü re di nya ra ló ja
gond no ki teendőit. mai szó for du lat tal "bi zal mi ál lás"
volt ez: irányították-ellenőrizték az ál lan dó és a nyá ri
sze zon ra föl vett sze mély zet mun ká ját, till te réz el lát -
ta a kul csá ri teendőket, schwartz már ton pa rá dés ko -
csis volt, de az őszi-téli va dá sza to kat is meg szer vez -
te, ha a ven dé gek meg kí ván ták. (dőrynek va la hol
nagy vá zsony kör nyé kén ha tal mas er dei is vol tak.)
nem ke vés dol guk le he tett: a 29 szo bás nya ra ló egész
év ben üze melt, a ven dé gek nem csak a Ba la ton, ha -
nem a szív kór há zi kú rák mi att is jöt tek. A vil la kert je
ak ko ri ban 425 négy szög öl volt: vi rá gos kert, gyü möl -
csös, is tál lók mind el fér tek raj ta.  dédszüleim ott ho -
na, a jalsovics Ala dár úti ka la u zá ban már em lí tett
"felügyelői lak" a je len le gi szlá vi-ház he lyén ál lott.

Be ren de zé se kez det ben igen egy sze rű: a kor ban
szo ká sos asz tal-két ágy-két szek rény "ala pot" azon -
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ban egy olyan bú tor egé szí tet te ki, ame lyet se hol
más hol a csa lád ban nem lát tam; egy mos dó szek rény.
ezen állt a ma jo li ka kész let: egy mos dó tál, egy-egy
kan csó a hi deg- és a me leg víz nek és a szap pan tar tó.
em lé ke ze tem sze rint Herenden
ké szült, szí nes, sze ces  szi ós vi -
rág min tái mi att gye rek ko rom -
ban gyö nyö rű nek tar tot tam,
min den eset re sok kal szebb nek
és előkelőbbnek a ná lunk hasz -
ná lat ban lévő zo mánc la vór nál.
egy szo bát ki zá ró lag a szülők
hasz nál tak, ab ban ven dég nek a
leg na gyobb csa lá di ös  sze jö ve te -
lek ide jén sem ve tet tek ágyat.
schwarcz már ton és till te réz
reg ge len te csak tel je sen rend be
sze dett ru há zat ban, mosd va-fé -
sül köd ve lép tek ki in nen. öl tö -
zet le nül vagy "pon gyo lá ban"
nem hogy ide ge nek, de a gye re -
ke ik sem lát ták őket so ha. déd -
anyám öl tö zé ké nek el ma rad ha -
tat lan kiegészítője volt a kon tyá -
ra tű zött, kis sé szög le tes re for -
mált csipkefőkötő.

Kony hai edényeikből, étkészletükből má ig őrzök
né hány da ra bot, szé pen for mált de ujj nyi vas tag fa lú
por ce lán ká vés- és te jes kan ná kat, meg egy só-tar tót
(így, két szó ban ír va, mert leg alább egy ki ló nyi sót le -
he tett tar ta ni ben ne). Az épen ma radt arany sze gé lyes
tá nyé rok, tá lak is ne héz, vas tag por ce lán ból ké szül -
tek, fi nom vo nal ve ze té sű, egy sze rű min ta fut raj tuk
kör ben. A szó szos-csé szék nagy szá má ból ítél ve a
kész let leg alább 12 sze mé lyes volt. till te réz na gyon
íz le te sen főzött, még nyolc van éves ko rá ban is ő ké -
szí tet te a csa lád nak az ételt. uno kái sze rint egyik "tit -
ka" az volt, hogy az ebéd hez szük sé ges zöld sé ge ket
ko ra reg gel, fris sen szed te ös  sze a ha tal mas kert ben;
tik kadt, fon  nyadt főzelékféle nem ke rült az asz tal ra.
ugyan csak az uno kái em le get tek egy kü lön le ge sen
fi nom tej be grízt: a tá nyé rok ra por ci ó zott tej be da ra te -
te jé re szór ta a kris tály cuk rot, majd a tűz he lyen föl iz -
zí tott egy szé les pen gé jű vas kést, s azt a tá nyé rok fö -
lé tart va ka ra mellt pi rí tott a cu kor ból.

dél ben és es te min dig te rí tett asz tal nál et tek, hét -
köz nap vas tag háziszőttes, ün ne pe ken (gye rek ko rom -
ban már biz to san) da maszt asztalterítővel te rí tet tek. A
"ren des" te rí tés ak kor sem ma rad ha tott el, ami kor pl.
az öt ve nes évek ben mind ös  sze sült krump li volt a va -
cso ra. ma ra dék fe hér vá szon da ra bok ból min den ki -

nek sa ját szal vé tá ja volt, eze ket kü lön fé le szal vé ta-
gyű rűk kel vagy hím zett szal vé ta-tar tók ban kü lö ní tet -
ték el egy más tól. (utób bi a kat a na gyob bacs ka lá nyok
ál ta lá ban ka rá cso nyi, szü le tés na pi meg le pe tés ként

ké szí tet ték.)
A kam rá ban, kony ha kre denc ben
min de nütt volt a pol co kon
"szek rény csík", kez det ben csak
pi ros szál lal kör be slin gel ve,
később, aho gyan a lá nyok sor ra
meg ta nul tak ké zi mun káz ni a
veszp ré mi kedves nővérek től, a
kony há ban a szálánvarrott gyü -
möl csös vagy "hol lan di-ba bás"
lett a di vat, a fe hér ne műs szek -
rény ben a richelieu-s. déd anyám
a sa ját szek ré nye i ben is pél dás
ren det tar tott: nagy mo sás, va sa -
lás után az ágy ne mű fé lét ha to sá -
val "stó szol ta", a cso ma go kat
sár ga se lyem sza lag gal át kö töt te,
ne hogy ös  sze bo rul ja nak. gye re -
kei "a ma ma szek ré nyé be" so -
sem nyúl tak, nem volt ti los, csak
ép pen nem volt szo kás. 

A dom bó vá ron szü le tett má ria után (1881) ki lenc
gyer me kük szü le tett Ba la ton fü re den: jó zsef (1883),
An na (1885), már ton (1886), gyu la (1888), te réz
(1890), györgy (1893), ma tild (1895), ilo na (1896)
és er zsé bet (1898). Az ezüst la ko da lom al kal má ból
1904-ben ké szült fény ké pen a há zas pár úgy ül gyer -
me kei kö ré ben, mint a bol dog csa lá di élet jel ké pe. (A
két legidősebb gye rek, ma ris ka és jós ka ek kor már
csak a csa lá di ün nep al kal má ból tar tóz ko dott Ba la -
ton fü re den.) A fény kép a "felügyelői lak" előterében
ké szült: en  nyi en alig ha fér tek vol na el Kurzweil mes -
ter mű ter mé ben. 

ii. a „náD fe De Les" és a „fe ri-LaK"

schwarcz mártonék ez után ha ma ro san el köl töz tek a
fürdőtelepről. Köl tö zé sük egy be esett a tu laj do nos vál -
tás sal: a dőry csa lád nak te te mes kár tya adós ság ok mi -
att nem csak a fürdőtelep egyik ékes sé gé nek szá mí tó
vil lát kel lett el ad nia, ha nem más za lai bir to ka it is.
schwarcz már ton rö vid ide ig ma radt az új tu laj do nos,
Baradlai jenő al kal ma zá sá ban, önál ló gaz dál ko dás ba
kez dett és fönt a fa lu ban meg te rem tet te sa ját ott ho nát.

még 1894-ben meg halt Huray ist ván fürdőorvos
ka to na tiszt fia, Fe renc. A ti ha nyi plé bá nia anya köny -
ve sze rint ön ke zé vel ve tett vé get az éle té nek, a csa lá -
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di szó be széd ez út tal is csil la gá sza ti ös  sze gű kár tya -
adós ság ok ra em lé ke zett. Az 1900-as évek kö ze pén a
fürdőorvos el ad ta schwarcz már ton nak a fe les le ges -
sé vált öreg he gyi pálóczi Hor váth kú ri át, ame lyet ko -
ráb ban a sze ren csét len fiú ne vé re ke resz tel tek el Fe ri-
lak nak. A 948 négy szög öles tel ken ak kor két ház ál -
lott: egy na gyobb, há rom vagy négy szo bás épü let, a
haj da ni nya ra ló, és egy ki sebb, a csa lád ban csak "nád -
fe de les"-ként em le ge tett két szo ba -konyhás. ez utób -
bi lett ha lá lu kig dédszüleim ott ho na. A két ház ban ké -
nyel me sen el fért a nagy csa lád, kü lö nö sen, ami kor a
na gyobb gye re kek iskolaidőben már csak va ká ci ó ra
jöt tek ha za a veszp ré mi in ter ná tu sok ból.

schwarcz mártonék mind a tíz gyer me kü ket ta nít -
tat ták.

1907-ben szkladányi jó zsef paloznaki plé bá nos
há zas sá gi- és szü le té si anya köny vi ada tok díj nél kü li
iga zo lá sát ké ri a csa lád ré szé re há rom tol na me gyei
pa ró ki á ról. Le ve lét a következőképpen kez di:
„schwartz már ton plé bá ni ám hoz tar to zó ba la ton fü re -
di (fürdőhely) la kos va gyon ta lan hí vem, ki nek tíz élő
gyer me ke van, aki ket cse kély fizetéséből di csé ret re
mél tó gon dos ne ve lés ben, s mind egyi ket szel le mi ké -
pes sé gé nek megfelelő is ko lai ok ta tás ban ré szel tet..."

A csa lá di em lé ke zet sze rint déd apám te len te je get
vá gott a Ba la to non, el ver mel te, majd nyá ron, a
fürdőtelepen el ad ta. A jég árá ból ki telt egy gye rek évi
is ko la-költ sé ge.

dol go za tom írá sa kor cso dál koz va ál la pí tot tam
meg, hogy a föl lelt ira tok kö zött mind ös  sze egyet len
bi zo nyít vány ta lál ha tó, az is egy 1947-ből kel te zett
má so lat. Le het sé ges, hogy a szá zad for du lón még az
is ko lát befejezők ré szé re sem ál lí tot tak ki bi zo nyít -
ványt?  sze ren csé re a Veszp rém me -
gyei Le vél tár őrzi az anya köny ve ket,
ezek ta nú sá ga sze rint a schwarcz-
gyerekek ki vé tel nél kül jó ta nu lók vol -
tak, a lá nyok pél dás ma ga tar tá suk kal
és "er nye det len szor gal muk kal" is ki -
tűn tek.

Az ele mi első osz tá lya it Fü red fa lu
ró mai ka to li kus nép is ko lá já ban vé gez -
ték. szőke dá ni el ta ní tó úr (osz tat lan!)
osz tá lyá ban 1892-től 1904-ig min dig
sze re pel két-há rom gye rek a test vé rek
kö zül. egye dül má ria ne vét nem ta lál -
tam meg a ka to li kus ele mi nap ló i ban.
ő tu do má som sze rint dom bó vá ron
kezd te az is ko lát, ta lán a till-rokonság
így akar ta meg kön  nyí te ni déd anyám
mun ká ját, vagy ép pen a szülők fél tet -
ték a kis lányt a hos  szú gya log út tól - a

dőrytől a haj da ni is ko la épü le tig más fél ki lo mé ter a
tá vol ság. ma ris ka még nagy ma ma-ko rá ban is ke se rű -
en em le get te, hogy dom bó vá ri is ko la tár sai
"Blutungarin"-nak, "vérmagyarnak" csú fol ták ma -
gyar be szé de mi att. (ott hon vi szont a "tillkopf"
jelzőt ra gasz tot ták rá: a sze líd lány ka időnként ma -
kacs, sőt ko nok is tu dott len ni, ezt a tu laj don sá gát a
test vé rek a till-rokonság ha tá sá nak tu laj do ní tot ták.) 

dédszüleimnek a né met volt az anya nyel ve, ma -
gya rul fo lya ma to san de ak cen tus sal be szél tek. te réz
dédmamának há rom le ve lét ta lál tam meg a ré gi írá -
sok kö zött, a gót be tűs szövegből csak a sű rűn
előforduló "lieber gott" sza va kat si ke rült ki be tűz -
nöm. déd apám két fenn ma radt le ve le ma gya rul író -
dott, csak a he lyes írá sa árul ja el, hogy "né me tül hall -
ja" a ma gyar sza va kat. A csa lád ban - főleg a szülők
je len lét ében - né me tül folyt a tár sal gás, de a gye re -
kek, akik né me tül mind jól tud tak, a ma gyart tar tot ták
anya nyelv ük nek.

mind a hat le ány el vé gez te a pol gá rit a veszp ré mi
ir gal mas nővérek pauli szent Vincéről el ne ve zett le -
ány is ko lá já ban. is ko lás éve ik re min dig szí ve sen em -
lé kez tek. Ka masz fej jel jó ma gam né mi ka ján ság gal
hall gat tam né me lyik vis  sza em lé ke zést. A ké zi mun ka
órá kon pél dá ul a nö ven dé kek jó ma ga vi se le te ese tén
va la ki re gényt ol va sott fel, még hoz zá defoe ro bin -
son ját. de négy éven át min dig csak a de rék ro bin -
son Crusoe tör té ne tét! - ez volt az egyet len zsen ge le -
á nyok szá má ra megfelelőnek tar tott re gény a nővérek
könyv tá rá ban.

Má ria, An na és Te réz a pol gá ri is ko la be fe je zé se
után pos tás kis as  szony nak ta nult a pé csi pos ta igaz ga -
tó sá gon. Fönn ma radt egy cso port kép ebből az időből:
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bi zo nyos sza bó ár pád pos ta tiszt kö rül 25 if jú hölgy
ül vagy áll. A je les fér fiú te kin té lyét a ma gyar Ki rá lyi
pos ta lá bai elé tá masz tott cí me re eme li és egy cso dá -
la tos ba jusz: ha nem kacs ka rin gó san föl fe lé len ne pö -
dör ve, ta lán a fü lét is el ér né. A lá nyok kö zül sen ki
nem mo so lyog - ta lán sej tet ték, hogy leg több jük re a
vén lány ság vár? pe dig mind egyik csi nos, ked ves ar -
cú, aho gyan csi no sak vol tak ma ris ka, An nus és terus
is. dús, hos  szú ha ju kat konty ban vi sel ték; ez már
nem az er zsé bet ki rály né-fé le haj ko ro na volt, ha nem
a sze ces  szi ós di vat sze rin ti la zán fel tű zött, pu ha hul -
lá mos fri zu ra. Kar csú sá gu kat fűző hang sú lyoz ta.
"min den hét re hét ke nye ret sü töt tünk - me sél te nagy -
anyám -, ha én da gasz tot tam, már be fűz ve áll tam oda
a dagasztóteknőhöz." ma ris ka és terus a több tu cat -
nyi üdvözlőlap cím zé se sze rint a ti ha nyi, mar ca li,
zalaszentgróti pos tán dol goz tak hos  szabb-rö vi debb
ide ig. An nus Ba la ton fü re den, az er zsé bet sza na tó ri -
um ban lett pénz tá ros, majd könyvelő.

ma ris ka pos tás kis as  szony nem ma radt pár tá ban, a
Zalaszentgróton meg is mert kol lé ga, Karkovány gyu -
la ma gyar ki rá lyi pos ta- és távírdatiszt vet te fe le sé gül.
egy évig kül döz get ték egy más nak a sa ját ke zű leg raj -
zolt és fes tett ké pes la po kat, majd egy fél éves je gyes -
ség után 1904 nya rán meg tar tot ták az esküvőt, nem
sok kal a szülők ne ve ze tes ezüst la ko dal ma előtt. pes -
ten, majd a sor ban születő gyer me kek szá má ra egész -
sé ge sebb kis vá ros ban, pestszent lőrin cen él tek har -
minc évig. ma ris ka egy re rit káb ban és egy re rö vi debb
időre tu dott csak ha za lá to gat ni, he lyet te a gye re kei
jöt tek va ká ci óz ni a nagyszülőkhöz. ők az öreg he gyi
ház ra és ha tal mas kert jé re egész éle tük ben mint a me -

se be li bol dog ság fész ké re em lé -
kez tek vis  sza.
rej tély szá mom ra, hogy a nem
ke vés bé ked ves és szép An nus -
nak és terusnak mi ért nem akadt
kérője. se le vél, se fény kép, de
még csak egy csa lá di plety ka -
fosz lány sem ve ze tett nyom ra
tör té ne tük szá la it bo goz gat va.
Jó zsi, a legidősebb fiú is gyor san
mes  sze ke rült ott hon ról. 1900-
ban már Vá cott élt, hogy ho gyan
és mi ért ke rült oda, ezt sem si ke -
rült meg tud nom. szor gal mas
gaz da és ügyes kereskedő volt, az
évek so rán egy re jelentősebb va -
gyont gyűj tött. 1911-ben fe le sé -
gül vett egy na gyon jó mó dú - és
na gyon szép! - le ányt. éle tü ket
egyet len felhő ár nyé kol ta: a

nyolc évig tar tó há zas ság ból nem szü le tett gyer mek.
Mar ci, a má so dik fiú nagy ígé ret ként in dult, gim -

ná zi u mot vég zett a veszp ré mi pi a ris ták nál. 1904-
ben, érett sé gi előtt a ke gyes ren di atyák ta ná csá ra Fe -
ke té re ma gya ro sí tot ta a ne vét; ha ma ro san az egész
csa lád kö vet te a pél dát, 1917-ben még a családfő, az
ak kor 64 éves idősebb schwarcz már ton is. A név -
ma gya ro sí tás ból egye dül a fér jes as  szony ma ris ka
ma radt ki.

A je les érett sé gi után mar ci az esz ter go mi pa pi sze -
mi ná ri um ban foly tat ta ta nul má nya it, eköz ben ma gyar
és la tin iro dal mat, sőt két fél évig jo got is hall ga tott a
bu da pes ti tu do mány egye te men. e fi ú ból püs pök lesz,
akár ki meg lás sa! A szép re mé nyek azon ban ki huny -
tak, a fel szen te lés el ma radt. nek ro lóg já ban ta pin ta to -
san így fo gal maz zák majd: "tes ti gyön ge sé ge mi att
el ta ná csol ták a pa pi hi va tás tól". Va ló já ban az utol só
pil la nat ban meg gon dol ta ma gát, nem vál lal ta a cö li -
bá tus korlátait. Az egy ház zal to vább ra is szo ros kap -
cso lat ban ma radt: ha ma ro san az or szá gos Ka to li kus
szö vet ség mun ka tár sa, majd vezető tit ká ra lett.

1914-ben, alig né hány hét tel a vi lág há bo rú ki tö ré -
se után mind a négy Fe ke te-fi út be so roz ták ka to ná -
nak. mar ci egy tá bo ri-pos ta la pon szűk sza vú an és
érezhető ked vet len ség gel köz li: "Ahogy vár ha tó volt,
al kal mas nak ta lál tat tam. (...) mi helyt meg tud juk, ho -
vá ke rü lünk, meg írom a cí met." ef fé le le ve let azon -
ban nem ta lál tam, sem mi föl jegy zés nem ma radt ar -
ról, mer re és med dig ka to nás ko dott.

Az ép pen húsz éves Gyu ri be vo nu lá sa előtt gyor -
san le fény ké pez te ti ma gát. Két ké pen ele gáns ci vil
ru há ban örö kí tik meg, mind egyi ken más fé le öl tönyt
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vi sel, más-más nyakkendővel, mellényzsebéből óra -
lánc csüng. Akár ha egy dan dy len ne a dőry-
famíliából! A har ma dik ké pen egyen ru há ban lát ha tó,
tel jes sze re lés ben - ön tu da tos if jú har cost ala kít. 1915
már ci u sá ban przemyslnél fog ság ba esik, öt évig nem
jön hír felőle.

