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a lEg KED vE SEBB Fé SZEK
Ba la ton fü re den több emlékeztető is őrzi a ma gyar
szí né sze tet hos  szú időn át meg ha tá ro zó hí res
művésznő, Blaha luj za em lé két, aki na gyon ked -
vel te ezt a vá rost és ra jon gott a tó ért, a ba la to ni für -
dé sért. 1891 nya rán ezt ír ta nap ló já ban: „Né hány
per cig vol tam a víz ben, s már is érez tem üdítő ha tá -
sát. Most kö vet ke zik a nagy cso da, amely ha nem
ve lem tör té nik meg, ta lán el sem hin ném. A vízből
kijőve fel öl töz köd tem, és oly friss nek érez tem ma ga -
mat, hogy egy hu zam ban men tem ha za a Hortoványi-
villáig, nem fo gad va el az is mé tel ten fel kí nált pi he -
nést. So ha se hit tem, hogy a Ba la ton vi ze oly cso dás
ha tá sú le gyen. Úgy vol tam ve le, mint a kis le ány
első sze rel mé vel - én is el mond hat tam a költővel:
meg lát ni és meg sze ret ni egy pil la nat mű ve volt ...
Szep tem ber első nap ja i ban tér tem ha za. Utol só für -
dé sem al kal má val meg ölel tem, meg csó kol tam a Ba -
la tont ... Te lem, bár igen so kat ját szot tam és ta nul -
tam, mű szó val él ve: jó volt. So kat fá rad tam ugyan,
de a fá radt sá got nem érez tem. Most ta pasz tal tam
csak iga zán a Ba la ton nagy sze rű ha tá sát. Alig vá -
rom már, hogy új ból ott le gyek." Jó val később már
azt ír hat ta nap ló já ba, hogy „Az idén töl töt tem egy -
foly tá ban a ti zen ötö dik nya rat Ba la ton fü re den, s ha
né ha-né ha nyá ron el is men tem va la mer re ven dég -
sze re pel ni, a főhadiszállás min dig Fü re den volt."
en nek a hu za mos és hű sé ges „ven dé ges ke dés nek"
ál lí tot tak em lé ket a tagore sé tá nyon. A Ba la ton ét -
te rem kö ze lé ben, a pla tán fa
sé tány szé lén áll a Blaha
Luj za-em lék pad, me lyet a
művésznő bronz arc ké pe dí -
szít. Az em lék pa dot 1926-
ban terméskőből, fe hér fü re -
di mészkőből emel te a há lás
utó kor a Ba la to ni szö vet ség
szer ve zé sé vel. szep tem ber
12-én avat ták fel ün ne pi
szó no kok kal, nagy ün nep -
ség ke re té ben. A sé tány nak
azon a he lyén ál lí tot ták fel,
ahol fü re di tar tóz ko dá sa ide -
jén Blaha luj za pi hen ni és
szemlélődni sze re tett. A pad
felső ré szé be erősített arc ké -
pet sinkó And rás szob rász -

mű vész ké szí tet te, a mű vész nőt a sá ri bí ró sze re pé -
ben áb rá zol ja. A bronz re li ef fel ira ta: „Blaháné em -
lé ké re".

A re form ko ri fürdőtelep főutcája volt az 1841-
1846 kö zött épült Ke rek temp lom ról el ne ve zett
temp lom ut ca. Ér de mes meg je gyez ni, hogy a ma is
lát ha tó szent An tal-szob rot ép pen Blaha luj za
aján dé koz ta a temp lom nak, ba la to ni vi har ból va ló
meg me ne kü lé se után. eb ben a ma Blaha luj zá ról
át ne ve zett ut cá ban, a 4. szám alatt áll az a mű em lék
ház, mely nek orom za tán a következő fel irat ol vas -
ha tó: „Ez volt a nem zet csa lo gá nyá nak leg ked ve -
sebb fész ke." ma az ut ca felőli késő klas  szi cis ta stí -
lu sú épü let vendéglő, a később épült két eme le tes
hát só rész pe dig ké nyel mes szál lo da. szin tén fel irat
em lé kez tet ar ra, hogy va la ha Blaha luj za nya ra ló ja
volt az orom za tos előcsarnokkal épült vil la. Az osz -
lo pok kal és tim pa non nal ki ala kí tott be já rat mel let ti
fa lon el he lye zett em lék táb lán az is áll, hogy az épü -
let mű em lék, épült 1861-ben. ezen a már vány em -
lék táb lán a ház épí té si ide jét té ve sen tün tet ték fel, a
szücs lajosné épí tet te 10 szo bás nya ra ló, később
Cséry-villa va ló já ban 1867-ben épült. A föld szin tes
vil la kö ze pét két osz lop és két szélső pil lér ál tal tar -
tott há rom szö gű orom mal ékes portikus eme li ki, az
osz lo pok sás le ve lek kel dí szí tet tek. egyes for rá sok
sze rint Blaha luj za későbbi fér je, splényi ödön
1893-ban vá sá rol ta meg, ettől kezd ve egé szen
1916-ig gyak ran itt töl töt te nya ra it a művésznő.
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Blaha luj za nap ló ja sze rint csak 1903-ban köl töz -
he tett a nya ra ló ba, ami vélhetően el írás! 