Gyu la 1914. jú li us 29-én vo nult be a nagy ka ni zsai
48. hon véd gya log ez red hez. A harc tér re in du lás előtt
hos  szú le vél ben bú csú zott el a csa lád tól. "ne héz zé s
fá jó vá te szi ezt az utat az, hogy a nél kül kell el in dul -
nom, hogy szeretteimtől bú csút ve het nék, s még egy -
szer meg csó kol hat nám azon ke ze ket, me lyek éret tem
an  nyit fá rad tak s an  nyi jót tet tek.  (...) de ha már a
sors ily ko moly időket ho zott so kat sa nyar ga tott ha -
zánk ra, hon fi úi büsz ke ség gel ra ga dok fegy vert, hogy
én is egy csepp le gyek azon vi téz ten ger ben, mely ha -
zám nak dicsőséget sze rez." A né hol ta lán kis sé pa te -
ti kus ra si ke rült le vél utó ira ta jó zan test vé ri gon dos ko -
dás ról ta nús ko dik: "tan fo lyam ter mé sze te sen nem
lesz, ilon ka ne jöj jön."

pos tás tan fo lyam ról volt szó, aho vá a távírda-
segédellenőr gyu la ép pen beiratni ké szült 18 éves
hú gát. mert hogy köz ben a há rom ki seb bik lány, ma -
tild, ilo na és er zsé bet is föl cse pe re dett. ők már a mo -
dern idők gyer me kei, la za, an go los sza bá sú ru há ban,
bu bi fri zu rá san mo so lyog nak a fényképező gép előtt.
A Ba la tont nem csak a sé tány felől is me rik, együtt jár -
nak a Hidegfürdőbe úsz ni az uno kák kal, igaz, az ő
fürdődresszük még nyak tól tér dig ér. Bö zsi ke, a leg -
ki sebb lány gyors- és gép írást ta nul Bu da pes ten - ép -
pen nem a ma gyar Ki rá lyi pos tá -
hoz ké szül Hamupipő ké nek! A
há bo rú éve i ben Ba la ton fü re den
él tek mind nyá jan, a szülők a lá -
nyo kat nem en ged ték el ma guk
mellől.  ma tild a Vö rös ke reszt
egy let höl gye i nek cso port ké pén is
lát ha tó, ilo na ugyan csak vö rös -
ke resz tes ként egy ka rá cso nyi
ünnepségről ké szült -igen gyen -
ge minőségű - amatőr fel vé te len.

déd apám aláb bi - saj nos kel te -
zés nél kü li - le ve le a há bo rú vé gén
íród ha tott: 

"Ked ves Már ton Fi am!
Kö szö nöm a jó kí vá na tok név -

na pom ra, én is mindenjót kí vá nok
ne ked is, leg job ban örül nék ha
még azt el ér ném hogy ti te ket mind
a né gyen a szivemhez szo rít hat -
nám meg ölel ni és mekcsol kol ni,
de Gyu ri ról alik re mél he tem azt,

hogy még egy szer ládhatom ez élet ben, de azér
bizzung az Is ten ben hát ha még is még él..."

nem gyu rit, gyu lát ve szí tet ték el.
gyász je len té se sze rint "1918 au gusz tus 18-án

Ferizovic szer bi ai köz ség ben 39 ha vi front szol gá lat
után ha si hagy máz ban, tá bo ri kór ház ban halt meg."
A szülők szo bá ja fa lán, a test vé rek al bu ma i ban
szám ta lan fény kép em lé kez te tett később a jó ké pű,
ka to na ru há ban is ele gáns nak tűnő fi a tal fér fi ra, be -
szél ni azon ban nem igen be szél tek ró la. még is, mi -
re felnőttünk, mind an  nyi an tud tuk az igaz sá got:
gyu la főbelőtte ma gát, mert nem tud ta el vi sel ni az
ak kor még gyó gyít ha tat lan nak és szé gyell ni, te hát
tit kol ni va ló nak tar tott be teg sé gét. "Ha si hagy máz -
ról", va gyis tí fusz ról - va jon hon nan szed het ték a
nyelv újí tás ko ra beli ki fe je zést? - szó sem volt, déd -
anyám mi att ta lál ták ki.  A mé lyen hívő ka to li kus
till te rézt az zal pró bál ták meg nyug tat ni, hogy
gyu la a tí fus  szal já ró ma gas láz ban, ön kí vü let ben
cse le ke dett.

Fe ke te gyu la ne vét a tra gi kus vég el le né re sem
mél tat la nul vés ték föl a Hősök em lék mű vé nek ta lap -
za tá ra. Ha lá la előtt egy hó nap pal ka pott ki tün te tést
"az el len ség előtt tel je sí tett kitűnő szol gá la tai el is me -
ré sé ül... az arany ér dem ke resz tet a vi téz sé gi érem sza -
lag ján".

nem sok kal később Vá cott meg halt jó zsi fe le sé -
ge, a szép mo so lyú Bo kor ilon ka is. Bi zo nyos ér te -
lem ben őt is vi lág há bo rús ha lott nak te kin tem: a
spa nyol nát ha-jár vány ra gad ta el.
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pé ter anD rás
szeg hal mi föld bir to kos, aki több mint 30 éven át
volt nya ran ta Ba la ton fü red ven dé ge. Az it te ni
vezető fér fi ak kal, elsősorban ró ka pál köz sé gi bí -
ró val állt jó ba rát ság ban, a hí re sebb ven dé gek kö zül
pe dig dr. Kétly Kár oly or vos pro fes  szor ral, és Zsi -
linsz ky ál lam tit kár ral.  1908. au gusz tus 20-án 440
ko ro nás ala pít ványt tett Ba la ton fü re den sze gény
sor sú re for má tus val lá sú gyer me kek fel ru ház ta tá sá -
ra és is ko lai köny vek kel va ló el lá tá sá ra. élet rajz írói
fel je gyez ték, hogy csak ba la to ni bort ivott. egész
va gyo nát jó té kony cél ra hagy ta, ab ból épült fel
szeg hal mon a mai na pig is az ő ne vét viselő gim ná -
zi um."  - ír ja Zákonyi Fe renc Balatonfüredről szó ló
mo nog rá fi á já ban pé ter And rás ról, erről a kü lö nös
egyéniségu bé ké si föld bir to kos ról. Bár Zákonyi Fe -
renc a köny vé ben meg je lent nél több in for má ci ó hoz
ju tott hoz zá - nyil ván ter je del mi okok ból - szin te
szó sze rint csu pán azt köz li, ami pé ter And rás első
élet raj zá ban áll an nak fü re di szerepléséről.  pe dig
pé ter And rás ko rá nak ext ra va gáns, vagy ko ra be li
szó val él ve kü lönc egyé ni sé ge volt és fü re di te vé -
keny sé ge sem me rült ki csu pán ab ban, ami a mo -
nog rá fi á ban ol vas ha tó ró la. A rész ben a Zákonyi-
hagyatékban, rész ben pe dig más hol fellelhető for rá -
sok se gít sé gé vel ér de mes rész le te seb ben is meg is -
mer ni pé ter And rás sze mé lyi sé gét.

pé ter And rás 1840. már ci us 18-án szü le tett szeg -
hal mon,  földművelő csa lád ba. édes ap ja, pé ter Fe -
renc a '48-as szel le mi ség je gyé ben ne vel te gyer me -
két, ami pé ter And rás egész éle té re rá nyom ta bé lye -
gét. is ko lá it deb re cen ben kezd te meg, de egy sú -
lyos be teg ség ha za pa ran csol ta őt szeg ha lom ra,
ahon nan ag gó dó szü lei fel épü lé se után sem en ged -
ték vis  sza, ezért ta nul má nya it nem fe jez het te be.
Ap ja mel lett fo gott gaz dál ko dás ba, de a cí vis vá ros -
ban el töl tött idő nyo mott ha gyott egyé ni sé gén, to -
vább ra is érdeklődött a kul tú ra iránt, la po kat já ra -
tott, so kat ol va sott. Ha ma ro san szeg ha lom egyik
vezető em be re lett.

1861. de cem ber 1-én Kőröstarcsán fe le sé gül vet -
te tóth Zsó fi át, aki ho zo mány ként né mi pénzt (10
000 fo rin tot) ho zott a ház hoz.  Az im már önál ló an
gaz dál ko dó fi a tal pár anya gi és tár sa dal mi hely ze te
ettől fog va me re de ken ívelt fel fe lé.

pé ter And rás 1867-ben ala pí tó tag ja lett a ma -
gyar tör té nel mi tár su lat nak, majd köz sé gi kép -

vise lő lesz (1874), a földmérő sza bá lyo zást tár gya -
ló bi zott ság tag ja (1875). Va gyo na eb ben az év ben
már 1 ház ból, más fél te lek úr bé res földből és 45
hold váltóföldből áll, szar vas mar ha-ál lo má nya pe -
dig kü lö nö sen hí res ki vá ló ál la ta i ról. 

1879-ben pé ter And rás már köz sé gi bí ró szeg -
hal mon,  eb bé li minőségében de re ka san ki ve szi a
ré szét a Be ret  tyó ára dá sa kor a mentőmun kálatok -
ból. Köz ben be vá laszt ják a re for má tus pres bi té ri -
um ba is, a pol gá ri ol va só egy let nek pe dig előbb
tag ja, majd el nö ke lett. 

1888. ja nu ár 8-án éle te leg fon to sabb lé pé sé re
szán ta el ma gát az ak kor már mint egy 100 hol dat
művelő gaz da. meg vá sá rol ta a po zsony ban la kó öz -
vegy d'orsay emilné, szü le tett Fes te tics Felícia
szeg ha lom ha tá rá ban fekvő 2000 hol das halas pusz -
tai bir to kát. Vál lal ko zá sá nak me rész sé gét jól ér zé -
kel te tik az adás vé tel lel kap cso la tos ada tok. A bir tok
ára 132 000 ft volt, ez az ös  szeg azon ban az el adó -
nak a Föld hi tel in té zet tel szem ben meglevő 47 024
fo rin tos tar to zá sa mi att 84 975 fo rint ra csök kent.
ebből pé ter And rás csu pán 6975 fo rin tot tu dott ki -
fi zet ni, to váb bi 78 000 fo rin tot pe dig 1891-ig kel -
lett tör lesz te nie a szerződés ér tel mé ben. A te lek -
könyv át írá sá ra ak kor ke rült sor, ami kor a vevő már
38 000 fo rin tot ki fi ze tett. en nek ér de ké ben el ad ta
ed dig meglevő bir to kát is.  így 1891-ig si ke rült is
ki fi zet nie 40 000 fo rin tot az adós sá gá ból, de ezt
követően kény te len volt 1894-ben jel zá log köl csönt
fel ven ni a bir tok ra a bé csi Boden Creditanstalt
bank nál: 130 000 fo rin tot, 4,5%-os ka mat ra. 1895
ja nu ár já tól 1945 ja nu ár já ig 101 fél év re vál lal ta a
fél éven kén ti 3250 ft vis  sza té rí tést a bank kal szem -
ben. ezt a meg ál la po dást ha lá lá ig be is tar tot ta.  

Az így vá sá rolt föld nek a 2/3-át a se bes-Kö rös
bo rí tot ta, így pé ter And rás in kább az ál lat te nyész -
tést, főleg a szar vas mar ha-te nyész tést igye ke zett
fej lesz te ni, nem ke vés si ker rel. 1891-ben el ve szí tet -
te fe le sé gét, aki a föl dek meg vé tel ében egyen ran gú
társ ként vett részt s így az ő ré sze is fér jé re szállt.
pé ter And rás rö vi de sen új fent megnősült, öz vegy
mé szá ros jánosné turi er zsé be tet vet te el. egyé ni -
sé gé re jellemző, hogy első fe le sé ge csa lád já nak ek -
kor vis  sza jut tat ta an nak egy ko ri ho zo má nyát. 

ettől fog va fo lya ma to san fej lesz tett új bir to kán
gaz dál ko dott és a kö zös sé gi élet ben is ak tí van részt
vett. több ado mányt tett (pl. a szeg hal mi re for má -
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tus egy ház ja vá ra), de ő kez de mé nyez te szeg hal -
mon egy Kos suth-szo bor fel ál lí tá sát is 1907-ben.
ez utób bi cse le ke de te ös  sze füg gés ben állt '48-as,
el len zé ki po li ti kai né ze te i vel. több íz ben anya gi lag
tá mo gat ta Bé kés me gye el len zé ki je lölt je it a vá lasz -
tá sok al kal má val, sőt egy íz ben ma ga is in dul ni kí -
vánt az or szág gyű lé si vá lasz tá so kon, ám az utol só
pil la nat ban vis  sza lé pett. 

1907. jú ni us 24-én nagy vá ra don vég ren de le tet
tett, mely nek ér tel mé ben - gyer me ke nem lé vén -
va gyo na jelentősebb ré szét egy szeg hal mon ala pí -
tan dó gim ná zi um cél ja i ra hagy ta hát ra. Va gyo na
töb bi ré szét fe le sé gé re, ne velt fi á ra, ro ko na i ra és
né hány ki pró bált em be ré re hagy ta.  

1916. jú li us 3-án halt meg,  szeg hal mon te met -
ték el az ál ta la ki je lölt hely re jú li us 6-án. 

pé ter And rás sze mé lyé ben az alul ról jött, sa ját te -
het sé ge és me rész vál lal ko zó ked ve ré vén fel emel -
ke dett em ber áll előttünk, az a tí pus, akit Ame ri ká -
ban "self-made-man"-nek ne vez tek. Ko ra át la gá nál
mű vel tebb, szé le sebb lá tó kö rű volt, sze re tett ol vas -
ni, ami nem jel le mez te a gaz dál ko dó kat, főleg jó kai
volt a ked ven ce, ugyan ak kor egyé ni sé ge nem nél -
kü lö zött bi zo nyos ex hi bi ci o nis ta vo ná so kat sem.
er re utal pél dá ul az, hogy sa ját ma gá nak mo nu men -
tá lis sír em lé ket ter ve zett (ez el is ké szült), va la mint
az, hogy terv be vet te: sír em lé ke kö rül fal vat ala pít,
amely a "pé ter And rás-fal va" el ne ve zést kap ta vol -
na. 

mi lyen kap cso la tok fűz ték pé ter And rást Ba la -
ton fü red hez? első élet rajz író ja, pász tor jó zsef,
majd az ő nyom do ka it követő u. nagy ist ván is,
elsősorban azt eme lik ki, amit Zákonyi Fe renc is
köz zé tett mo nog rá fi á já ban: több mint 30 évig járt
Fü red re nya ran ta és jó kap cso la to kat ápolt az ot ta -
ni ak kal: "Bf-en is ro kon szen ves és ked velt egyé ni -
ség volt p. A. , ugyan is 32 éves ko rá tól kezd ve nya -
ran ta 6 hé ten át ál lan dó ven dé ge volt a már a re -
form kor ban hí res sé vált fürdőhelynek. [...] sze ret te
a "ma gyar ten gert", [...] jel leg ze tes ma gyar ru hás
alak ja min den nyá ron fel tűnt a fü re di sé tá nyon." 

ezt erősíti meg egyik test vé re uno ká já nak, dr.
Hajdu end ré nek a vis  sza em lé ke zé se is: "min den
nyá ron Ba la ton fü re den nya ralt, ahol igen előkelő
ismerőseivel, ba rá ta i val ta lál ko zott. ide is sok szor
el vitt. Be jár tuk az egész kör nyé ket le egé szen
Keszt he lyig. meg te kin tet tünk min den ne ve ze tes sé -
get. per sze nem ma rad hat tak el a ba la ton fü re di gaz -
dák pin cé i ben va ló ki rán du lá sok, az ún. bor kós to lá -
sok sem. Bf-i tar tóz ko dá sa ide jén min dig meg lá to -
gat ta uno ka öc  cse, dr. sz. F.  rá kos pa lo tai or vos, aki -
nek meg ér ke zé sét nagy öröm mel vár ta. sz. F. ara -

nyos jó ke dé lye, szép csengő hang ja a pin ce előtt
ös  sze gyűlt tár sa sá got tel je sen le bi lin csel te, úgy -
hogy a pár órai ott-tar tóz ko dás be le nyúlt a késő éj -
sza ká ba, - s ami ta lán cso dá la to san hang zik: a tár sa -
ság egy kel le mes es te em lé ké vel jó za non sé tált be
Bf. köz ség be, ahon nan mi hár man bér ko csin men -
tünk ki a fürdőbe. sze ret te és be csül te min den ki,
ezért ér te az ak ko ri ban még igen rit ka ki tün te tés,
hogy Bf. dísz pol gá rá nak vá lasz tot ta meg."  

Hogy mi ért lett pé ter And rás Ba la ton fü red dísz -
pol gá ra, ar ról bővebben tu dó sít pász tor jó zsef a fü -
re di ek szeg hal mi lá to ga tá sai kap csán: "egy ilyen
al ka lom mal ál mél kod va néz ték ven dé gei pom pás
bi ká it. p. A. meg kér dez te tőlük, me lyik tet szik leg -
job ban. rá mu tat tak egy cí me res ma gyar bi ká ra.
Alig ér kez tek vis  sza ven dé gei, ami kor Bf. köz sé ge
ér te sí tést kap, hogy a vo na ton egy te nyész ál lat ér -
ke zett a köz ség cí mé re szeg ha lom ról. p. A. kül döt -
te el a leg szebb nek ta lált bi kát Bf. ré szé re. "  A dísz -
pol gár ság gal kap cso la to san Zákonyi Fe renc két ira -
tot is fel fe de zett a fü re di jegyzői hi va tal 1927-es
do ku men tu mai kö zött, me lyek a ko ráb bi évek
jegyzőkönyveit ki vo na tol ták. Az egyik ar ról tu dó -
sít, ami 1902. má jus 14-én a képviselőtestületi köz -
gyű lé sen tör tént: "előterjesztetett Bedegi gá bor
köz sé gi elöl já ró ál tal, hogy pé ter And rás ur szeg -
hal mi föld bir to kos a köz ség nek aján dék ba egy 3
éves tisz ta ma gyar szi laj bi kát aján dé koz ván, - ezért
ré szé re kö szö net szavaztassék s ez ve le
jegyzőkönyvi ki vo nat ban kö zöl tes sék."  

A má sik do ku men tum az 1903. au gusz tus 2-án
tar tott közgyűlésről ad hírt: "Köz sé gi jegyző
előterjeszti a köz sé gi elöl já ró ság azon inditványát,
melyszerint pé ter And rás ur szeg hal mi nagy bir to -
kos azon a köz ség iránt tanusitott jó in du la tá ért,
hogy a köz ség ré szé re 1902-évben egy te nyész bi kát
s 1903-évben ugyan csak egy má si kat an nak em lé -
ké re aján dé ko zott, hogy Ba la ton fü red fürdő jó
levegőjét, fürdőjét és igaz ma gyar ven dég sze re tet ét
im már 25 éve elmult, hogy él ve zi, - vá las  sza meg a
közgyülés a köz ség diszpolgárjává, s ré szé re egy
diszpolgári ok le ve let állitson ki, s azt kül dött sé gi leg
kézbesittesse ne ki. A közgyülés az inditványt egy -
han gulag el fo gad ja s pé ter And rás nagy bir to kos
urat a köz ség diszpolgárjává meg vá laszt ja, ré szé re
a diszpolgári ok le ve let kiállittatni s kül dött sé gi leg
kézbesittetni ren de li." 

pé ter And rás ily mó don egyi ke lett Ba la ton fü red
első dísz pol gá ra i nak. Hogy pon to san há nya dik is
volt a dísz pol gár ok so rá ban, an nak meg ál la pí tá sa
to váb bi ku ta tá so kat igé nyel. saj nos a po li ti ka min -
dig rá nyom ta bé lye gét a dísz pol gá ri cí mek ki osz tá -
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sá ra, ezért az el múlt rend szer nem ked ve zett en nek
a té má nak (Zákonyi Fe renc va ló szí nű leg ezért nem
em lí tet te pé ter And rás dísz pol gár sá gát mo nog rá fi á -
já ban, ho lott két ség te len, hogy tu dott ró la).