Ér de kes a vil la meg vá sár lá sá nak tör té ne te. Ab -
ban az időben a dé li Vas út tal, majd sió fok ról
gőzhajóval ju tot tak fü red re a ven dé gek. mint
1891-ben nap ló já ban ír ta: „El ha tá roz tam, hogy a
nya rat Ba la ton fü re den töl töm. A vé let len is ke zem -
re ját szott, mert or vo som, hogy gyógy ulá so mat si et -
tes se, szin tén a Ba la tont aján lot ta. Ki vet tük a
Hortoványi-villát ... Na gyon gyen ge vol tam még,
mi kor Fü red re ér tünk, és több ször kel lett pihenőt
tar ta nom, amíg a Ba la ton part já tól a vil lá ig ér tünk.
A rö vid út oly hos  szú nak tűnt föl, hogy én már az
első vil lá ba akar tam be tér ni, és se hogy sem hit tem
el, hogy ne kem még to vább kell men nem. Fér jem
mond ta, hogy az a vil la, amely be be akar tam tér ni,
és amely előtt is mé tel ten pihenőt tar tot tunk, az első
fe le sé ge nagy nén jéé volt, most pe dig Neugebauer
bornagykereskedő tu laj do na. Na gyon ba rát sá gos
ki né zé sű fa lu si úri lak. Fel só haj tot tam: Mi ért nem
le het az enyém?" Blaha luj za azu tán napló jegy -
zetei ből ös  sze ál lí tott egy kü lön fe je ze tet, me lyet
fü red nek, „e bű bá jos hely nek" szen telt. eb ben ol -
vas hat juk, hogy „A má so dik nyá ron az Er zsé bet
Szál lo dá ban lak tunk ... Már a má so dik év ben na -
gyon meg sze ret tem Fü re det, úgy an  nyi ra ma gá hoz
lán colt a Ba la ton ... Ot ta ni ismerőseimet fel kér tem,
ha eset leg egy al kal mas nya ra ló el adó vá len ne, tu -
das sák azt ve lem, de meg vall va az iga zat, én min dig
csak egy ház ra gon dol tam, amely ne kem már az
első lá tás ra an  nyi ra meg tet szett. Va la hány szor ar ra
men tem - nem ta ga dom, ezt sok szor meg tet tem -,
min dig el gon dol kod tam, ha ez a kis ház az enyim le -
het ne, és én eb ben ma gam nak és csa lá dom ré szé re
egy kis fész ket rak hat nék, hogy maj dan vis  sza vo nu -
lá som ese tén ott pi hen hes sem ki az élet fá ra dal ma -
it, el-el me reng ve ré gi em lé ke i men, mert a múlt em -
lé ke meg éde sí ti a je lent." ál ma sze ren csé sen va ló -
ra is vált. Ré gi fü re di or vos ismerőse, mangold
dok tor, az zal ál lí tott be hoz zá, hogy „Nem is kép ze -
li a bárónő, hogy mi ért jö vök: Neugebauerné meg -
halt, a vil la sürgősen el adó, ha tá roz za el ma gát ha -
mar." nem volt azon ban olyan egy sze rű a ház vá sár -
lás, hi szen nem állt ren del ke zés re elegendő pénz.
Is mét a nap ló ból idé zünk: „A vé let len úgy hoz ta
ma gá val, hogy az nap meg lá to ga tott ben nün ket egy
vi dé ki jó ba rá tunk, és he lye sel ve a ter vet és lát va
nagy ked ve met a vé tel hez, biz ta tott a fü re di há zat
meg ven ni; s fel aján lot ta, hogy ha köl csön re van
szük sé gem, a leg na gyobb öröm mel ki se gít. A nyert
biz ta tá sok után har mad na pon meg vet tem a há zat,
le tet tem a fog la lót, alá ír tuk a szerződést. A vé tel hez