A má sik jelentősebb ese mény, ami pé ter And rás
és Fü red kap cso la tát igen jól jel lem zi, az a re for má -
tus gye re kek ta nít ta tá sát elősegítő ala pít vány lét re -
ho zá sa volt. Az ala pí tó le ve let 1908. au gusz tus 20-
án - a dá tum nyil ván nem vé let len - fog lal ták írás ba
Ba la ton fü re den. A több ször is ön is mét lé sek be
bocsájtkozó,, né mi képp döcögősre si ke re dett fo gal -
maz vány ból vi lá go san ki de rül az ala pít vány cél ja: "
... re for má tus val lá sú gyer me kek fel ru ház ta tá sa és
is ko lai köny vek kel va ló el lá tá sa ..." 

pé ter And rás az ala pít vány ja vá ra 440 ko ro nát
he lye zett le tét be a Ba la ton fü red és Vi dé ke ta ka rék -
pénz tár nál, az zal a meg ha gyás sal, hogy ez az ösz -
 szeg 1909. ja nu ár 1-től mint tőke ka ma toz zon 50
évig, majd az így ös  sze gyűlt ös  szeg ka ma ta it osz -
 szák ki évről-évre a rá szo ru lók kö zött. Az ös  szeg
ke ze lé sét az ala pí tó "Ba la ton fü red köz ség elöl já ró -
sá ga" fel ada tá vá tet te. 

pé ter And rás ma ga így in do kol ta az ala pít vány
lét re ho zá sát: " ... Ba la ton fü red köz ség iránt ér zett és
taplált szeretetemből ki fo lyó lag, hol oly sok jó és
kel le mes em lé ke im kö zött meg ma ra dó na po kat töl -
töt tem ..."  

Két ség te len, hogy őszinte és és ön zet len volt pé -
ter And rás szán dé ka, hi ba len ne azon ban úgy ér té -
kel ni ezt, mint ha éle té ben ez va la mi ki vé te les al ka -
lom lett vol na, mely nek so rán épp Fü re det ér te meg -
tisz tel te tés. pé ter And rás ne vé hez szá mos jó té kony
ado mány, ala pít vány fűződik, szeg hal mon pl. ő biz -
to sí tott még egy ta ní tói ál lást a köz ség szá má ra,  de
jellemző már em lí tett vég ren de le te is, amely ben va -
gyo nát gim ná zi um ala pí tás cél já ra hagy ta hát ra. 

ugyan ak kor más ese tek ben a 440 ko ro ná nál jó -

val na gyobb ös  sze ge ket aján lott fel kü lön fé le cé -
lok ra. Az ál lat ki ál lí tá si alap ra pél dá ul 2324 ko ro nát
ál do zott,  ami kor pe dig az zal a gon do lat tal fog lal -
ko zott, hogy in dul a képviselőválasztáson,
kortescélokra már mint egy 3000 ko ro ná ja ment el,
ami kor meg gon dol ta ma gát és vis  sza lé pett.  Hogy
az ös  sze ge ket jelentőségét job ban le hes sen meg ítél -
ni, ér de mes át te kin te ni pé ter And rás va gyo ni hely -
ze tét, melyről az 1911. évből ma rad tak fent ada tok.
ek kor ös  sze sen 1875 ka taszt rá lis hol dat bírt, ebből
696 hold volt szán tó, 158 hold rét, 3 hold szőlő, 502
hold legelő, 6 hold erdő és 481 hold ná das, to váb bi
46 hol dat pe dig hasz ná lat lan nak minősítettek. Bir -
to ka i nak ez évi ka tasz te ri tisz ta jö ve del me 7543
arany ko ro na volt. 

ezek kel az ada tok kal nem állt szán dé kunk ban
csök ken te ni pé ter And rás fü re di ala pít vá nyá val
kap cso la tos ér de me it, csu pán sze ret tük vol na el ke -
rül ni azt a hi bát, hogy más té nyek is me re te nél kül
nem a megfelelő he lyen ér té kel jük az ala pí tást. Az
ala pít ván  nyal kap cso la tos leg ér de ke sebb - és
egyelőre meg vá la szo lat lan - kér dés, hogy mi lett a
le tét be he lye zett tőke és ös  sze gyűlt ka ma ta i nak a
sor sa? Az bi zo nyos, hogy a cél nem va ló sul ha tott
meg, 1959-ben már más idők jár tak ma gyar or szág -
ra és ez az időszak főleg nem ked ve zett az olyan
dol gok nak, ame lyek bár mi fé le kap cso lat ban is áll -
tak val lá si kér dé sek kel, va la mint a ban kok sem ma -
rad tak az ad di gi tu laj do no sok ke zén. to váb bi ku ta -
tá sok se gít sé gé vel si ke rül het majd fe le le tet ad ni. 

pé ter And rás ala pít vá nya le té te le után is rend sze -
re sen fel ke res te Fü re det, két év vel ha lá la előtt,
1914 nya rán még ott tar tóz ko dott.  olyan alak ja ő
Fü red tör té ne té nek, aki ha nem is volt főszereplője
an nak, még is mél tat la nul ke vés em lí tést kap sze mé -
lye. írá som cél ja az ő em lé ké nek fel ele ve ní té se
volt.

feLHíVás
2004 júliusában emlékkiállítás

nyílik Protiwinsky Ferenc (1884-
1947) füredi festőművész

születésének 120. évfordulóján. 
Tisztelettel kérünk mindenkit,

akinek tudomása van Protiwinsky
festményről, vagy bármilyen

egyéb relikviáról (levél, fénykép,
újság, személyes tárgy stb.) azt
jelezze szerkesztőségünkben.

Fáradozásukat előre is köszönjük!

A Ba la ton fü re di Hely tör té ne ti egye sü let kö szö ne tet mond mind azok -
nak, akik 2002. évi adó juk 1%-ával (32 275 ,- Ft) tá mo gat ták. Az

össze get a „Fü re di His tó ria" ki adá sá ra for dí tot tuk.
Adó szá munk: 18918421-1-19

Kér jük, hogy 2003. évi adó juk 1%-ával to vább ra is tá mo gas sák
egye sü le tün ket!

Előfizetési  felhívás 2004-re!

tá jé koz tat juk tisz telt ol va  só in kat, hogy a Fü re di His tó ri á ra – a szer kesz -
tőség cí mén – pos tai pén zes utal vá nyon le het előfizetni (1000,- Ft). Kér jük,
hogy az utal vá nyon tün tes sék fel az összeg ren del te té sét és pos ta cí mü ket!
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„Én na gyon sze re tek fát ül tet ni,
de kér dé sek re vá la szol ni 

ta lán még job ban sze re tek''
Teller Ede

Ha va la ki - akár fü re di, akár ven dég - vé gig sé tál a ba -
la ton fü re di par ti sé tá nyon, biz to san na gyon szép nek
ta lál ja, és az is le het, hogy más tá jon szin tén lá tott
már ha son ló an szé pet. de azt a kü lön le ges sé gét, amit
az em lék fák ad nak, már nem sok he lyén ta lál hat ja a
vi lág nak. Zákonyi Fe renc - Ba la ton fü red dísz pol gá ra
- ír ta „Ba la ton fü red" cí mű re mek köny vé ben:

„A par ti sé tány fá in kí vül még más fák ról is kell be -
szél ni, ame lyek ugyan csak hí re sek, és egy re in kább
azok lesz nek, mint jel leg ze tes fü re di kü lön le ges sé gek.
Ezek az em lék fák, ame lye ket egyes nagy em be rek ül -
tet tek és ame lye ket az utó dok nagy sze re tet tel gon doz -
nak."

Va ló ban, ez az utó dok meg tisz te lő kö te les sé ge már
1926 óta, ami kor rabindranath tagore no bel-dí jas
hin du köl tő az el ső em lék fát el ül tet te a sé tá nyon,
amely  1957 óta az ő ne vét vi se li.

tagore fá ját újab bak kö vet ték: köl tő, po li ti kus és
űrhajós, ma gya rok és kül föl di ek em lék fái. majd
1972-től a tu dó so ké is. 

ezek re a fák ra és ül te tő ik re - a tu dó sok ra, akik nek
leg több je fi zi kus - sze ret nék vis  sza em lé kez ni, meg -
tisz tel ve őket és ön ma gun kat az zal, hogy nem csak fá -
i kat, de em lé kü ket és szel le mü ket is meg őriz zük.

1972
1972 jú ni u sá ban a vi lág fi zi ku sai nem zet kö zi kon -

fe ren ci át tar tot tak Ba la ton fü re den "ne ut rí nó '72"
cím mel.

en nek a kon fe ren ci á nak volt - töb bek kö zött - ne -
ves ven dé ge az ame ri kai ri chárd Feynman és az
olasz-szov jet Bruno Pontecorvo.

nos, ők ket ten ül tet ték el az el ső em lék fá kat, még -
pe dig ugyan azon a na pon.

de ki nek az öt le te volt, hogy tu dó sok is ül tes se nek
em lék fá kat?

er re a kér dés re hos  szú ide ig nem tud tam a vá laszt,
míg nem a vé let len a se gít sé gem re si e tett.

el me sél tem marx györgy pro fes  szor úr nak, hogy
cik ket sze ret nék ír ni a tu dó sok fü re di em lék fá i ról, de
nem si ke rült ki de rí te nem, hogy ki nek a kez de mé nye -
zé se volt ez.

ek kor marx pro fes  szor úr - kis sé ha mis ká san mo -
so lyog va - a kö vet ke ző ket mond ta el ne kem:

„Rabindranath Tagore kezd te el a fa ül te tést, majd
Salvatore Quasimodo kö vet ke zett. Mind ket ten No bel-
dí ja sok vol tak, és eb ből mint egy adó dott egy No bel-
dí jas fa ül te té si rend szer. Sze ren csé re Ma gyar or szág a
hat va nas évek vé ge körül tu do má nyos szem pont ból
kez dett ki nyíl ni - amin mi is so kat fá ra doz tunk -, és
en nek egyik nagy ese mé nye volt a "Ne ut rí nó 72" kon -
fe ren cia, mely re több No bel-dí jas fi zi kus is el jött. És
ek kor ne kem tá madt az az öt le tem, hogy ha két No bel-
dí jas köl tő ül te tett fát, ak kor a No bel-dí jas Feynman
is ül tes sen.

De hát 1972 volt és egyen súly nak kel lett len nie,
úgy hogy Bruno Pontecorvót kér tük meg má sik fa ül te -
tő nek."

és mi ért ép pen ők? - kér dez tem.
„Feynman - foly tat ta Marx pro fes  szor úr - a XX.

szá zad má so dik fe lé nek a vi lág sze mé ben a leg zse ni -
á li sabbnak tartott fi zi ku sa volt. Ő volt az, aki ép pen
Ba la ton fü re den, a Szív kór ház elő a dó ter mé ben mond -
ta el egy fi zi ka tör té ne ti je len tő sé gű elő adá sá ban,
hogy az 1970 kö rül el vég zett kí sér le tek ben ho gyan
vet ték ész re a pro to nok és ne ut ro nok mé lyén rej lő
kvarkokat és ezek mi ért nem tud nak ki sza ba dul ni
akár mek ko rát is lö künk raj tuk"

és pontecorvo? - ve tet tem köz be.
„Ő is zse ni á lis volt, és a fi zi ká nak ép pen azon a te -

rü le tén, ame lyen Feynman is dol go zott na gyon sok
olyan kez de mé nye zé se volt, ami az óta érett meg, te hát
ő is fel tét le nül mél tó ar ra, hogy fá ja ott le gyen, együtt
Feynmanéval."

Vol tak ké sőbb olyan vé le mé nyek Ba la ton fü re den,
hogy pontecorvo em lék táb lá ját el kel le ne tá vo lí ta ni,
mert Le nin-dí jas volt - je gyez tem meg.

„En nek el le né re én na gyon hely te len nek érez ném,
ha ezért őt most ki akar nák emel ni a sor ból.
Pontecorvót Olasz or szág ban is a leg na gyob bak nak
ki já ró tisz te let tel fo gad ták, ami kor hos  szú évek után
ha za me he tett. Ne akar junk az ola szok nál kri ti ku sab -
bak len ni. Leg fel jebb vés sék ki az ink ri mi nált szö veg -
részt" - vá la szol ta marx györgy pro fes  szor úr.

még nem vés ték ki. és a két fa az em lék táb lák kal
együtt 1972. jú ni us 13-a óta ott van, hir det ve egy cso -
dá la tos so ro zat kez de tét. Az ül te tők az óta el huny tak:
Feynman 1988-ban, pontecorvo 1993-ban.

A tu dó sok fa ül te té se te hát mind járt két ül te tés sel
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kez dő dött ugyan azon a na pon. ám ugyan ab ban az
év ben, 1972-ben, még egy fa ke rült az alig zsen dü lő
két fács ka mel lé. Azon év au gusz tu sá ban ugyan is
nem zet kö zi atom fi zi kai kon fe ren cia volt Bu da pes ten,
mely re el jött ilja mihajlovics Frank no bel-dí jas
szov jet fi zi kus is.

i. m. Frank - p. A. Cserenkov és i. e. tamm    szin -
tén    szov jet    fi zi ku sok kal együtt meg oszt va - 1958-
ban kap ta meg a no bel-dí jat "a Cserenkov-effektus
fel fe de zé sé ért és ér tel me zé sé ért". sem Cserenkov és
tamm, sem pe dig Frank nem tar to zott a po li ti zá ló nó -
men kla tú rá ba. tu do má nyos ered mé nye ik alap ján
nagy nem zet kö zi te kin tély nek ör vend tek és az, hogy
ők a ma gyar tu do mányt és an nak kép vi se lő it part ner -
ként el fo gad ták, nagy meg tisz tel te tés volt.

ezt a meg tisz tel te tést óhaj tot ta vi szo noz ni az
eLFt, ami kor meg ra gad ta az al kal mat Frank itt lé te -
kor és fel kér te őt a fa ül te tés re, így ke rült a sé tá nyunk -
ra har ma dik ként i. m. Frank em lék fá ja 1972. au gusz -
tus 3-án. ő 1990-ben hunyt el.

1976
A ma gyar (ma gyar szár ma zá sú) tu dó sok kö zül,

akik fát ül tet tek a par ti sé tá nyon, az el ső - 1976. au -
gusz tus 14-én - Wigner je nő volt.

Az 1902-ben szü le tett Wigner a bu da pes ti evan gé -
li kus gim ná zi um el vég zé se után né met or szág ban járt
egye tem re és 1930-ban már pro fes  szor a princetoni
egye te men, az usA-ban. ám 1941-től már Chi ca gó -
ban (is) ta lál juk, az el ső atom mág lya meg épí té sé vel
meg bí zott cso port ban. A „mág lya-épí tő" cso port má -
sik ma gyar tag ja szi lárd Leó volt (saj nos ő nem ül tet -
he tett fát, 1964-ben meg halt). nos szi lárd, Wigner és
a ké sőbb csat la ko zott teller ede al kot ták a "ma gyar
maf fi át" Chi ca gó ban. 

de hogy ke rült Wigner ké sőbb ma gyar or szág ra és
Ba la ton fü red re?

Wignert a ma gyar fi zi ku sok már na gyon sze ret ték
vol na itt hon fo gad ni, de ez, köz tu dot tan jobb ol da li
be ál lí tott sá ga mi att, ab ban az idő ben nem lát szott
kön  nyű fel adat nak. se gí tett azon ban az, hogy Wigner
1963-ban (két má sik fi zi kus sal meg oszt va) meg kap ta
a no bel-dí jat - „az atom mag ok és az ele mi ré szek el -
mé le té nek fej lesz té sé ért...". így a ma gyar fi zi ka je les
kép vi se lői most már ezt is ki hasz nál va min dent meg -
tet tek, hogy Wignert ma gyar or szág ra hoz zák. marx
györgy pro fes  szor nak si ke rült - mind két ol dalt meg -
győz ve - el ér nie, hogy el jöj jön.

és el jött. Az eLFt tisz te le ti tag já vá fo gad ta (15 év -
vel ké sőbb a mtA is), és úgy gon dol ták, hogy e je les
ese ményt a ma gyar nép szá má ra is meg kel le ne örö -
kí te nie egy ba la ton fü re di fa ül te tés sel. ez a fent em lí -

tett na pon meg is tör tént. ér de kes le het ta lán meg je -
gyez ni, hogy ké sőbb a ma gyar kor mány is több al ka -
lom mal ré sze sí tet te ma gas ki tün te tés ben Wignert.
1995. ja nu ár 1-én hunyt el az usA-ban.

1977
nem telt el még egy esz ten dő sem Wigner je nő fa -

ül te té se óta, ami kor a mo dern fi zi ka egy má sik óri á -
sa, a kvan tum me cha ni ka klas  szi ku sa, a Wignerrel
egy idős, an gol paul Ad ri én mauríce Dirac fá ja ke rült
a sor ba ötö dik ként.

dirac, aki Cambridgeben dol go zott, 1933-ban,
31 éves ko rá ban kap ta meg - er vin schrődingerrel
meg oszt va - a no bel-dí jat, az új atom el mé let fel fe -
de zé sé ért.

diracot szo ros szá lak fűz ték ma gyar or szág hoz, hi -
szen a fe le sé ge ma gyar volt, Wigner je nő hú ga. 

ez a "ma gyar kap cso lat" is erő sí tet te azt a gon do -
la tot, hogy ő is ül tes sen ott fát, ahol Wigner ül te tett.

Ad dig azon ban még né hány esz ten dő nek kel lett el -
tel nie.

Az idő 1977-ben ér ke zett el. eb ben az év ben volt
ugyan is ép pen öt ven éve, hogy a kvan tum me cha ni ka
be te tő zé sét je len tő dirac-egyenletek meg szü let tek.
eb ből az al ka lom ból ha zánk ren dez het te meg - tu do -
má nyos ered mé nye i nek el is me ré se ként - az eu ró pai
ré szecs ke fi zi kai Kon fe ren ci át, amely nek dísz ven dé -
ge ter mé sze te sen dirac volt. ezt a rend kí vü li ese -
ményt meg örö kí ten dő hoz ták le Fü red re fát ül tet ni.

dirac ek kor már 75 éves volt és hí res ar ról, hogy
na pi ti zen hat órát is al szik, mi vel az éb ren lét órá i ban
olyan in ten zí ven hasz nál ja az agyát, hogy en  nyi volt
a nor má lis al vás szük ség le te.

Aludt te hát egyet a mun kácsy ut cá ban, marx
györgy pro fes  szor úrék nál és ez után men tek el a fát
el ül tet ni. .

1977. jú li us 11-edi ke volt. Hét év múl va hunyt el.

1979
1979-ben ke rült sor a következo em lék fa el ül te té sé re.
Aki meg tisz tel te vá ro sun kat a fa ül te tés sel, Alek -
szandr mihajlovics Prohorov, szov jet no bel-dí jas fi -
zi kus volt.

Az 1916-ban szü le tett prohorov a szov jet tu do má -
nyos Aka dé mia fi zi kai osz tá lyá nak el nö ke volt és
1964-ben kap ta meg a no bel-dí jat - meg oszt va a
massachusetts-i Ch. H. townes és a szin tén moszk vai
n. g. Baszov pro fes  szo rok kal - a kvan tum-elekt ro ni -
ka te rü le tén vég zett alap ve tő ku ta tá sa i ért.

Bu da pes ten a KFKi-ban szin tén foly tak ku ta tá sok
a fent em lí tett te rü le ten és a két in té zet ku ta tó cso port -
jai kö zött ter mé sze te sen tu do má nyos kap cso lat volt.
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így ke rült sor - is me re te im sze rint Kroó nor bert aka -
dé mi kus kez de mé nye zé sé re - prohorov ma gyar or szá -
gi lá to ga tá sá ra és egy ben a fü re di fa ül te tés re is.

prohorov em lék fá ja 1979. jú ni us 9-én ke rült a föld -
be, ám a hoz zá tar to zó már vány em lék táb la csak sok -
kal ké sőbb, több szö ri után já rást kö ve tő en - em lé ke ze -
tem sze rint köz vet le nül az újabb fa ül te tés (1982) előtt
- ke rült a he lyé re, ám a fa egy nagy vi har ban (1998)
ki dőlt. pót lá sá ra - ugyan csak hos  szas vá ra ko zás után,
aka dé mi ku sok sür ge té sé re - csak 2002-ben ke rült sor,
és a tu dós is eb ben az év ben hunyt el.

1982
tíz éve ke rül tek az el ső fi zi kus-em lék fák a fü re di sé -
tány ra. Ak kor in dult el - Ba la ton fü red ről - a nem zet -
kö zi ne ut ri nó kon fe ren ci ák so ro za ta.

1982-ben már har mad szor vá lasz tot ta a nem zet kö -
zi ne ut ri nó Bi zott ság Ba la ton fü re det a ne ut ri nó Kon -
fe ren cia szín he lyé ül. Az év for du ló al kal má ból az
eLFt em lék ér met ké szít te tett a ti hany ban élő Bor -
sos mik lós szob rász mű vés  szel és ter mé sze te sen sor
ke rült egy újabb em lék fa ül te té sé re is. A fa ül te tő ru -
dolf  Ludwig Mössbauer né met fi zi kus volt.

mössbauer  1929-ben  szü le tett mün chen ben és ott
is dok to rált  1958-ban. még ab ban az év ben kö zöl te
azo kat a kí sér le ti ered mé nye ket, me lyek a möss -
bauer-effektus né ven is mert je len ség kör fel is me ré sé -
hez és a no bel-díj hoz ve zet tek.

mössbauer - robert Hofstadter ka li for ni ai pro -
fes  szor ral meg oszt va - 1961-ben kap ta meg a no -
bel-dí jat.

mössbauer az em lék fá ját 1982. jú ni us 15-én ül -
tet te el.

Az ün ne pi ese mé nyen - sok más ne ves fi zi kus mel -
lett - je len volt pontecorvo is, aki Feynmannal együtt
1972-ben az el ső em lék fák egyi két ül tet te el. meg in -
dí tó volt a tu dós ta lál ko zá sa - a tíz esz ten dő alatt te re -
bé lyes sé vált - fá já val.

1986
1986. szep tem ber 15. és 20. kö zött "nem-kris tá lyos
fél ve ze tők '86" cím mel nem zet kö zi kon fe ren cia zaj -
lott Balatonszéplakon, me lyet a KFKi ezen a szak te -
rü le ten dol go zó kis cso port ja ren de zett. iga zi ke let-
nyu ga ti fó rum má vált, is mé tel ten bi zo nyít va, hogy a
tu do mány nem is mer ha tá ro kat.

A kon fe ren cia meg nyi tó ján Kroó nor bert aka dé -
mi kus az eLFt em lék ér mé vel tün tet te ki - B. t.
Kolomites pro fes  szor ral együtt - sir nevill Francis
Mott no bel-dí jas fi zi kust, a ne ve zett szak te rü let
„nagy öre gét".

Az 1905-ben szü le tett, an gol mott 1977-ben kap ta

meg a no bel-dí jat - a szin tén an gol j. H. Van Vleck és
p. W. Anderson ame ri kai tu dó sok kal meg oszt va.

Ki emel ke dő tu do má nyos mun kás sá ga okán ke rül -
he tett sor - egy tihany-balatonfüredi ha jó ki rán du lás
ke re té ben - em lék fá já nak el ül te té sé re 1986. szep tem -
ber 18-án. A meg ra ga dó an szép ese ményt a ma gyar
te le ví zió is köz ve tí tet te.

1987
Az 1987-es esz ten dő tu do má nyos szem pont ból rend -
kí vü li év volt Ba la ton fü red és köz vet len kör nyé ke
szá má ra. ek kor ugyan is má jus ele jé től jú ni us vé gé ig
há rom nem zet kö zi fi zi kus kon fe ren ci á ra is sor ke rült.

Az el ső nek áp ri lis 26-tól má jus 2-ig Cso pak volt a
hely szí ne, és té má ja a "Ká osz". A má so dik ra - "A vi -
lág egye tem szer ke ze te" cím mel - Ba la ton fü re den ke -
rült sor jú ni us 16-tól 21-ig. majd ugyan itt tar tot ták
meg a "Bioasztronómia - a kö vet ke ző lé pés" cí met vi -
se lő kon fe ren ci át is jú ni us 22. és 27. kö zött.

A má so dik kon fe ren cia szá mom ra leg le nyű gö -
zőbb elő adá sát egy ma te ma ti kus tar tot ta: Benoit B.
Mandelbrot len gyel szár ma zá sú, fran cia ál lam pol -
gár sá gú, Ame ri ká ban élő pro fes  szor, aki a fraktálok
(tört di men zi ók) be ve ze té sé vel egy tel je sen új gon dol -
ko dá si mó dot adott meg úgy a ma te ma ti ká ban mint a
ter mé szet tu do mány ok ban.

mandelbrot pro fes  szort ma gyar or szág ra ifj. szalay
sán dor ma gyar fi zi kus hív ta meg, és ő an  nyi ra meg -
sze ret te a ma gya ro kat, hogy egy éven be lül há rom -
szor is járt ma gyar or szá gon, eb ből két szer Ba la ton fü -
re den.  

A már em lí tett má so dik kon fe ren cia utol só nap já -
nak, jú ni us 21-ének dél után ján - a már szo ká sos szép
ün nep ség ke re té ben - a vi lág szá mos nagy tu dó sá nak
je len lét ében mandelbrot pro fes  szor el ül tet te a fa sor
ki len ce dik em lék fá ját, majd ked ve sen meg je gyez te:
et től fog va eg  gyel több oka lesz ar ra, hogy mi nél
több ször jöj jön ma gyar or szág ra.

1989
Az 1987-ig el ül te tett ki lenc em lék fa kö zül egyet ül te -
tett ma gyar szár ma zá sú fi zi kus, Wigner je nő 1976-
ban. Azon ban a két utol só, egy mást kö ve tő fa ül te tés
mind egyi ke is mét ma gyar fi zi kus ne vé hez fűzodik.

Kö zü lük az el sőt - a sor ban a ti ze di ket - Kür ti mik -
lós ül tet te 1989-ben.

Kür ti Mik lós - vagy ahogy a nem zet kö zi tu do má -
nyos élet ben is me rik: nicolaus Kür ti - 1908-ban szü -
le tett Bu da pes ten és a trefort ut cai "min ta gim ná zi -
um ban" érett sé gi zett. egye te mi ta nul má nya it a pá ri -
zsi sor bonne -on kezd te és Ber lin ben fe jez te be. tu -
do má nyos mun kás sá gát Breslauban (ma Wroclaw)
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kezd te, de 1933-ban Ang li á ba ment és 1935-ben már
ox ford ban dol go zott leg ked ve sebb pro fes  szo rá val
együtt, aki még Breslauban be von ta őt az ala csony
hő mér sék le ti ku ta tá sok ba. Leg na gyobb kö zös öt le -
tük, a mág ne ses hű tés meg va ló sult és ami kor Kür ti
1960-ban 0,000001 fok ra meg kö ze lí tet te az ab szo lút
hő mér sék le ti nul la pon tot, egy csa pás ra vi lág hí rű lett
és így ju tott el új ra a hí re szü lő föld jé re, ma gyar or -
szág ra is.

Az ak ko ri ban fel élén kü lő tu do má nyos kap cso la tok
ma gyar or szág és a nyu gat kö zött le he tő vé tet ték,
hogy az eLFt meg hív ja őt. Kür ti pro fes  szor el fo gad -
ta a meg hí vást és az 1973-as veszp ré mi kö zép is ko lai
fi zi ka ta ná ri an ké ton elő adást is tartott.1984-ben új ra
el jött és ak kor Bu da pes ten az eL te-n tar tott nagy si -
ke rű elő adást "Fi zi kus a kony há ban" cím mel.

1989-ben is mét meg tar tot ta ezt a ked venc elő adá -
sát - Ba la ton fü re den. eb ben az év ben ugyan is nem -
zet kö zi fi zi kus kon fe ren cia volt szep tem ber 7. és 13.
kö zött vá ro sunk ban "ener gia-al ter na tí vák - koc ká zat"
cím mel, mely re ter mé sze te sen Kür ti pro fes  szort is
meg hív ták és az eLFt - meg ra gad va az al kal mat -
fel kér te őt em lék fa-ül te tés re.

Az ül te tést meg elő ző hely szí ni szem lén azon ban
ki de rült, hogy bár te rü let van még a fi zi kus-sor ban,
de a ko ráb ban ül te tett fi zi kus-fák - több sé gük ben pla -
tá nok - lomb ko ro nái már ös  sze ér nek, ár nyék ban tart -
ják a még sza bad te rü le te ket, te hát más, ár nyék tű rő
faj tát kel lett vá lasz ta ni. A vá lasz tás ti sza fá ra esett.

így ke rült a fi zi ku sok fa so rá ba az el ső ti sza fa, Kür -
ti mik lós em lék fá ja, 1989. szep tem ber 10-én, egy
szép va sár na pi dél utá non, a kon fe ren cia részt ve vői
nagy ré szé nek és sok ba la ton fü re di ér dek lő dő meg -
tisz te lő je len lét ében. 1999-ben hunyt el Ang li á ban.

1991
A kö vet ke ző em lék fa el ül te té se olyan tu dós ne vé hez
fű ző dik, aki a leg is mer tebb ne vű ma gyar fi zi kus volt
úgy ma gyar or szá gon, mint a nagy vi lág ban. ez a fi zi -
kus: Teller Ede.

mi e lőtt azon ban a fa ül te tés és a hoz zá kap cso ló dó
ese mé nyek le írá sá ra rá tér nék, is mer ked jünk meg e
rend kí vü li em ber élet út já val, mun kás sá gá val, gon do -
lat vi lá gá val.

Az 1908-ban szü le tett teller ede pes ten ne vel ke -
dett, de a 19-es kom mün után csa lád já val Lugoson
élt, ame lyet rö vi de sen ro má ni á hoz csa tol tak. er ről
az idő szak ról nyi lat koz ta egy szer, hogy " ... az én
prob lé mám az volt, hogy ma gyar va gyok... Az i. vi -
lág há bo rú, ma gyar or szág fel osz tá sa, fel da ra bo lá sa
mind hoz zá já rul tak ah hoz, hogy én ma mi va gyok és
mit gon do lok."

teller éle té nek to váb bi ala ku lá sá ról idéz zünk marx
györgy pro fes  szor le ve lé ből, me lyet a fa ül te tés sel
kap cso lat ban si mon Kár oly nak, Ba la ton fü red pol gár -
mes ter ének írt 1991. jú ni us 7-én:

„teller ede a kö zép is ko lát a trefort-utcai min ta -
gim ná zi um ban vé gez te, majd 1925 őszén - ma te ma ti -
kus nak ké szül ve - be irat ko zott a bu da pes ti tu do -
mány egye tem ma te ma ti ka-fi zi ka szakára… édes ap ja
nyo má sá ra teller ede 1926. ja nu ár el se jén Karlsruhé -
ba uta zott, hogy ve gyész mér nök nek ta nul jon. ek kor
szü le tett meg né met föl dön a kvantummechanika…
és teller ede…eldöntötte: fi zi kus lesz. 1928-ban
mün chen be ment (itt vesz tet te el jobb láb fej ét egy
vil la mos-bal eset ben - V.gy.). Lip csé ben dok to rált
Heisenberg mellett… A ná ci ha ta lom át vé tel vé get ve -
tett teller né met or szá gi éve i nek. ró ma (mun ka
enrico Fermi mel lett), majd Kop pen há ga (niels Bohr
mel lett) kö vet ke zett, vé gül egy ro cke fel ler -ösz tön díj
1935-ben (g. gamow mel lett, a Wa shing to ni egye te -
men) Amerikában…gamow és teller a har min cas
évek ben ki dol goz ta a ter mo nuk le á ris re ak ci ók má ig
ér vé nyes el mé le tét.

1939-ben ta nú ja és ré sze se a ha sa dá sos lánc re ak ció
meg va ló sí tá sá nak, ám teller már ott a ter mo nuk le á ris
hid ro gén bom ba meg va ló sí tá sát sür ge ti. Ami kor a ná -
ci né met or szág ka pi tu lál, teller (Wignerrel és szi -
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lárd dal együtt) el len zi az atom bom ba bevetését… A
ha sa dá si mag re ak ció ame ri kai sza ba dal ma Fermi és
Wigner, a ter mo nuk le á ris lánc re ak ció sza ba dal ma
teller ne vé re van ki ál lít va."

teller ede 55 évig nem lép he tett ha zá ja föld jé re,
előbb a hit le ri, majd pe dig a sztá li ni dik ta tú ra mi att
(és nem is akart), és csak1990. de cem ber 1-én tért ha -
za elő ször. de cem ber 3-án az mtA tisz te le ti tag já vá
vá lasz tot ta.

1991 ja nu ár já nak vé gén új ra el jött, és - dísz dok tor -
rá ava tá sa al kal má ból - a Bme-n az atomeroművek
biz ton sá gá ról elő adást is tar tott : "ne fél je tek, ha nem
tud já tok mi től fél tek..." cím mel. majd két nap múl va
az atom ener gi á ról az eL te-n: "Ha Harrisburgban
vagy Csernobilban ilyen tu dás lett vol na..." cím mel.
és ugyan eb ben az év ben kap ta meg a ma gyar Köz tár -
sa ság ru bi nok kal éke sí tett zász ló rend jét.

1991 au gusz tu sá nak vé gén is mét ha za jött, im már
har mad szor egy éven be lül, és ek kor adó dott le he tő -
ség ar ra, hogy a fa ül te tés re sor ke rül jön. ezt marx
györgy pro fes  szor úr kez de mé nyez te,  egy részt
tellernél, más részt vá ro sunk pol gár mes te ré nél (a már
em lí tett le vél ben) az eLFt ne vé ben, és eh hez vá ro -
sunk kép vi se lő-tes tü le te jú li us 31-én ho zott ha tá ro za -
tá ban hoz zá já rult. teller pro fes  szor nak csak egy ké ré -
se volt a fa ül te tés sel kap cso lat ban, me lyet ne kem em -
lí tett meg au gusz tus vé gén Bu da pes ten: di á kok kal is
sze ret ne ta lál koz ni és ve lük be szél get ni.

mind er re sor is ke rült 1991. szep tem ber 6-án.
teller ede fe le sé gé vel és kí sé re té vel (szentágotai

já nos aka dé mi kus és fe le sé ge, va la mint más hi va ta -
los sze mé lyek) az Arany ko ro na ven dég lő ben ebé delt,
majd át men tünk a Vá ros ház ára, ahol 4 órá tól Ba la -
ton fü red pol gá ra i val - köz tük ter mé sze te sen di á kok -
kal - ta lál ko zott.

A há zas ság kö tő te rem ben már mint egy 70 em ber
vár ta, köz tük Kosáry do mo kos és marx györgy
aka dé mi ku sok és ... egy volt osz tály társ: dr. Barcza
ist ván a ba la ton fü re di ál la mi Kór ház nyu gal ma zott
fő or vo sa.

A be szél ge tés re meg je lent lóczys di á kok kö zül
né gyen tet tek fel kér dé se ket teller pro fes  szor nak,
me lyek re ő ki me rí tő en vá la szolt. ezek köz lé sé re itt
nincs le he tő ség, ezért hadd idéz zek csu pán egy kis
rész le tet teller ede egyik vá la szá ból: "én azt sze -
ret ném lát ni, hogy a ki sebb vi lág ki sebb is le gyen...
Ami nek az is mét lő dé sét nem sze ret ném lát ni, az az,
hogy én ma gyar or szá got 1936 és 1990 kö zött nem
tud tam meg lá to gat ni."

s mi vel az idő már na gyon el sza ladt, teller pro -
fesszor a ne gye dik di ák-kér dés re adott vá la sza vé gén
meg je gyez te: "Ké rem, én na gyon sze re tek fát ül tet ni,

de kér dé sek re fe lel ni ta lán még job ban sze re tek. Kö -
szö nöm a négy ne héz kér dést. Van-e va la ki, aki tő lem
va la mi kön  nyűt kér dez ne?"

Az ez után ál ta lam fel tett "kön  nyű" kér dés re adott
vá la szát fon tos nak tar tom szó sze rint idéz ni: „Azt
sze ret ném, hogy le gyen a ma is ko lá ja ér de kes. én
ma gam so kat ta nul tam az is ko lá ban. de ab ból amit
ta nul tam, a té nyek fon to sak vol tak, a kér dé sek még
fon to sab bak. Ha azok, akik ta ní ta nak vi lá gos sá te szik
azt, hogy hol van nak a tu dás korlátai, hogy hogy kell
azo kon túl men ni, ak kor jól ta ní ta nak. re mé lem, ez a
mai is ko lá nak ko moly ré sze."

e majd nem egy órás be szél ge tés után teller pro -
fesszor és kí sé re te, va la mint a ven dég lá tók le men -
tek a tagore-sétányra, ahol nagy szá mú ér dek lő dő
je len lét ében, ün ne pé lyes ke re tek kö zött ke rült sor a
fa ül te tés re, mely előtt teller ede az aláb bi ked ves
sza va kat in téz te a meg je len tek hez: "na gyon szép
nap. szép ze ne. szép fa. ta lán egy ki csit tü rel met -
len, mert tud ja, hogy el fog ják ül tet ni. és re mé lem,
hogy jól ül tet jük, és re mé lem, hogy jól él meg ezen
a szép he lyen."

e nap tól kezd ve a fü re di tagore-sétányon a ne ves
tu dó sok ál tal ül te tett tíz fa - köz tük két ma gyar:
Wigner je nő és Kür ti mik lós fá ja - mel lett még egy fa
lomb ja it si mo gat ja majd a ba la to ni szél, teller ede ti -
sza fá já nak lomb ja it. teller pro fes  szor 2001-ben a ma -
gyar ál lam tól a Cor vin-lán cot, 2003-ban Bush el nök -
től a leg ma ga sabb ame ri kai pol gá ri ki tün te tést: az el -
nö ki sza bad ság-ér dem ren det kap ta meg. teller ede
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2003. szep tem ber 9-én hunyt el az Ame ri kai egye sült
ál la mok ban (stanford).

1995
1994-ben egy szer re két (!) ma gyar szár ma zá sú tu dós
ka pott no bel dí jat: Harsányi Já nos köz gaz da sá git és
Oláh György a ké mi a it. és én na gyon re mény ked tem,
hogy el jön nek, de nem vol tam ben ne biz tos. gon do -
lom, érez tek így má sok is.

és még is meg tör tént: 1995. má jus 6-án  ma gyar or -
szá gi - és Veszp rém me gyei - lá to ga tá suk al kal má val
(vá ro sunk pol gár mes ter ének fel ké ré sé re) fát ül te tet -
tek a tagore sé tá nyon a tu dó sok fa so rá ban.

A tu dó sok Veszp rém me gyei prog ram ja a Veszp ré -
mi egye te men kez dő dött dél előtt Honoris Causa dok -
tor rá ava tá suk kal. ezt kö ve tő en a tisz te let be li dok to -
rok elő adást tar tot tak. Harsányi já nos „A já ték el mé let
nem já ték", oláh györgy pe dig „A ké mia jö vő je a
XXi. szá zad ban" cím mel. A prog ram be fe jez té vel
Veszp rém vá ros dísz pol gá ra i vá fo gad ták a két ne ves
tu dóst. 

A veszp ré mi ün nep sé gen Ba la ton fü re det - egy ki -
sebb de le gá ció élén - dr. szalay Lász ló pol gár mes ter
kép vi sel te, aki nek a kí sé re té ben dél után ér kez tek a
no bel-dí ja sok Fü red re. A ra gyo gó nap sü té ses idő ben
nagy szá mú ér dek lő dő - köz tük a Veszp ré mi egye -
tem, Veszp rém vá ros és a me gye kép vi se lői - gyü le -
ke zett a le pel lel le ta kart em lék táb lák és az ül te tés re
vá ró két fa kö rül.

pon to san há rom óra kor har so na szó kí sé re té ben el -
fog lal ta he lyét a két no bel-dí jas ven dég. A pol gár -
mes ter úr - töb bek közt - e sza vak kal kö szön töt te
őket: „...nagy örö möm re szol gál, hogy most, ez al ka -
lom mal - ami re még nem volt pél da ed dig, és úgy
gon do lom, hogy még hos  szú ide ig nem lesz pél da,
egy idő ben két ma gyar szár ma zá sú no bel-dí jas pro -
fes  szort, tu dóst kö szönt he tünk kö rünk ben, akik el fo -
gad ták fel ké ré sün ket és meg tisz te lik vá ro sun kat az -
zal, hogy meg lá to gat nak ben nün ket és ittjártuk em lé -
ké re fát ül tet nek vá ro sunk ban..."