szük sé ges pénz egy ré szét Sza bó Im re és Weisz Elek
urak szívességéből a Veszp ré mi Ta ka rék pénz tár ból,
a töb bit em lí tett ba rá tunk se géd ke zé se ál tal kap tam
meg. Te hát fü re di ház tu laj do nos let tem. Azon ház
tu laj do no sa, amely há zat első perctől kezd ve ma -
gam nak szán tam." Blaha luj za ma ra dék ta la nul bol -
dog volt, „Be ér ve az első szo bá ba, le bo rul tam, és
úgy ad tam há lát a jó Is ten nek, hogy ké ré se met meg -
hall gat ta, s for ró imá ban kér tem, se gít sen meg a
jövőben is." sürgősen hoz zá is fo gott, hogy a vil lát
be ren dez ze, ké nyel mes sé te gye. nagy öröm mel ír -
ja, hogy „Be jár tam is mé tel ten a ház min den zegét-
zugát, ker tet, pin cét, pad lást. Ne kem min den na -
gyon tet szett; egy szó val bol dog vol tam. Si et tem
Wild bá csi nál el köl te ni ebé de met - az eszem azon -
ban min dig a há zam mal fog lal ko zott. Ebéd után
vis  sza si et tem, s el kezd tem ter vez get ni, hogy az át -
vett bú to ro kat mi kép pen he lyez zem el; ki hol fog
lak ni, me lyik lesz az én szo bám, a nap pa li és az
ebédlő? Mi min den hi ány zik, s az első be ren dez ke -
dés hez mit kell majd Budapestről ma gam mal hoz -
ni?" de a nap ló el árul ja azt is, hogy tá vo lab bi cél -
jai szin tén vol tak a vil la vá sár lás sal, ugyan is „A fü -
re di ház meg vé te lé nél nem az a szem pont volt az
egye dü li, hogy a fürdőző évad alatt sa ját há zam ban
lak jam. Én a há zat vis  sza vo nu lá som ese té re ál lan -
dó tar tóz ko dá si hely nek vá lasz tot tam."

„a NEm ZET cSa lO gÁ Nya”
de ki is volt ez a lel kes, a Ba la to nért en  nyi re meg -
ha tó an ra jon gó művésznő, aki nek leg vi dá mabb
nap ja volt, ha fü red re me he tett, és leg szo mo rúbb,
ha „kis fész két ott kel lett hagy nia"? Az 1850. szep -
tem ber 8-án, mint Reindl ludovika szü le tett Blaha
luj za, a XIX. szá zad má so dik fe lé nek vi tat ha tat la -
nul leg nép sze rűbb színésznője. A sza bad ság harc -
ban hu szár tiszt ként szol gált ap ja Vi lá gos után Vá rai
ál né ven be állt a ván dor szí né szek kö zé. le á nya már
8 éves ko rá ban fel lé pett, szá mos gyer mek sze re pet
ját szott. sza bad kán meg is mert első fér je, a kar nagy
Blaha ne vét hasz nál ta azu tán a deb re ce ni, majd a
fővárosba szerződő énekesnő. Blaha luj za ugyan is
nem úgy ke rült be a köz tu dat ba, hogy a „nagy tra -
gi ka" vagy a „nagy ko mi ka", ha nem mint a „nem -
zet csa lo gá nya". elsősorban te hát énekesnőként és
csak má sod sor ban színésznőként tar tot ták szá mon.
Vé gig te kint ve nép szín mű-sze re pe in, azt lát juk,
hogy vé gig egyet len tí pust kel lett el ját sza nia. És eb -
ben ő sa ját ma gát ad ta, mű vész egyé ni sé gé nek lé -
nye ge ter mé sze tes sé ge. A ma gyar da lok min den
meg ját szott ság és szín pa di as ság nél kül szól tak aj -
ká ról. mik száth Kál mán tel jes jog gal így ad ta meg