A kö szön tő sza vak után fel kér te a két tu dóst em lék -
fá juk jel ké pes el ül te té sé re, majd a táb lák le lep le zé sé -
re. elő ször Harsányi já nos pro fes  szor do bott egy la -
pát föl det ti sza fá ja tö vé re, majd oláh györgy pro fesz -
 szor tet te ugyan ezt tisz tel gő taps tól kí sér ve. ezt kö ve -
tő en emel ték fel a lep let em lék táb lá ik ról né hány ked -
ves mon dat kí sé re té ben.

oláh györgy az aláb bi sza vak kal for dult a meg -
je len tek hez: "nagy öröm és meg tisz tel te tés szá -
mom ra tör té nel mi fa so ruk ban egy fát el ül tet ni. Azt
kí vá nom, hogy ez a kis fa jól nö ve ked jen és - mi u -
tán a kör nye ze té ben elég hely van - meg va gyok

győ ződ ve, hogy a nem túl tá vo li jö vő ben más fák
fog ják kö rül ven ni, szin tén ma gyar szár ma zá sú no -
bel-dí ja sok tól ül tet ve."

és ek kor föl de reng tek ben nem né meth Lász ló be -
szé dé nek - me lyet gim ná zi u munk új épü le té nek ava -
tá sa kor mon dott el 1964. ja nu ár 18-án - egy rész le te:
"...az em be ri mű ve lő dés nagy szi vár vá nyá ban, a föld
fö lé írt szebb jö vőt ígé rő ív ben a ma gyar szín nek is
van he lye, s né pünk nem mint tíz egy né hány mil lió
ma gya rul be szé lő tö meg, ha nem mint fel emelt fe jű
nem zet me het alat ta át."

mily cso dá la to san ös  sze csen gő mon da tok az övék:
né meth Lász lóé és oláh györ gyé. Kö szön jük.

Harsányi já nos 2000-ben, az usA-ban el hunyt.

1998
daniel Carleton Gajdusek a 75 éves no bel-dí jas or -
vos-bi o ló gus, az 1976.  évi or vo si no bel-díj tu laj -
do no sa ezen év szep tem be ré ben járt éle té ben elő -
ször ha zánk ban és sok irá nyú el fog lalt sá ga, kö te le -
zett sé ge el le né re tu dott időt sza kí ta ni ar ra, hogy vá -
ro sunk ön kor mány za tá nak fel ké ré sé re meg lá to gas -
son ben nün ket és a tagore-sétány im már hí res, tu -
dó sok fa so rá ban fát ül tes sen.

A ti sza fa el ül te té sé re szep tem ber 23-án dél után

Oláh György faültetése (1995)



négy óra kor ke rült sor. gyö nyö rű idoben, pol gár mes -
te rünk dr. szalay Lász ló üd vöz lő sza vai után, me lyek
me le gen mél tat ták a tu dós ma gyar-szlo vák gyö ke rű
élet pá lyá ját és an nak na gyon fon tos ta nul sá ga it a ma
em be re szá má ra  Az em lék fa el ül te té se után vá ro sunk
pol gár mes ter ének ké ré sé re - a ki ala kult szo kás nak
meg fe le lő en - a vá ros em lék köny vé be írt em lé ke ző
so ro kat - an go lul és ma gya rul, majd autogrammot
adott az ér dek lők nek, köz vet le nül el be szél get ve szlo -
vá kul, egy az e nyel ven őt meg szó lí tó ér dek lő dő vel.

A fa ül te tés vé gez té vel a vá ros meg hí vá sá nak bol -
do gan ele get té ve  gajdusek pro fes  szor úr az arácsi
pé ter-hegy lan ká in olyan va cso rán vett részt, mely
előtt sa ját ma ga szü re tel he tett a sző lő ben és  meg te -
kint het te azt a bo ros pin cét is ahol majd az ál ta la
sze dett sző lő ből is iga zi jó ba la to ni bor lesz. eköz -
ben le nyű göz ve hall gat tuk ér de kes nél ér de ke sebb
tör té ne te it a vi lág kü lön bö ző tá ja i ról él ve ze tes elő -
adás ban. Az est le száll tá val fá jó szív vel, ám az zal
az öröm te li tu dat tal vet tünk tő le bú csút, hogy az ál -
ta la el ül te tett fá val egy kis da rab be lő le is itt ma radt
ne künk fü re di ek nek, ma gya rok nak.

Fá ja - im már a ti zen ne gye dik - és az elé ké sőbb el -
he lye zés re ke rült em lék táb la em lé kez tet ni fog ja rá. A
kő el he lye zé sé re 1999. ja nu ár já ban ke rült sor.

A ti zen négy fa va ló ban na gyon szép és kü lön le ges
tisz te let adás a múlt ér té ke i nek és em lé ke i nek, de va -
jon tel jes is egy ben? ...

nem sza lasz tot tunk-e el le he tő sé ge ket a múlt ban, tu -
dó so kat - el ső sor ban ma gya ro kat - akik nek a fá ja ott
kel le ne, hogy haj la doz zon a sé tá nyon a töb bi mel lett? s
ha igen, ak kor ho gyan le het ne ezt pó tol ni? és mit kel le -
ne ten ni, hogy a jö vő ben ne le gye nek vesz te sé ge ink?

Ha csak 1972-től vizs gá ló dunk má ig, ak kor is ta lá -
lunk két no bel-dí jas ma gyar tu dóst, akik ak kor még
élet ben vol tak és ül tet het tek vol na fát: szentgyörgyi
Al bert  és gá bor dé nes. ám ők egész sé gi és/vagy po -
li ti kai okok mi att nem vol tak olyan hely zet ben, hogy
ül tet het tek vol na.

Hos  szabb a lis tá ja azon tu dó sa ink nak, akik már el -
huny tak 1972-ig, és így csak saj nál hat juk, hogy a tu -
dós-fa ül te tés szép szo ká sa nem ko ráb ban kez dő dött:
Bá rány ró bert, Zsigmondy ri chárd Adolf, Hevesy
györgy  és Békésy györgy, va la mint a nem no bel-dí -
ja sok: neu mann já nos, Kár mán tó dor  és szi lárd Leó.

mit te he tünk ilyen nagy múlt bé li vesz te ség lát tán?
ta lán nem je lent il le ték te len be avat ko zást Ba la ton -

fü red ön kor mány za tá nak szu ve rén jo ga i ba az az el -

kép ze lé sem, hogy a fen tebb em lí tett tu dó sok ne vé vel
egy em lék kö vet kel le ne fel ál lí ta ni a tu dós-fa sor kez -
de té nél, rá vés ve egy sti li zált fát is, így tel je sít ve ki a
fák üze ne tét az utó kor nak.

és mit te he tünk an nak ér de ké ben, hogy a jö vő ben
ne le gye nek vesz te sé ge ink?

Fi gyel jük nyi tott szel lem mel és fő leg nyi tott lé lek -
kel a ma gyar tu dó sok vi lág ra szó ló ered mé nye it itt hon
és kül föld ön és lép jünk, ha el ér ke zik az idő, ne hogy
el ve szít sünk még élő ne ves tu dó so kat, akik nek a fa ül -
te té se meg tisz tel te tés len ne Ba la ton fü red és ma gyar -
or szág szá má ra.

Ahogy nem fe led tük el azt az em bert, aki nek a
tu dó sok fa so rát el ső sor ban kö szön het jük: marx
györgy pro fes  szort, aki 2002. de cem be ré ben el -
hunyt, és aki nek em lé ké re idén jú ni us ban vá ro sunk
és az eLFt fát ül te tett.

igen, ezek kel a gesz tu sok kal tar to zunk nagy ja ink -
nak és ma gunk nak, a múl tunk nak, a je le nünk nek és a
jö vőnk nek, … a ma gyar sá gunk nak.

mert nem le het el fe lej te ni az éve kig kül föld ön élő,
de ma már ha zai föld ben nyug vó tu dós, Bay Zol tán
sza va it: „Bol dog akit szü lő föld je ma gá hoz ölel”. 
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iro dA Lom jegy ZéK
ifj.gazda istván-sain már ton: Fi zi ka tör té ne ti ABC (tankönyvkiadó,1989)
A no bel-dí ja sok kis le xi ko na (Bu da pest: gon do lat, 1974)
Fi zi kai szem le: 1983/4; 1987/3; 1988/11; 1989/11; 1990/2; 1991/1., 4., 7., 11; 1992/1. 
Ba la ton fü red tanácsának/önkormányzatának ide vo nat ko zó jegyzőkönyvei. 

A rö vi dí té sek je len té se:
mtA - ma gyar tu do má nyos Aka dé mia
KFKi - Köz pon ti Fi zi kai Ku ta tó in té zet
eL te - eöt vös Lo ránd tu do mány egye tem
eLFt - eöt vös Lo ránd Fi zi kai tár su lat

Harsányi János faültetése (1995)
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1994. ok tó ber 22-én - a vá ros első sza ba don vá lasz -
tott képviselőtestülete dön té se nyo mán - hi va ta lo san
is fel ava tás ra ke rült a sze kér ernő gyógy for rás,
amely nek savanyóvizét és a kút hí rét már évek óta
vit ték kedvelői itt Fü re den, de az or szág ban is
szer te szét. Hí re ment, mert a ba rá ti sze re -
tet és a „nép fel ség" már ré gen bú csú já -
ró hel  lyé avat ta, mert jó volt oda el -
men ni sza tyor nyi „rozs dá so dó" al jú
mű anyag fla kon nal, el be szél get ni,
kós tol gat ni a fris sen gyön gyöző
vízből...

sze kér ernő 1940. áp ri lis 14-én
szü le tett sá tor al ja új he lyen, Zemp -
lén me gyé ben. édes any ja sa ját cuk -
rász dá ját ve zet te a vá ros ban. édes -
ap ja - csa lá di ha gyo mány ként - ag -
rár mér nök volt, szi go rú apa ként fi át
is er re pá lyá ra irá nyí tot ta. ál ta lá nos
is ko lai ta nul má nya it fél be kel lett sza -
kít sa; csa lád ju kat ugyan is Zsarló pusz tá -
ra te le pí tet ték ki. on nan köl töz tek Ba las sa -
gyar mat ra, majd Veszp rém be, ahol ap ja a Föld -
hi va tal ban ka pott mun kát. Az anyu ka - hogy az egy
fi ze tést ki egé szít se - zon go ra órá kat adott. tőle örö -
köl te  ernő ze nei te het sé gét, amit később ka ma toz -
tat nia is kel lett. A Lovassy gim ná zi um ba járt kö zép -
is ko lá ba. ti zen hat éve sen nem ve he tett részt a for ra -
dal mi ese mé nyek ben, de nagy any ját - du bai nán -
dornét - ma is úgy tisz te lik Veszp rém ben, mint a vá -
ros kö rü li har cok ár tat lan ci vil ál do za tát. ugyan ak -
kor ta ná rai kö zött tud hat ta Brusznyai ár pá dot, aki a
Veszp rém me gyei For ra dal mi Bi zott ság el nö ke ként
csak ar ra vi gyá zott: rend le gyen a vá ros ban és ne
foly jék vér. A kom mu nis ta aka rat még is bi tó fá ra
küld te... év ti ze de kig a ne vét sem volt sza bad ki ej te -
ni a me gyé ben. ernőék érett sé gi ta lál ko zó i kon még -
is min dig né ma vi gyázz ál lás sal em lé kez tek meg
„egyik volt ta ná ruk ról"! 

sze kér ernő a Ze ne mű vé sze ti Főiskolán sze ret te
vol na foly tat ni ta nul má nya it, de édes ap ja azt sem en -
ged te meg, hogy a fel vé te li re el men jen. Az apai szi gor
a Keszt he lyi Ag rár tu do má nyi Főiskolára kény sze -

rítette. Vég zés után az Agrokernél ka pott ál lást, mint
osztályvezető. eb ben az időszakban tör tént első há zas -
ság kö té se, amely ki lenc hó nap után vá lás sal végződött. 

1967 nya rán le köl tö zött Ba la ton fü red re, ahol a Vi -
tor lás Bár ban mint bár zon go ris ta ke res te ke nye -

rét; ze ne ka rá val bá lo kon, mű so ros es te ken
lép tek föl. si ke rük volt, mert a vá ro son

kí vül, a környező te le pü lé sek re is hív -
ták őket. pél dá ul rend sze res szerep -
lők vol tak a cso pa ki ál la mi gaz da -
sá gok üdülőjében. 
ezt az éj sza kai éle tet élő sze kér
ernőt is mer te meg a ven dég lá tás ban
dol go zó sza bó ág nes, aki vi szont a
vá ros egyik leg kon zer va tí vabb csa -
lád já hoz, a szabó-Balinsky orvos -
házas párhoz tar to zott, pon to sab ban
dr. sza bó mik lós első há zas sá gá ból

szü le tett lá nya volt. nem vé let le nül
ta lált el len zés re ez a há zas ság. en nek

el le né re meg va ló sult, 1969. ok tó ber 25-
én volt az esküvőjük és az ak kor már el ké -

szült csa lá di ház ba köl töz tek a gom bás-kú ria
szom széd sá gá ba. itt szü le tett 1975-ben egyet len lá -
nyuk Zsó fia, aki ap ja mu zi ka li tá sát örö köl ve, a ze nei
pá lyát vá lasz tot ta. 

1968 decemberétől a Veszp rém me gyei nap ló nál
dol go zott, mint hirdetésfelvevő, de emel lett cik kei is
meg je len tek. Bá tor, kri ti zá ló, az igaz sá got kereső
hang nem ük mi att nem so ká ig ma rad ha tott az új ság -
nál, 1970. már ci us 31-én a „mun ka vi szo nya meg -
szűnt", nem ép pen hízelgő be jegy zés ke rült mun ka -
köny vé be. 1970. áp ri lis 1-től a Badacsonyvidéki pin -
ce gaz da ság fü re di pin cé sze té nél minőségi ellenőr -
ként te vé keny ke dett. ez után ke rült - 1971. má jus 1-
től - a Ba la ton fü re di Vá ro si ta nács hoz, ahol a vá ros -
sá vá lás mi att átszerveződött köz igaz ga tá si rend szer -
ben a ke res ke del mi osz tály vezetője lett. eh hez a be -
osz tás hoz újabb bi zo nyít vá nyo kat kel lett meg sze rez -
nie, így a mém mér nök és Vezetőképző in té ze té nek
továbbképző tan fo lya mán szer zett ok le ve let 1973-
ban, majd ugyan eb ben az év ben az mi nisz ter ta nács
ta ná csi Hi va ta lá nál, ál lam igaz ga tá si ismeretekből

Me men tó! - em lé kez zünk. Em lé kez zünk leg jobb ja ink ra, akik fényt gyúj tot tak a te le pü lés, vá -
ro sunk éle té ben, akik ne ve fenn kell ma rad jon az idők ros tá ján. Em lé kez zünk te hát a „Verba
volant, scripta manent" (A szó el száll, az írás meg ma rad ) pa ran csa jo gán...
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ka pott dip lo mát. még ta ná csi mű kö dé se alatt, 1975-
ben egész ség vé del mi és biz ton ság tech ni kai isme re -
tek  ből ju tott ok le vél hez. Hi á ba sze rez te meg a kellő
kép zett sé get, mun ka he lyén sok tá ma dás ér te val lá sos
élet mód ja és nyers mo do ra mi att. 1975-ben át he lye -
zés sel ke rült el a ta nács tól, ahon nan to vább ra is "utá -
na nyúl tak", így Ba la ton fü re den nem kap ha tott mun -
kát... egy sze zon ra kény te len volt is mét ze nész ként
el he lyez ked ni, majd a Vo lán nál ka pott mun ka vé del -
mi előadói ál lást. 

1976 már ci u sá ban ke rült az mtA Bi o ló gi ai Ku ta tó
in té ze té be, ti hany ba, ahol tu do má nyos ügyinté ző ként
dol go zott. Hogy tu dá sát és kép zett sé gét to vább gya ra -
pít sa, 1979-ben fel vet ték a sop ro ni Fa ipa ri egye  tem
tájrendező és Kör nye zet vé del mi ka rá ra, ahol szak -
mér nö ki dip lo mát szer zett. Ha már éle té nek is ko lá i nál
tar tunk, ér de mes még el mon da ni: in fark tu sai után,
már rok kant-nyug dí jas ként 1987-ben be irat ko zott a
bu da pes ti Hit tu do má nyi egye tem re, ön szor ga lom ból,
pe dig er re már sen ki és sem mi nem kény szerítette... 

utol só mun ka he lyén, ti hany ban tíz évet dol go -
zott; ez volt éle té nek leg hos  szabb mun ka vál la lá sa.
1985. feb ru ár já ban Zsófika tár sa sá gá ban járt a mar -
ina szál ló uszo dá já ban, ahol ha tal mas mell ka si fáj da -
lom mal, ve rí té ke zés sel já ró ros  szul lé tet élt át, de
ezek a pa na szok át me ne ti idő után el múl tak és nem
vet te ko mo lyan őket. ugyan azon év áp ri li sá ban
mun ka he lye ju ta lom út ra küld te moszk vá ba, ahol áp -
ri lis 3-án újabb ros  szul lét kö vet ke zett be. Ha za tér ve
fe le sé ge szi go rú in téz ke dé sé re az mn. 5. sza na tó ri -
u má nak - köz is mert ne vén Hon véd sza na tó ri um -

kar di o ló gi ai re ha bi li tá ci ós osz tá lyá ra ke rült; ott a
vizs gá la tok ki mu tat ták két szív in fark tus - köz nyel -
ven "lá bon ki hor dott" - le zaj lá sát. ek kor, két szív ko -
szo rú ér-el zá ró dás után, rok kan tan kez dett iga zán be -
le, amit sze re tett, vagy sze re tett vol na egész éle té ben
csi nál ni; a te le pü lés múlt ját, az el fe lej tett em be re ket,
el fe lej tett ese mé nye ket ku tat ni, fel tár ni és fel mu tat ni. 

mitől vált sze kér ernő pat ri ó tá vá? sze rin tem pat -
ri ó tá nak szü le tett, ma gá val hoz ta gén je i ben, mint a
ze nét. Ha Zemplémben nő fel, ott lett vol na hely tör -
té nész, ha Veszp rém ben, ak kor meg ott os to roz ta
vol na a ha nyag sá got, a nemtörődömséget... Ba la ton -
fü red há lás le het, hogy itt lett az, ami volt. 

mert mi vel har colt sze kér ernő? Két do log gal; a
sze mé vel és a tol lá val! min dent meg lá tott, amit sok
más tán ész re sem vett és min dent meg írt, ami re az
il le té ke sek le gyin tet tek és ki csi nyel tek. és ha le gyin -
tet tek, meg ír ta új ra, és ha a fü lek még nem nyíl tak ki,
meg ír ta har mad szor, ne gyed szer, so kad szor. Ha so -
kall ták va la me lyik lap nál írá sa it, ak kor írt ál né ven;
leg gyak rab ban a p. Harma Ba lázs és a Beret-Koldiss
gá bor ne vet hasz nál ta. 

sze kér ernő mö gött nem állt sem mi lyen ha ta lom;
sem a pénz ha tal ma, sem a ha ta lom aka ra ta, sem a
köz tisz te let fel ol dó kö ze ge. te hát ma radt az éles toll,
az el nyű he tet len szor ga lom és a min dent észrevevő
szem. át ol vas va pon to san meg je lölt dá tu mok kal
kar ton la pok ra ra gasz tott, al bum ba gyűj tött írá sa it;
szin te élően ki ta pint ha tó vá vál nak har cos te vé keny -
sé gé nek-mun kás sá gá nak fő irá nyai. ér de mes a telő
idő lép té ké ben so rol ni eze ket:

déry ti bor író 1977-ben halt meg, öz ve gye két év -
vel él te túl. Ami kor el ár vult a déry ház, 1979. ok tó -
ber 28-án az első ügy buz ga lom em lék táb lá val je löl te
meg az épü le tet, a gon do san ápolt kert kö ze pé re pe -
dig az ál dott te het sé gű 'sigmond oli vér al ko tá sa, az
író mell szob ra ke rült. Ava tó be szé det il  lyés gyu la és
Keresztury dezső mon dott, a "ta nya" - így hív ták ba -
rá tai - nap pa li já ban pe dig ös  sze gyűl tek a kor iro dal -
mi és mű vé sze ti éle té nek ne ve sei. sze kér ernő ezek
után azért har colt; a ház vál jék déry ti bor ne ve alatt
a vá ros iro dal mi em lék he lyé vé.  Ha ma ro san ki szi -
vár gott a hír; a há zat el ad ták. Az új tu laj do nos zak la -
tás nak ítél te meg az iro da lom és a hely tör té ne ti kü -
lön le ges sé gek iránt érdeklődők nem túl gya ko ri lá to -
ga tá sa it, így a szob rot és az em lék táb lát be vi tet te a
ta nács hoz. 'sigmond oli vér mű ve éve ken át a Lóczy
gim ná zi um eme le ti fo lyo só ján ár vál ko dott, majd
1989. au gusz tus 15-étől a tagore sé tány em lék he lye -
it gya ra pít ja. Az em lék táb la pe dig szin tén '89-ben
vis  sza ke rült a ház ke rí té sé re. te hát az első csa ta - és
egy szép álom - el ve szett. 
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ugyan így járt sze kér ernő a gom bás-kú ri á val is.
Va la mi kor nyolc csa lád lak ta, sze rény kö rül mé nyek
kö zött az épü le tet. Ami kor a köz tár sa ság-úti la kó te lep
há zai sor ra épül tek, eze ket a csa lá do kat a vá ros tisz -
tes sé ges la kás hoz jut tat ta. A kú ria egyéb ként is rossz
ál la ga to vább rom lott; szin te ro mos sá vált az épü let.
A 19. sz.-ban épült copf-stí lu sú há zat a Ba la ton-fel vi -
dék leg szebb és leg ér té ke sebb né pi épít ke zé sű mű em -
lé kei kö zé so rol ják és pálóczi Hor váth ádám 1785-
ben ké szült tér ké pén már lát ha tó. A gom bás-kú ria el -
ne ve zés on nan adó dik, hogy a 19. sz. má so dik fe lé -
ben a gom bás csa lád tu laj do ná ba ke rült és így vált
köz is mert té. Az utol só tu laj do nos öz ve gyét dr.
schmidt Fe renc, az er zsé bet sza na tó ri um igaz ga tó ja
ke zel te, és a szív be teg hölgy vég ren de le ti leg or vo sá -
ra hagy ta az épü le tet. Ami kor a vi lág hí rű szív gyógy -
ász kül föld re tá vo zott, ál la mo sí tot ták és az 50-es
évek ben ala kí tot tak ki a la ká so kat belőle. 

ernő en nek a pusz tu lás ra ítélt mű em lék nek meg -
men té sé ért és hasz no sí tá sá ért in dí tot ta of fen zí vá ját.
Az or szá gos mű em lé ki Felügyelőséget ost ro mol ta,
se gít se nek a fel újí tás ban, öt le te ket is adott; le gyen
belőle hely tör té ne ti mú ze um, vagy eset leg öre gek
ott ho na. rá day mi hályt is fel ke res te, aki városvédő
mű so rá ra tűz te a kú ria sor sát. A há nyat ta tás to vább -
ra is osz tály ré szül ju tott a ház nak, majd egy vál lal -
ko zó meg vet te és idősek ott ho nát ala kí tott ki ben ne
- át me ne ti leg. tőlük má sik ma gán sze mély vá sá rol -
ta meg - la kás nak. 

Hos  szú küz del met in dí tott pálóczi Hor váth ádám
há za i nak meg men té sé ért és vá ro si em lék hellyé nyil -
vá ní tá sá ért. A na gyob bik ház nak, amely az Ady e. ut -
ca 13. sz. alatt áll, igen há nya tott volt a sor sa, de je -
len leg a vá ros tu laj do nát ké pe zi és ze ne is ko la mű kö -
dik ben ne. A ki seb bik ház - a költőről el ne ve zett p.
Hor váth ádám ut cá ban a 12. szám - vi szont szo mo rú
időket kel lett át él jen; igen sok szor cse rélt gaz dát, még
ne ves fü re di csa lá dok - mint a Var ga, Huray és Fe ke -
te csa lád - is sze re pel tek a tu laj do no sok kö zött, bár ál -
la ga egy re rom lott, az utol só időkig még meg ment -
hető és fel újít ha tó lett vol na. saj nos az épü let ér té ke
nem ütöt te meg a mű em lék ké nyil vá ní tás kri té ri u mát,
így hi á ba volt ar ra ta ná csi dön tés, hogy az épü let kül -
se jé hez nem nyúl hat nak hoz zá, az utol só tu laj do nos a
há zat  át épí tet te, fel is mer he tet len né tet te. 

sok kal hos  szabb mél ta tást ér de mel né nek sze kér
ernő si ke re sen meg har colt pró bál ko zá sai, azon ban
az írás ter je del me ezt nem en ge di meg. így igyek -
szünk időbeli sor rend jük ben - a lehető pon tos ság igé -
nye mel lett - vé gig men ni ezen az úton:

A fü re di kőszínház le bon tá sá nak 1978-as 100. év -
for du ló já ra, küzdőtársaival fel ku tat ták és rend be

hoz  ták há rom ko ra be li színésznő, szőllősy nina,
szil ágyi nina és Balla Béláné sír ja it és azo kat egy -
más mel lé cso por to sít va he lyez ték el az arácsi re for -
má tus temetőben. 

1979. no vem be ré ben fa táb lát fa rag ta tott és azon
je löl te meg e temetőben nyug vó Lóczy La jos sír ját.
ugyan ilyen táb lát tett ki az arácsi ka to li kus temető -
ben is, meg je löl ve raj ta passuth Lász ló nyug vó he -
lyét. saj ná la tos tény; ezek a táb lák ma már nem ta -
lál ha tók meg. 

1982. áp ri lis 24-re ké szült el az a kőtábla, amely
em lé ket ál lít a Lóczy bar lang felfedezőjének, Kéry
gá bor nak. A táb lát a bar lang fa lán he lyez ték el, az
ava tó be szé det sze kér ernő tar tot ta. . 

1982. szep tem ber 29.-én, a nép had se reg nap ján
avat ták fel azt az em lék táb lát, amit a sza bad ság harc
hősének, dr. orzovenszky Kár oly nak - a későbbi
fürdőorvosnak - tisz te le té re ál lí tott a Hon véd sza na -
tó ri um be já ra tá nál. dr. némethy ernőnek, a ba la to ni
evezős-sport tá mo ga tó já nak tisz te le té re 1983-ban
he lyez te tett el em lék táb lát a yacht-klub fa lá ra. A ne -
ves sport em ber sír ját az arácsi re for má tus temetőben
fe le sé ge se gít sé gé vel hoz ták rend be és kar ban tar tá -
sá ról is gon dos kod tak.

Hos  szan le het ne még so rol ni sze kér ernő sok ré tű
te vé keny sé gét, kul tú ra- és értékmentő misszi ó it az
iro da lom, a kör nye zet vé de lem, a ma gyar nyelv tisz -
ta sá ga, a Ba la ton fel sza ba dí tá sa te rén, fő fi gyel me
azon ban - éle te utol só tíz évé ben - a szén sa vas for rá -
sok, az ún. "má so dik mező" meg men té se fe lé for -
dult. en nek tag la lá sa egy má sik tel jes cik ket meg ér -
de mel ne. Azt hi szem a vá ros köz fi gyel me elég gé tá -
jé ko zott a Ber zse nyi-kút, majd a tel je sen el ha nya golt
polányi-kút ren de zé sé ért új ra-be fog la lá sá ért ví vott
har ca i ról. ez utób bi for rás nál meg ér het te; ivott an -
nak kris tály tisz ta vízéből. Ha lá la mi att a for rás víz le -
ve ze té se je len le gi he lyé re, a kút meg épí té se és a kör -
nye zet ki ala kí tá sa már ba rá ta i ra ma radt. mél tat lan a
sok-sok tá mo ga tó és segítő kö zül ki emel ni bár kit is,
még is meg te szem, mert meg ér dem lik; így schneider
Fe ren cet, eger vá ri ti va dart és Bubla já nost, akik a
leg töb bet tet tek azért, hogy a sze kér ernő gyógy for -
rás - me men tó ként - ott és úgy áll a he lyén. 

ernőnek oly kor dur ván őszinte mo do ra, bár zon go -
ris ta be mu tat ko zá sa és az a tény: nem ve tet te meg a jó
bort, a fe lü le tes tá jé ko zó dók ban előnytelen ké pet ala -
kít ha tott ki. ezek az em be rek nem tud hat ják; már tíz
éves ko rá ban mí ves ver se ket írt is ten hez és a ka rá cso -
nyi jé zus ká hoz, ki adá sért ki ál tó vers csok rá ból ho gyan
tű nik ki csen des és ra gasz ko dó sze rel me a megértő
társ, a min dig-hű hit ves iránt. nem tud ják ha za fi sá gát,
von zó dá sát az egész ma gyar ság hoz, elsősorban er -
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dély hez! nem tud ják mi em lék-kin cset ha gyott hát ra
hu mo rá val, tú rá i val, írá sa i val, le ve le i vel. A ba rá tok -
hoz írt le ve lek vé gén so sem ma rad ha tott el a csak rá
jellemző be fe je zés: "riz ling il la tú üd vöz let tel", vagy
"ta más he gyi öleléssel"... sze kér ernő... 

Ka ri Ka er zsé bet (ny. könyv tá ros, Hely tör -
té ne ti egye sü let)
ernő édes ap já val, ernő bá csi val az 1960-as évek ben
ke rül tem kap cso lat ba, ami kor együtt dol goz tunk
Veszp rém ben; fi á ról csak an  nyit tud tam, Keszt hely re
jár mezőgazdasági Aka dé mi á ra. A kol lé gák kö zött az
a hír jár ta, re me kül zon go rá zik és kis sé bo hém ter -
mé sze tű.

Köz vet len kap cso lat ba jó 15 év vel később ke rül -
tem ve le, ami kor mind ket ten Ba la ton fü red re köl töz -
tünk. szám ta lan szor meg for dult a könyv tár ban és
min dig va la mi után ku ta tott. Le gyen az egy for rás,
kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos do log, vagy egy
em lék táb la el he lye zé se. sok szor for dult se gít sé gért
hoz zám, a könyv tá ros hoz. Be szél ge té se ink kap csán
de rült ki; mindkettőnknek szív ügye er dély. Ba rá tai
vol tak szé kely föl dön, de ma ros vá sár hely kör nyé kén
is. ne kem szin tén vol tak és van nak jó ba rá ta im
székelyudvarhelyen és a környező fal vak ban. 

ernő meg tud ta, hogy au tó val me gyek ud var hely -
re és meg kért; rad nó ti ismerőseinek vi gyek el ma -
gyar köny ve ket. eh hez tud ni kell; ő ek kor ki volt tilt -
va ro má ni á ból, főleg erdélyből. ez 1985-ben tör -
tént. nem túl lel ke sen, de el vál lal tam. A ha tá ron erős
szív do bo gás sal, de sze ren csé sen túl ju tot tam. Hely is -
me ret hi á nyá ban nem volt kön  nyű a cím zet te ket
meg ta lál nom, akik rá adá sul na gyon fél tek. A köny -
ve ket nagy ti tok ban pró bál tam le rak ni, hogy ne le -

gyen feltűnő. gyor san el hagy tam a fa lut, hogy in nen
mielőbb tá vol le gyek. Az ő fé lel mük rám is át ra gadt.
Később nem hal lot tam ernőtől ar ról, volt-e en nek az
ak ci ó nak kö vet kez mé nye. nem em lék szem a köny -
vek cí mé re, de an  nyi ma is ben nem él, er dé lyi írók

ma gyar or szá gon meg je lent köny -
vei vol tak. 

VeszeLi La Jos
(festőművész, ba la ton al má di) 
- mű vész Úr, ho gyan is mer ke dett
meg sze kér ernővel?
- '80-ban egy tár sa ság ban ta lál -
koz tunk, be szél get tünk, ő em lé -
kezetből idéz te föl a la pok ban
meg je lent gra fi ká i mat. Ak kor kez -
dődött ba rát sá gunk, amely szin te
he ti ta lál ko zá sok ban nyil vá nult
meg. mind ket ten a kö zös sé gért
ten ni aka ró, jó ra össze es küvők
vol tunk, ki csit bo hé mek, - meg ta -
lál tuk egy mást. 
- mi lyen em ber nek is mer te meg?
Ho gyan ala kult kap cso la tuk?

- Hu mo rá ban volt va la mi alapvető ősi fáj da lom,
a lé nyé ben örök nyug ta lan ság buj kált. Hi he tet len
aka rat tal ren del ke zett, a jó cél meg va ló sí tá sá ért
min dent meg ten ni; ez volt a fi lo zó fi á ja. ta lán lát no -
ki ké pes ség gel is bírt; déryt és Ferencsiket is meg
kel lett raj zol jam, az zal a jel szó val, men jek, mert
már nem él so ká ig. Úgy ösz tön zött a raj zo lás ra,
mint ha ez a vi lág leg fon to sabb dol ga vol na. Fáj dal -
mas em lé ke en nek a költő-baráttal, La dá nyi mi -
hállyal töl tött utol só es ténk Al má di ban. raj zol tam
egy port rét, nem tet szett, ket té tép tem és a pa pír ko -
sár ba dob tam. raj zol tam he lyet te má si kat. Ami kor
később La dá nyi meg halt, a há zi né ni el jött a nap ló
szerkesztőségébe és hoz ta a szét té pett raj zot. A ket -
té sza kí tott rajz szim bó lum ér ték kel bírt, így ke rült
köz lés re a nek ro lóg mel lett. 

A 80-as évek ele jén a szív kór ház ban kel lett tölt -
sek há rom he tet. meg je lent ernő, ki rán ga tott az ágy -
ból és kö zöl te:

„meg kell men te ni a gom bás-kú ri át!" - a már
meg írt cik ke mel lé kell egy rajz azon nal. Ke mény tél
volt, -15 fok, gém be re dett kéz zel raj zol tam, és mind -
ezt mis  szi ó nak érez tem. 

na gyon sze re tett hoz zám jár ni, él ve zet volt ve le
a vi ta, a be szél ge tés, ak ti vi tá sa min dig ma gá val ra -
ga dott. Be ava tott Fü red kul tu rá lis éle té be. A Bir kás
gyu szi nál ren de zett kul tu rá lis es tek él mény szám ba
men tek. Kü lö nös volt lát ni, hogy for mál ja át és te -
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szi ér zé ken  nyé a kul tú rá ra a ven dég lá tás sal fog lal -
ko zó em bert. 

- me sél jen még kö zös de rűs élményeikről.
- sok hun cut sá got csi nál tunk. egy ernőre jel lem -

ző ese tün ket mon dom el: jöt tünk át az arácsi ál lo -
más nál, jött a vo nat. A bak ter le eresz tet te a so rom pót.
mond tam ne ki, egy szer én is szí ve sen te ker ném azt a
kurb lit. ernő be ment az állomásfőnökhöz és a negy -
ven perc múl va érkező vo nat nál már én "csilin gel -
tem"...

steinHausz györgy (kul tu rá lis ta nács nok,
Cso pak)
1985 ja nu ár já tól vál tunk ba rá tok ká, mi u tán meg is -
mert, hogy nem csak pa ro di zál ni és éne kel ni sze re -
tek, ha nem iro dal mi mű ve ket is előadni. Ba la ton
irán ti el kö te le zett sé günk és ha za sze re te tünk is azo -
nos volt.

na gyon sze re tett tú ráz ni, úgy ke rék pár ral, mint
gya log és eh hez min dig szer ve zett jó né hány követőt
is. sok szor jött át hoz zánk Cso pak ra bi cik li vel és
órá kat be szél get tünk, ter vez get tünk és ter mé sze te sen
kor tyol gat tuk a jó cso pa kit. sze re tett le ve lez ni, pe dig
volt te le fon ja, de ezek az írá sok sok kal ér té ke seb bek
ma már, mint az el szállt szó.

A bo hém ernőben an  nyi volt a sze re tet, a fi lo zó fia,
bölcs meg lá tás és a fáj da lom, amit iga zán csak az ért -
het, aki ver se it is is me ri. iro da lom irán ti kötő dé -
sünket Fü re den és Cso pa kon is ka ma toz tat tuk.
nagy si ke rű dél utá no kat tar tot tunk a nagy apám, né -
hai körjegyző-író há zá nál a nagy dió fa alatt 20-30
irodalom-kedvelőnek. 

Hu mo ra szin tén szi por ká zó volt; '88 nya rán au tó -
val men tünk szig li get re kö zös ba rá tunk hoz, az az óta
szin tén el tá vo zott Bisztray ádám költőhöz. Bada -
csony örsnél meg kel lett áll nom az útmenti "ró zsa
presszó2-nál. mind ket ten fe ke te bőrkabátot vi sel -
tünk, mint a rendőrnyomozók. Ami kor be lép tünk
csak két bar na ké pű "ven dég" volt bent. A csa pos kér -
dé sé re:  mit iszunk? - ő fenn han gon ne kem sze gez te
a kér dést: had nagy elv társ mit iszik, mielőtt foly tat -
juk a nyo mo zást? én rá vág tam: si et nünk kell szá za -
dos elv társ, így csak jaffát ké rek.  na, hal lot ta csa -
pos? - vá la szol ta ernő, de a két rossz ki né ze tű alak
ki hú zott a kocs má ból és nem lett et ni kai vi szály... 

nagy erőt adott ne ki a csa lá di hát tér; men  nyi re
sze ret ték egy mást fe le sé gé vel, ági val. Bár tud ta;
imád ni csak is tent sza bad, Zsó fi lá nyát még is így
sze ret te. A jó is ten is sze ret te őt, mert gyors és
könnyű álom mal tért a min den ha tó ke be lé hez 1988.
au gusz tus 9-én itt Fü re den, arácsi úti ott ho ná ban,
ked ves ira tai, fo tói kö ré ben, Zsófika kö ze lé ben.

páLfaLVy Já nos (épí tész mér nök, ba la ton fü -
red)
ernő a klas  szi kus ér te lem ben vett úri em ber volt. re -
ne szánsz al ka tú em ber.

szi lárd er köl csi ér ték rend je, szé les, több mű vé -
szet re kiterjedő tu dá sa mel lett is mer te és meg ér tet te
a kis em be ri gyen ge sé ge ket, me lye ket mély érdek lő -
dés sel és em pá ti á val hall ga tott meg. Volt ben ne egy
alaptermészetéből fa ka dó, sze mé ben ál lan dó an ott
buj ká ló hun cut ság, amely sej tet te, hogy a föl di örö -
mö ket sem ve ti meg.

is me ret sé günk és ba rát sá gunk kez de te a 70-es
évek ele jé re-kö ze pé re tehető. em lé ke ze tes, mert
első ta lál ko zá sunk a ré gi As to ria-bár ban tör tént,
ahol ő ze nélt, jó ma gam - mint pá lya- és ba la ton fü re -
di kezdő - ven dég vol tam. gon dol ko dás mó dunk, il -
let ve érdeklődési kö rünk ha son ló sá ga ala pot te rem -
tett a tar tós be szél ge té sek nek, vá ro si ba ran go lá sok -
nak, ki rán du lá sok nak. Ki vá ló an és plasz ti ku san fo -
gal ma zott, amely nek ta nú sá ga szám ta lan Ba la ton fü -
red fejlődés-történetével kap cso la tos cik ke, me lyek
anyag gyűj té si kör út ja i ra sok szor kí sér tem el. mind
ma gá val, mind a kör nye ze té vel igé nyes volt. ren ge -
teg ismerőse volt, a vá ros kör nye ze té ben nem tud -
tunk olyan köz ség be men ni, hogy ne lett vol na egy-
két ba rát, akik min dig szí ve sen lát ták. 

örök re em lé ke ze tes ma rad szá mom ra a ja nu ár vé -
ge fe lé éves rend sze res ség gel meg tar tott ág nes -
ernő na pi tú ra Hi deg kút ra és vis  sza. má ig sem tu -
dom meg fej te ni, hogy az út vo nal szán dé ko san, vagy
spon tán vá lasz tó dott ki, mi u tán azo nos ös vé nyen
két szer sem jár tunk. A tú rák saj ná la tos ko rai ha lá la
mi att már em lék tú rá vá ne me sed tek, me lye ken a "ke -
mény mag" még min den al ka lom mal - egész sé gi ál -
la po tuk függ vé nyé ben - részt vesz és a haj da ni törzs -
he lyen a hi deg kú ti betérőben egy per ces né ma fel ál -
lás sal em lé ke zünk ernőre.

Dr. ráCz bar na (jo gász, volt ta ná csi főelőadó,
ba la ton fü red)
1974-ben ke rül tem Ba la ton fü red re, a vá ro si ta nács -
hoz. Az egyik vezető, mi kor meg tud ta, har ma dik
gye re kün ket vár juk, el sá padt és meg kér dez te, csak
nem va gyunk val lá so sak? meg nyug tat tam, hogy
nem - csak hü lyék. ezek után meg kap tam az ál lást.
egy bun ker re emlékeztető kis iro dá ban rá mu tat tak
egy író asz tal ra, hogy fog lal jam el. Az asz ta lon és a
fi ó kok ban sze mé lyes hol mik, mond ták, hogy az
illető Hé ví zen ke zel te ti ma gát. 

író asz ta lát nem fo gad tam el, majd két hét múl va
meg je lent egy rend kí vül szim pa ti kus fi a tal em ber és
kö zöl te, hogy ő sze kér ernő. 
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Fél év múl va el küld ték a ta nács tól, így éle tem első
mun ka nél kü li je - akit is mer tem - ő volt. Bár zon go -
ris ta ként ten get te az éle tét és mi tud juk, az éj sza ká -
ban min den meg tör tén het... 

A ti ha nyi Bi o ló gi ai in té zet név te len pá lyá za tot írt
ki kör nye zet vé del mi főmunkatársi ál lás be töl té sé re -
és láss cso dát - a név te len pá lyá za tot el nyer te, éle te
vé gé ig be töl töt te ezt az ál lást. 

A rá legjellemzőbb tör té net, me lyet tán fe le sé ge -
men és raj tam kí vül sen ki sem is mer, a val lá sos és
bo hém em ber ví vó dá sá ból adó dik. Az éj sza kai bár -
ban, ahol zon go rá zott, fel fi gyel tek rá az orosz üdülő
pa rancs no kai és egy szom bat es ti fel lé pés re vis  sza -
uta sít ha tat lan aján la tot tet tek ne ki. mi u tán nem volt
vis  sza út, az üdülőben ze nélt va sár nap ko ra reg ge lig.
Vé get vet vén a ze né nek kö zöl te, hogy most ne ki a
temp lom ban kell a reg ge li mi sén or go nál ni és men -
nie kell. Az oro szok mond ták; rend ben, de utá na
vissza kell jön nie a ze né lést foly tat ni. meg ígér te, de
nem hit tek ne ki; két fel fegy ver zett ka to na el kí sér te a
mi sé re, kint a temp lom előtt meg vár ták, majd vis  sza -
kí sér ték - és a bu li dé lig tar tott... 

eger Vá ri ti Va Dar
is me ret sé günk a ze nei vo na lon in dult, még 1968-
ban. több ször lép tünk föl együtt han gu la tos es té ken. 

iga zán a kút épí tés ho zott ös  sze ben nün ket, de az
már '83-'84-ben tör tént. A Vá ros gaz dál ko dá si Vál la -
lat nál dol goz tam, Vaj da ist ván ke ze alatt. Ala kí tot -
tunk egy szo ci a lis ta bri gá dot, "edi son" név re hall ga -
tott, azon ke resz tül mun ká ink anya gi el szá mo lá sa it le
tud tuk bo nyo lí ta ni. A vízműtől is se gít sé get kel lett
kér nünk a polányi-kút ki tisz tí tá sá hoz és rend be té tel -
éhez. sze kér ernő volt az ész, ő tár gyalt min den ki vel,
in téz te a hi va ta los ügye ket, mi pe dig csi nál tuk. 

Az tán hir te len meg halt ernő, de mi nem hagy hat -
tuk ab ba. A bri gád meg épí tet te a levezető-rendszert,
el ké szí tet tük a ku tat. A 3,5 mé te res mo no lit vöröskő
osz lo pot a pálkövei bá nyá ból sze rez tem 5 li ter bo -
rért. schneider Fe ri bá csi ké szí tet te a te rep ren de zést,
Bubla já nos fa rag ta a kö vet az osz lop ra és '89 őszére
folyt a víz a kút ból. tel je sí tet tük, amit Lóczy 1931-
32-es je len té sé ben írt; "... ez a rend kí vü li ve gyi ösz -
 sze té te lű és ma gas szén sav tar tal mú víz pár ját rit kít ja
ma egész Cson ka-ma gyar or szá gon, meg ér dem li a
kút, hogy fog la lá sa min ta sze rű le gyen..." és tel je sí -
tet tük ernőnek tett ígé re tün ket. 

tud nék még több mindenről ír ni, hi szen so kat te -
vé keny ked tünk együtt; ta lán ilyen volt némethy
jenőnek, a ba la to ni evezős egy let meg ala pí tó já nak
em lék táb la-ava tá sa a yacht klub fa lán. ott is ernő
volt az ér tel mi szerző.

Azt tu dom el mon da ni ró la; na gyon so kat írt - és
olyan volt a tol la, mint a kard. Ha most él ne, nem itt
áll na Ba la ton fü red...

bubLa Já nos (kőfaragó mes ter, ba la ton fü red)
ernővel mi jó ba rá tok vol tunk, de 99 %-ban a mun -
ka kö tött ös  sze ben nün ket. né ha el men tem a máV-
üdülőbe, iro dal mi es tek re, de oda is min dig mun ka -
ru há ban ér kez tem. 

Kö zös mun ká in kat a passuth Lász ló sír em lék kel
kez de ném, bár ar ra az öz vegy, Lo la né ni kért fel. 

ernőnek, a vá ros nak szí ve sen csi nál tam a mun ká -
kat és mind tár sa dal mi mun ká ban ké szült. idősor -
rend nél kül írok ró luk; a Kéry gá bor táb lát a bar lang
fa lán én vés tem és tet tem fel. A yacht-klubon a
némethy em lék táb lát is én ké szí tet tem. Az orzo -
venszky Kár oly em lék táb lát is ma gam fa rag tam, azt
ernő  avat ta fel. Az arácsi temetőben, a hí res színész -
nők sír ja it rend be hoz tuk és az el ko pott vé sé se ket ki -
ja vít va, új ra fes tet tük. A Ber zse nyi kút ra, még a ré gi,
or szág út mel let ti he lyén én ké szí tet tem a táb lát; az -
tán az lett át he lyez ve az új kút ra. Vé gül a sze kér
ernő for rá son min den kőmunkát én vé gez tem.

szí ve sen em lék szem vis  sza az arácsi úti ker ti par -
tik ra, ahol gyak ran meg for dult dore nagy Ala dár
keszt he lyi festőművész, aki ernőnek jó ba rát ja, ne -
kem pe dig ke reszt ko mám volt. 

VeHoVszKy ág nes (tu do má nyos ku ta tó, 
bi o ló gi ai in té zet. ti hany)
éve ken át dol goz tam együtt sze kér ernővel, de nem
vol tunk köz vet len mun ka tár sak. Az igaz ga tó-he lyet -
tes mel lett dol go zott, a kör nye zet vé del mi tit kár sá -
gon; ő volt a "titkárnő"... Az in té zet ben min den ki
meg ked vel te hu mo rá ért, ked ves öt le te i ért, bo hó kás
"ok le ve le i ért", amit egy-egy kol lé gá nak előrelépésük
al kal má val ké szí tett. ezekből töb bet is megőriztem.

Az én szí vem be "tour de gya log"-ja i val lop ta be
ma gát, ahogy eze ket a ki rán du lá so kat, meg szer vez te,
előrelátóan, pon tos tér ké pek kel, út vo nal lal, idő tar -
tam mal. Azt min dig rá ír ta a prog ram ra; ke nyér, sza -
lon na, hagy ma és "in ni va ló" le gyen a há ti zsák ban! 

ép pen moszk vá ban dol goz tam egy ku ta tá son,
ami kor üze ne tet kap tam ernőtől; ros  szul lett és ott
ku po rog a Vö rös té ren a Kreml fa lá nál. meg ke res -
tem, ő "gyo mor ron tás ra" pa nasz ko dott és azt mond -
ta: majd el mú lik. Ami kor ha za ér tem tud tam meg; ez
volt a má so dik in fark tu sa... 

Aki ket ked velt, azo kat meg aján dé koz ta va la mi ap -
ró ked ves ség gel. így kap tam tőle egy La dá nyi kö te -
tet; csak hogy mi re oda ért, a költő már meg halt, ezért
le bé lye gez tet te a csemői ta nács pe csét jé vel. Ami kor
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már rok kant volt és nem járt az in té zet be, a szak szer -
ve ze ti tag dí ját min dig be fi zet tet te, hogy va la mi kap -
cso lat meg ma rad jon... 

VaJ Da fe renC (festőművész, ba la ton fü red)
szin te hi he tet len, hogy már ti zen öt éve nincs kö zöt -
tünk...

Fü red sze ren csés volt; Zákonyi Fe renc mel lett volt
egy sze kér ernője is, aki féltő gond dal ápol ta vá ro -
sunk múlt ját, őrizte a ré gi idők em lé ke it és dol go zott
az ak ko ri je le nért és jövőért. 

sze re tet tel gon do lok vis  sza pettendi gyuláéknál
el töl tött órák ra, ahol ven dég volt 'sigmond oli vér, a
kitűnő szob rász mű vész és dr. ung vá ri ist ván fő orvos.
ugyan így a máV-üdülőben ren de zett ká vé há zi es -
ték re, Bir kás gyu lá val kö tött ba rát sá gá ra.

Ki ter jedt kap cso la tot ápolt a ha tá ro kon tú li ma -
gyar ság gal, kü lö nö sen az er dé lyi kul tú rá val. Ha za fi
volt sze kér ernő, ab ban az időben, ami kor ha za fi nak
len ni más volt, mint most. er dé lyi ba rá tai - ernő ha -
lá la után - gyö nyö rű kop ja fá val és er dély föld jé vel
há lál ták meg ezt a ra gasz ko dást...

Ké ri im re (mun kácsy-dí jas festőművész és
réz kar co ló, bu da pest) 
Zichy mi hály - dosz to jevsz kij - sze kér ernő
egy őszi es tén Zichy mi hály ról ol vas tam, aki 1847-
ben szent pé ter vár ra ke rült, mint húsz éves raj zo ló.
el gon dol tam hogy ta lál koz ha tott dosz to jevsz kij jel.
Köny ves pol com ról le vet tem a hét kö tet egyi két  a

"Fel jegy zé sek a hol tak há zá ból" cí műt. Fel la poz -
tam és ki esett egy le vél a könyvből. ernő ír ta 1983-
ban Füredről Bu da pest re.

mint ha szel le me, át té te les, fa nyar hu mo ra in téz te
vol na így. igaz, azt is mond ják nin cse nek vé let le -
nek. eb ben a le vél ben ernő a du gá ba dőlt mű te rem -
la kás ról ír, azt fon tol gat va, majd név te len le ve let ír
a "ta nács el nök elv társ nak", fel hív va fi gyel mét a
kul tú ra fon tos sá gá ra.

sze kér ernő "egy sze mé lyes in téz mény" volt.
szin te vit te to vább azt a szel le met, ame lyet pul csi
né ni és gabus Bá csi épí tett a Lipták-házban. 

ernőnél meg for dult költő, író, gra fi kus egy aránt,
a kö zel ben ta nyá zó pozsgay im re is szel le mi kö ré -
be tar to zott. 

Ki sebb "rend szer vál tó,  előkészítő, váltókezelő"
volt. ti tok ban, hi szen a nyolc va nas évek ele jén
még "imprealista" veszélyekről hal lot tuk a fel mon -
dott lec ké ket.

egyik té len, nagy hó ban meg lá to gat tuk La dá nyi
mi hály költőt Csemő-tanyán, Ceg léd kö ze lé ben.
sze gény tra bant jól bír ta a szi bé ri ai vi szo nyo kat is,
hi szen test vé ri or szág ban ké szült - mond ta ernő. La -
dá nyi mi hály egy ta nyán élt ak kor, mes  sze a leg kö -
ze leb bi szom széd tól is. egyet len kis szo bát fű tött, az
ab lak ban fel tor nyoz va tá rol ta a rá di ót, a te le ví zi ót és
az író gé pet. Úgy néz tek ki, mint a bré mai mu zsi ku -
sok. Az ab la kon túl az író gép fö lött lát szott az akác -
fa bu di, mel let te egy fürdőkád, s kö rü löt te nyolc-tíz
el szá radt nap ra for gó ló gó fej jel, mint ha a hó val te li
fürdőkádból el tűnt nőről fan tá zi ál ná nak.

- ta vas  szal ha majd min den ki zöl dell, meg für dök
új ra, mond ta La dá nyi mi hály és há rom da rab ra tört
egy fi nom há zi kol bászt.

- Van egy kis szőlő is a ház kö rül, jön nek as  szo -
nyok kö töz ni, ka pál ni, ha egyi kük kel "be ha tób ban"
ös  sze ba rát ko zom, még a son kát is le lop ja a füstről és
el hoz za ne kem.

„A szo ci a lis ta re a liz mus Villona" mond ta ernő.
most már együtt is  szák a fü re di riz lin get egy két sze -

mé lyes felhőn és ar ról fan tá zi ál nak le néz ve; "ta lán már
a kom mu niz mus is ki múlt az óta, nem csak mi ket ten".

Hi ány zik sze kér ernő Füredről, hi ány zik Ba la ton -
fü red jelenéből. Ha él ne, meg va ló sult vol na a vá ros
„új re form ko ra".

Ez úton mon dok kö szö ne tet azok nak, akik írá sa ik kal, do ku -
men tu ma ik kal, beszélgető társ ként a se gít sé gem re vol tak.
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tíz év, amely egy te le pü lés tör té ne té ben vil la nás nyi
idő csak; egy emberöltőnyi élet ben ta lán egy ha tod-
he ted élet; szor gos, lel ki is me re tes mun ká val el tölt ve
sok  ezer nap, óra és perc, mely alatt össze gyűjt hető
több év ti zed-év szá zad tör té né se, s az azo kat megélők
éle té nek tör té ne te.

tíz év egy in téz mény éle té ben is hos  szú idő - öröm -
mel-bá nat tal, si ke rek kel és ne héz sé gek kel te li időszak.

tíz év vel ezelőtt - 1993. au gusz tu sá ban - az ak ko -
ri könyv tár igaz ga tó: györgyné ju hász Ka ta lin, s lel -
kes mun ka tár sai: né meth ákosné, pin tér Lászlóné
az utol só si mí tá so kat vé gez ték el a fel újí tott Arany já -
nos ut cai há zon, s ren dez ték az első ki ál lí tást: "Ba la -
ton fü red ré gi képeslapokon…".

s el ér ke zett a nagy nap: au gusz tus 19-én ün ne pé -
lyes ke re tek kö zött fel ava tás ra, át adás ra ke rült né hai
Bá lint jánosné, toncsika egy ko ri la kó há za, me lyet ál -
mai, s vég aka ra ta sze rint Ba la ton fü red hely tör té ne ti
em lé kei szá má ra ado má nyo zott.

2003. au gusz tus 19-én szü le tés na pi ün nep ség re
hív tuk a vá ros lo kál pat ri ó tá it, a vá rost szerető, s a kö -
zért szí ve sen - sze re tet tel tevő  vá ros la kó kat és az in -
nen el szár ma zot ta kat.

A „szü le tés na pi" ün nep sé get elek mik lós gyűj te -
mény vezető, s mun ka tár sai ké szí tet ték elő: ér sek Ad -
ri enn és tóth-Bencze ta más hely tör té nész-könyv  tá -
ros ok.

A lel kes  tá mo ga tók nak, segítőknek se sze ri, se szá -
ma: Lász ló sán dor festőmester és mun ka tár sai: ifj.
Hamza im re és Fa ze kas Lász ló ki fes tet ték az épü le -
tet, iglói já nos el ké szí tet te a gyűj te ményt ismertető
ki ad ványt, Cson ka end re az ün nep ség utá ni ven dég -
lá tást szer vez te meg, ér sek Lász ló a ki ál lí tás ren de zé -
sé ben, csi no sí tá sá ban vál lalt ko moly sze re pet, a Hely -
tör té ne ti egye sü let nőtagjai a ha rap ni va ló ról, a fér fi -
ak az in ni va ló ról gondoskodtak… A fel so ro lást ol da -
la kon ke resz tül le het ne foly tat ni, en ged jék meg, hogy
ne tegyem…!

iga zi szü le tés na pi ün nep ség volt - köszöntőkkel,
aján dé kok kal, meglepetésekkel…

A vá ros el múlt  tíz évé ben  hi va tal ban  levő pol gár -
mes te rei em lé kez tek vis  sza mind azok ra a tör té né sek -
re, me lyek a Hely tör té ne ti gyűj te mény éle té ben
kiemelkedő ese mé nyek vol tak. 

si mon Kár oly a kez de tek re em lé ke zett: az örök ha -
gyó Bá lint jánosné nagy lel kű ado má nyá ra, a me gyei

Köz gyű lés ha tá ro za ta ér tel mé ben lét re jött meg ál la po -
dás ra, amely a há zat vá ro si hely tör té ne ti gyűj te mény
ki ala kí tá sá ra át ad ta Ba la ton fü red nek, a fel újí tá si
mun ká la tok ra, a vá ros la kók ön zet len ada ko zá sá ra,
amely nek ered mé nye kép pen  má ra oly  gaz dag hely -
is me re ti - hely tör té ne ti gyűj te mény jött lét re.

dr. szalay Lász ló pol gár mes ter sé ge ide jén kez dő -
dött meg az iga zi ku ta tó mun ka, a gyűj te mény nek
ado má nyo zott Zákonyi Fe renc és Lipták gá bor ha -
gya ték ren de zé se, fel dol go zá sa. eb ben az időszakban
jött lét re a Hely tör té ne ti egye sü let, an nak bi zo nyí té -
ka ként, hogy a vá ros la kók, az in nen el szár ma zott fü -
re di ek nem csak messziről sze re tik vá ro su kat, de szí -
ve sen is tesz nek ér te, s a vá ros múlt já nak, tör té ne té -
nek fel tá rá sát szív ügy ük nek te kin tik. szólt a sok szép
ki ad vány ról, amely hely tör té né sze ink mun ká já nak
köszönhetően ke rült ki adás ra, s elismerőleg be szélt
az if jú ság ne ve lé sét és vá ros irán ti sze re te tét segítő
hely tör té ne ti tá bo ro zás megszervezéséről.

pálfy sán dor pol gár mes ter a kö szö net hang ján
szólt a gyűj te mény ben fo lyó mun ká ról, a fü re di ek
ös  sze fo gá sát, vá ros sze re te tét bi zo nyí tó ado má nyok -
ról és ku ta tó mun ká ról. pol gár mes ter sé ge ide jén je lent
meg a "Fü re di His tó ria" cí mű hely tör té ne ti fo lyó irat
első szá ma, amely nagy sze rű pél dá ja és ered mé nye
mind an nak, ami az el múlt 10 év mun ká ját jel le mez te.

A vá ros je len le gi ve ze té se, Képviselő tes tü le te  ne -
vé ben dr. Kiszely pál al pol gár mes ter posz tu musz
"pro urbe - Ba la ton fü red Vá ro sért" ki tün te tést adott
át  a né hai örök ha gyó, Bá lint jánosné em lé ké re.
toncsi né ni em lé két az egy ko ri jóbarát, mun ka társ,
ros ta sán dor, a BriB el nö ke idéz te fel, meg ha tó sza -
vak kal em lé kez ve a hi he tet len életerőt, em ber- és
mun ka sze re te tet su gár zó as  szony ra.

A gyűj te mény nek ott hont adó ház ado má nyo zó ja
em lé két tár ló őrzi, ben ne a posz tu musz ki tün te tés, ok -
le vél és em lék pla kett: Bá lint jánosné 1924-1986.
"pro urbe - Ba la ton fü red Vá ro sért", 2003. 

A szü le tés nap al kal má ból ki ál lí tás nyílt a gyűj te -
mény ben "Kö szö net a fü re di ek nek" cím mel. A ki ál lí -
tást a gyűj te mény ko ráb bi vezetője, né meth ákosné
nyi tot ta meg.

meg kö szön te mind azok ado má nya it, akik a gyűj -
te mény nek ad ták leg fél tet tebb csa lá di em lé ke i ket, le -
ve le i ket, fény ké pe ket, ok le ve le ket, bi zo nyít vá nyo kat
és ki tün te té se ket; a vá rost ismertető-bemutató ké pes -
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la po kat, tér ké pe ket, köny ve ket; az enyé szet elől meg -
men tett, a vá ros múlt ját kéz zel fog ha tó kö zel ség be ho -
zó  tár gya kat: az ut ca név-táb lá kat,  az agyag tég lá kat,
a  zász ló kat, a szőlőművelő esz kö zö ket.

A ki ál lí tás az el múlt 10 év ben a gyűj te mény nek
ado má nyo zott tár gyak ból, írá sos és ké pi do ku men tu -
mok ból áll:

A ki ál lí tás fő he lyén az er re az al ka lom ra a veszp -
ré mi Laczkó dezső mú ze um tól köl csön ka pott kör -
me ne ti ke reszt volt lát ha tó. e ke reszt a papsoka temp -
lom-rom nál (az egy ko ri szent mi hály temp lom nál)
foly ta tott ása tá sok so rán ke rült elő, va ló szí nű leg a Xi.
szá zad ból va ló.

A ki ál lí tás má sik leg ré geb bi em lé ke az Új he lyi-
csa lád ne mes le ve le 1626-ból. A ki rá lyi cí me res
függőpecséttel ki adott ok le ve let az or szá gos Le vél -
tár a mil len ni um évé ben  fel aján lás ként in gyen res -
ta u rál ta.

A ki ál lí tá si tár lók ban a vá ros tör té ne té vel is mer -
ked he tünk meg:

A  be já rat nál né hai darnay er zsé bet tanítónő asz ta -
lát eöt vös Kár oly relkiviák dí szí tik: le ve lei, de di kált
fény ké pei. saj tó- és nyom da tör té net bon ta ko zik ki a
ré gi ba la ton fü re di új sá gok és nyom da tör té ne ti esz kö -
zök bemutatásával.Láthatjuk a "Ba la ton fü red - tár sa -
dal mi, gaz da sá gi he ti lap, já rá si és köz sé gi értesítő"
1911. i. évf. 1.számát;  a „Ba la to ni Figyelő" 1932. jú -
li us 1. szá mát (mind ös  sze 3 szá ma je lent meg ös  sze -
sen!); a „Balatonvidéki Vö rös Új ság" egyet len fenn -
ma radt szá mát, amely saj tó- és kor tör té ne ti rit ka ság;
lát ha tunk kőnyomatos új sá got 1914-ből, a „Balaton -
vidéki Hír mon dó"-t.

A saj tó tör té net hez tar to zik az a ki adói mun ka, amit
a Vá ro si Könyv tár és Hely tör té ne ti gyűj te mény az el -
múlt év ti zed ben vég zett: a köny vek, brossúrák, ki ál lí -
tá si és ren dez vény-meg hí vók szí ne sí tik az in téz mény
te vé keny sé gét.

A gyűj te mény alap ját képező Lipták és Zákonyi
ha gya ték két kü lön, de egy más mel let ti tár ló ban ka -
pott he lyet. A va la mi ko ri  szerzőtárs lo kál pat ri ó ták
so kat tet tek Fü red hír ne vé nek öreg bí té sé ért, a he lyi
ér té kek meg men té sért.

Lipták gá bor író ha gya té ká ból de di kált köny ve ket
lát ha tunk il  lyés gyu lá tól, déry ti bor tól, né meth
Lász ló tól, passuth Lász ló tól, sza bó Lőrinctől - ők
mind an  nyi an a Lipták-ház ven dé gei, az író jó ba rá tai
vol tak. A tár ló leg ér té ke sebb da rab ja Keresztury
dezső kéz ira tos ver se 1956-ból, me lyet Lipták gá bor
szü le tés nap já ra írt.

Zákonyi Fe renc ide gen for gal mi szak író és hely tör -
té nész volt. Akik sze ren csé seb bek vol tak, s is mer het -
ték őt, tud ják, hogy fá rad ha tat lan volt a Ba la ton, Ba -

la ton fü red nép sze rű sí té sé ben, előadásokat hall hat -
tunk tőle a rá di ó ban, úti köny ve ket, ide gen for gal mi
ka la u zo kat írt, s jár ta a hi va ta lo kat, hogy mél tó em lé -
ket ál lít tas son mind azok nak, akik meg for dul tak te le -
pü lé sün kön, s el vit ték jóhírünket a nagy vi lág ba.

A tár ló ban ki tün te té sei, fo tók, sze mé lyes tár gyai és
egyéb re lik vi ák lát ha tók. 

Az is ko lák történetéről me sél nek az ele mi nép is ko -
lai értesítők, a ta ní tói ok le ve lek, ki ne ve zé sek, az is ko -
lai jel vé nyek, év köny vek; a va la ha a fü re di is ko lák -
ban ta ní tók em lé két őrzik a tantestületekről ké szült
fény ké pek.

A ré gi Fü red ( a Fa lu-Fü red) em lé két őrzik a ré gi
fü re di ne me si és pol gár csa lá dok tól szár ma zó ira tok:
kereskedők, ipa ro sok, gaz dák fo tói, mun kás iga zol vá -
nyok, ipar tes tü le ti tag sá gi köny vek.

ré gi épü le te ket, üz le te ket, mű he lye ket  lát ha tunk
fo tó kon, fest mé nye ken, ké pes lap okon.

Köz sé gi és me gyei ira tok tanuskodnak a te le pü -
lé sen történtekről, a csa lá dok kö zöt ti meg ál la po dá -
sok ról, öröklésekről bir tok le ve lek, egyez ség le ve lek
szól nak.

Az i. vi lág há bo rú em lé két idé zik a tá bo ri levelező -
lapok és ké pes lap ok, a pet ró le um jegy, a hősi ha lot tak
em lék táb lái, ame lye ket néhény év ti zed del ezelőtt
még a re for má tus temp lom kert jé ben le he tett látni…

A szőlőművelés, bor ter me lés min dig is meg ha tá ro -
zó volt a te le pü lés éle té ben: kitüntető ok le ve le ket ol -
vas ha tunk, fo tó-élet ké pe ket lát ha tunk ré gi szü re ti fel -
vo nu lá sok ról, a szüretelőkről, a Borhetekről. Boros -
címkék, cég táb lák, bor ren di ru hák, szőlő mű velő esz -
kö zök szí ne sí tik a ki ál lí tást.

A „sa va nyú víz", a fürdőtelep em lé ke it őrzik a
gyógy ászat tal, a sport élet tel, a ha jó épí tés sel, a Fü red
hí res ven dé ge i vel, a fürdőélettel, az An na-bál lal fog -
lal ko zó tár lók. meg cso dál ha tók az első fü re di fo tog -
rá fus mes ter, Len gyel so ma al ko tá sai az 1863 és
1883 kö zöt ti időkből.

A 18-19. szá zad ból va ló köny vek, ké pes lap ok, fo -
tók a fü re di gyógy ásza tot is mer te tik, nép sze rű sí tik.

Lát hat juk a fü re di klub ház épí tés (Ba la to ni yacht
Club) rész vé nye it, tag sá gi iga zol vá nyo kat, jel vé nye -
ket, ki tün te té se ket, a sport klub pe csét nyo mó ját; a  ha -
jó gyá ri re lik vi ák kö zött kü lön le ges ség a richard
yung an gol hajóépítő mes tert  és mun ka tár sa it áb rá -
zo ló, Len gyel sa mu fo tog rá fus ál tal ké szí tett fo tó.

Fü red hí res ven dé ge i nek em lé két őrzik: jó kai mór
név jegy kár tyá ja sa ját ke zű so ra i val, rabindranath
tagore-ról ké szült fo tók, a Keresztury dezső, Lóczy
La jos, Blaha Luj za, Vaszary Ko los, Huszka jenő,
Kisfaludi strobl Zsig mond,  salvatore Quasiomodo
re lik vi ák.

35



Füredi HistóriA – iii. évfolyam 3. sz. 2003. december

A fürdőélet szí nes, ér de kes vi lá gá ba nye rünk be te -
kin tést az első fü re di ké pes lap ból, amely 1896-ban
ke rült ki adás ra; aján dék dísz tár gya kat lát ha tunk: fá ra
fes tett fü re di lát ké pe ket, ké pes la po kat, bőrönd cím -
kéket, tér ké pe ket, ven dég név sort 1841-ből, 1888-ból,
1894-ből.

Az An na-bál em lé két idé zik a szí nes, vál to za tos
meg hí vók, a höl gyek nya ká ba akasz tott szí vek, az
em lék pla ket tek, az An na-bá li új sá gok.

"Fü red a ma gyar Ki rály ság dí sze" - jó zsef ná dor
1821-ből va ló so rai mél tán tet ték büsz ké vé elő dein -
ket.

A tár lók ban lát hat juk garay já nos: Ba la to ni kagy -
lók cí mű kö te té nek 1848-as ki adá sát, Kis fa ludy sán -
dor ko ra be li ver ses kö te te it, a sa va nyú víz - ku tat áb -
rá zo ló le vél pa pírt 1859-ből, fü re di met szett em lék po -
ha rat, szebb nél szebb met sze te ket és fo tó kat a több
év szá za dos múlt ból.

A ki ál lí tá si he lyi sé gek fa la in a vá ros „tár gyi em lé -
kei" lát ha tók.

utcanévtáblák, a volt eszterházy tég la gyár ban ké -
szült, év szám mal, jel lel el lá tott  tég lák, le tét ként a
tűz ol tó egye sü let 1881-ben ké szült zász la já nak má -
so la ta, mely nek ere de ti nye lén a tá mo ga tó kat jelölő
réz táb lács kák lát ha tók, az egye sü let mű kö dé sé nek
né hány em lé ke: színielőadás pla kát ja, meg hí vók, ok -
le ve lek.

A fa ül te té sek em lé két őrzik a tagore és a
Quasimodo em lék fa ül te té sek első em lék táb lái, a
„bol dog békeidők" em lé két idéző rész vé nyek, üz let -
rész je gyek, az üz le tek név táb lái.

Kü lön le ges me net ren dek dísz le nek a fa lon, nosz -
tal gi át kelt ve egy ré gen le tűnt vi lág után: hid ro plán
me net rend 1923-ból, ha jó és au tó busz me net rend
1903-ból és 1923-ból.

ira tok, raj zok, le ve lek, fest mé nyek őrzik ne ves sze -
mé lyek  és rég le tűnt idők em lé két: Ve res pé ter po li -
ti kus-író levelezőlapja, me lyet egy írói est al kal má ból
írt Fü red re, Ba ra bás gi zel la festőművész mi ni - ak va -
rell je, me lyet máthé já nos nak aján lott; lát ha tunk
orosz nyel vű pos ta mes te ri iga zol ványt, ké mény tisz tí -
tá si szám lát 1903-ból, gyász je len té se ket, és rész vét -
nyil vá ní tó le ve le ket, meg ha tó, szép gon do la tok kal.

A gyűj te mény egyet len szob ra igen ér té kes és
meg be csült da rab ja a ház nak : Ferencsik já nos kar -
nagy, Ba la ton fü red első dísz pol gá ra bronz mell -
szob ra a ne ves szob rász, Ferenczy Bé ni al ko tá sa,
1952-ből.

A gyűj te mény 10 éves év for du ló já ra ké szült is mer -
tető sze rint ez a „Köszönet…"  28 te le pü lés 279 ado -
má nyo zó já nak szól: a fü re di ek nek és a fü re di gyö ke -
re i ket so ha el nem feledőknek.

Az ün nep ség je les pil la na ta volt egy új, már na -
gyon hi ány zó, gyö nyö rű könyv be mu ta tá sa.

„üd vöz let Balatonfüredről - Vá lo ga tás a Vá ro si
Hely tör té ne ti gyűj te mény ké pes lap ja i ból, 1896-
1945" cí mű kö tet hely tör té né sze ink: né meth ákosné
és elek mik lós szer kesz té sé ben és ma gya rá za ta i val
je lent meg, a Faa Ki adó és nyom da (Veszp rém) ki -
adá sá ban. 

ér de kes pár hu zam, hogy a 10 év vel ezelőtti  ki ál lí -
tás is a gyűj te mény ké pes lap ja i ból nyílt meg. mind -
ed dig csak só vá rog tunk egy ilyen szép ki ál lí tá sú
könyv után. A ter vek és ál mok vég re va ló ra vál tak, s
a Ba la ton fü red re lá to ga tók  - és a fü re di ek is - rá cso -
dál koz hat nak te le pü lé sünk egy ko ri ar cá ra, má ra el -
tűnt vagy meg vál to zott épü le te i re, ut cá i ra, az egy kor
itt élt em be rek re.

A szü le tés nap aján dé ko zás sal zá rult:
elismerő ok le ve let és em lék pla ket tet nyúj tott át

Veszp rém me gye ön kor mány za ta és Köz gyű lé se ne -
vé ben szé ki patka Lász ló kul tu rá lis me ne dzser, Ba la -
ton fü red Vá ros ön kor mány za ta ne vé ben dr. Kiszely
pál al pol gár mes ter, ér té kes könyv ado mányt kap tunk
a Veszp rém me gyei Hon is me re ti egyesülettől, me -
lyet Bándi Lász ló el nök adott át.

A gyűj te mény bővítésére tett ja vas lat tal együtt ke -
rült át adás ra Kűronya jenő épí tész bővítési lát vány -
ter ve és terv raj za, me lyet meg vi ta tás ra és  meg va ló sí -
tás ra to vább ad tunk Ba la ton fü red Vá ros Képviselő
tes tü le té nek. ugyan csak Kűronya jenő ado má nyo -
zott a gyűj te mény nek egy ha jó csa var-kul csot, amely
a le gen dás Helka ha jóé volt va la mi kor.

Az egy ko ri Kőszínház ma kett jét és egy ró la szó ló
ver set kap tunk aján dék ba ujlaky Kár oly szíművész -
től, a szín ház Kiserdőben lát ha tó osz lo pa it áb rá zo ló
fest ményt  Kár olyi éva festőművésztől.

Az ün nep ség re hoz ta el ér té kes ado má nya it, csa lá -
di vo nat ko zá sú em lé ke it Z. Karkovány ju dit, iglói já -
nos, roj tos já nos - mind ezek át adá sa meg ha tó pil la -
na tok kö ze pet te zaj lott.

A mind an  nyi unk ál tal is mert és sze re tett, má ra em -
lék ké vált fü re di ek meg idé zé se so kak sze mé be csalt
kön  nye ket.

A szív szo ron ga tó per ce ket fel ol dot ta a leg vi dá -
mabb szü le tés na pi pil la nat : egy szü le tés na pi tor ta, a
10. év for du lót idéző gyer tyá val és tű zi já ték kal.

Az ün nep ség kö tet len be szél ge tés sel, a jó faj ta fü re -
di bor kós to lá sá val zá rult a késő es ti órák ban.

Kö szön jük, fü re di ek, a jó szót, a se gít sé get, a múlt
iránt ér zett felelősséget, a fe lej tés el le ni tenniakarást,
a szor gal mas gyűjtő- és ku ta tó mun kát!

se gít sé gük re, együtt mű kö dé sük re  szá mí tunk az
elkövetkezendő tíz év ben is!
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A Ba la ton fü red Vá ro sért Köz ala pít vány leg újabb kö -
 te tei a vá ros dísz pol gá ra it mu tat ják be: Csizmazia
da rab jó zsef szőlőnemesítőt, máthé já nos  (1903-
1999) főkertészt és fe le sé gét, Bá nyai er zsé bet
(1909-2002) festőművészt.

A har ma dik kö tet Ba la ton fü red Vá ros ön kor -
mány za ta ál tal ki tün te tet te ket mu tat ja be 1978-tól
nap ja in kig: az egész ség ügy, köz igaz ga tás, kul tú ra,
ok ta tás, sport stb. területéről. 
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ÚJ KönyVeK
(2003) Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 10.

Zatkalik András

Balatonfüred város kitüntetettjei
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a Városi HeLytörténeti gyűJtemény
ÚJ szerzeményei

Hóman Bálint miniszter leirata szuhács jános (1881-1951) polgári iskolai igazgatónak (1940)
(Havas erzsébet ajándéka)

Keöd józsef (1839-1897) szőlész, író, hajóskapitány könyve (1880)
(gubicza Ferenc ajándéka)
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bácstopolya 
(szerbia-montenegro)
Bábi Csaba

balatonalmádi
schildmayer Ferenc,
terleczky józsefné

balatonfüred
ágoston péter,
Baán Beáta,
Beneda Károly,
dr. Benkő ákosné,
Bódi irén,
Budáné
Bocsor ágnes,
Csuka imre,
dr. dibusz László,
elek miklós,
gaál Antal,
glatz László 
gubicza Ferenc,
gullay Andorné,
Havas erzsébet,
Horváth józsefné,
dr. Horváth mihály,
Horváth László,
iglói jános,
illés László,

Karika erzsébet,
Kasza Lenke,
Kellei györgy,
dr. Kiss györgyné,
László Zoltán,
dr. Lázár jános,
móczár Albert,
németh ákosné,
németh jános,
pálffy Károlyné,
petrőcz Lászlóné,
pék józsef,
dr. rácz sándor,
rojtos jános,
salamon sándor,
sándor Ferencné,
sarkady tamás,
sárköziné
sárovits Hajnalka,
simon Károly
szekeres mihályné,
szelle Zoltán,
szűcs Károlyné,
takó istván,
torma Ferenc,
tóth Attila,
tóth györgyi,
tóth győző,
Zselyi istván

budapest
dr. Bakos miklós
dr. Csizmazia
darab józsef,
dr. Honti józsef,
Katona Csaba
Károly éva,
Kurutzné
dr. Kovács márta,
dr. petrányi ilona,
sárközy Vendel gergely,
ujlaky Károly,
dr. Zoltai dénesné

Hamburg (németország)
elek tamás

monoszló
Kovácsné Farkas judit

Lovas
Bácsi gábor

pannonhalma
dr. sólymos L. 
szilveszter osB

pápa
dr. H. szabó Lajos,

Lóky györgy

révfülöp
p. miklós tamás

siófok
matyikó sebestyén
józsef

tapolca
németh istván péter

tihany
Kocsis László

Vászoly
Kűronya jenő

Veszprém
dr. ács Anna,
dr. gáncs Lajos
dr. nagy jenő,
peremartoni nagy 
sándor,
dr. Hudi józsef

zürich
(svájc)
dr. jablonkay géza

ady end re Könyv tár (Hat van); ba la ton fü red-
Cso pak tá ja szö vet ke zet (nemesvámos); ba la -
ton fü red Vá ros ön kor mány za ta (Ba la ton fü red);
ba la ton fü red Vá ro sért Köz ala pít vány (Ba la ton -
fü red); ba la to ni szö vet ség (Ba la ton fü red); bala -
ton vin bor lo vag rend egye sü let (Ba la ton fü red);
bem Jó zsef ál ta lá nos is ko la (Ba la ton fü red);
eöt vös Kár oly me gyei Könyv tár (Veszp rém);
eöt vös Kár oly Vá ro si Könyv tár (Fo nyód); faa
produkt nyom da (Veszp rém); Ha jó gyár Kft.
(Ba la ton fü red); iglói és gerbovits nyom da bt.
(Ba la ton fü red); iposz ba la ton fü re di ipar tes tü -

let (Ba la ton fü red); Jó kai mór Vá ro si Könyv tár
(pá pa); ma gyar or szá gos Le vél tár (Bu da pest);
nők a  ba la to nért egye sü let (Ba la ton fü red); ön -
kor mány za ti ön kén tes tűz ol tó ság (Ba la ton fü -
red); pol gár mes te ri Hi va tal (Ba la ton fü red); re -
for má tus Lel ké szi Hi va tal (Ba la ton fü red); rév -
fü lö pi Hon is me re ti egye sü let (rév fü löp); ró -
mai Ka to li kus plé bá nia hi va tal (Ba la ton fü red);
széche nyi társaság (Balatonfüred); tour in form
iro da (Ba la ton fü red); Veszp rém me gyei Hon is -
me re ti egye sü let (Veszp rém); Veszp rém me gyei
Köz gyű lés (Veszp rém)

Az ado má nyo zók nak ez úton mon dunk is mé tel ten kö szö ne tet!
ös  sze ál lí tot ta: ér sek Ad ri enn könyv tá ros
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a Városi HeLytörténeti gyűJteményneK
DoKumentumoKat aDományozó szeméLyeK (2003)

a Városi HeLytörténeti gyűJteményneK
DoKumentumoKat aDományozó intézményeK,

egyesüLeteK



 