3



füRedI hIstóRIA – IV. évfolyam 2. sz. 2004. július4

a nép szín mű re cept jét: „Legelőször is, ve gyük
Blahánét, önt sük kö rül va la mi me sé vel, szőjünk a
sze re pé be sok nó tát, s öl töz tes sük a da rab ban mi nél
több ször." Kül föld ön is is mer ték, 1879-ben fe renc
Jó zsef és er zsé bet ki rály né ezüst la ko dal má nak ün -
nep sé ge in ze ne kar- és cim ba lom kí sé ret tel előadott
da lok kal ő kép vi sel te a mo nar chia ma gyar nem ze ti -
sé gét a Bé csi ope rá ban. né hány év vel később - a
nép szín ház együt te sé nek bé csi ven dég já té ka in - a
theater an der wienben szin tén je len volt a csá szár,
aki ked vel te a nép szín mű vet. A pi ros bu gyel lá ris
előadásán ér de kes és jellemző eset tör tént. Az idő
tájt ítél tek el ga lí ci á ban lá za dás mi att 13 (ép pen 13,
mint 1849 ok tó be ré ben Ara don!) ma gyar ka to nát, és
az ügy ben a döntő szó a csá szá ré volt. A da rab egyik
da lát éne kel ve Blaha luj za térd re bo rult, és az aláb -
bi szö veg gel for dult az ural ko dó pá ho lya fe lé:

De sze ret nék a ki rál  lyal be szél ni,
Kérő szó val ke gyes szí vét el ér ni,
Fel sé ges Úr, tu dom nagy a ha tal mad,
Par dont ké rek 13 ma gyar nak!
fe renc Jó zsef azon nal le for dít tat ta kí sé re té vel a

szö ve get, majd ke gye sen in tett a szín pa don térdeplő
művésznőnek, hogy ké ré sét tel je sí ti. Blaha luj za
meg hó dí tot ta Bé cset, vendégszerepléseiről a bé csi
és a bu da pes ti kri ti ku sok egy aránt elismerően szól -
nak a fremdenblatt, a ne u es wi e ner tagblatt, a wi -
e ner Allgemeine ze i tung és az extrablatt ha sáb ja in.
A fővárosi la pok 1883. jú ni us 8-i szá má ban azt ír -
ják, hogy a Burg ud va rán fel for dult mi at ta a rend.
„Amint ugyan is Blaha Luj za as  szony oda ment,
hogy az őrségváltás lát vá nyos sá gát meg te kint se s a
ze nét hall gas sa, egy tiszt rá is mert és ud va ri a san
szé ket ho zott ki szá má ra. Ilyen szo kat lan fi gye lem -
ben ott még sen ki sem ré sze sült."

A pri ma don nák ra ál ta lá ban jellemző ma gán éle ti
bot rá nyok nem jel le mez ték. no ha meg kel lett küz -
de nie tör vény te len fia el fo gad ta tá sá val, ezen kí vül
há rom szor ment férj hez, a köz vé le mény so ha sem -
mi ki vet ni va lót nem ta lált az „őszinte ma gyar me -
nyecs ke" er köl cse i ben. Ko rá ban a ma gyar szép ség -
ide ál megtestesítője volt. szám ta lan dalt, ma gyar
nó tát tett hí res sé. A ze ne volt a nép szín mű vek lel ke,
a nó ták ad ták a nép szín mű von ze re jét. né ha mint ha
a ke ret tör té net csak ürügy, esz köz lett vol na a ci -
gány ze nés nó tá zás hoz. A tisz ta, mű vé szi áttételek -
től men tes ma gyar ze nét a nép szín mű dal be té tei al -
kot ták, és a nép sze rű ség szem pont já ból sem fér he -
tett két ség ah hoz, hogy ez a ze ne sa já tí tot ta ki ma -
gyar föl dön a „nem ze ti" jelzőt. (ter mé sze te sen a
nép al kot ta ze ne, az úgy ne ve zett pa raszt ze ne, az ősi
ma gyar dal, a nép dal mind stí lus ban, mind előadás -

mód ban lé nye ge sen kü lön bö zik a nó tá tól!) A sze -
rel mes da lok kö zül a nagy slá ger a „Cse re bo gár,
sár ga cse re bo gár", dérynétől kezd ve va la mennyi
hí res szí nész nek biz tos si ker szá ma volt. ez a né pi -
es dal olyan nép sze rű lett, hogy Jó kai a Ru dolf
főherceg ál tal szer kesz tett sok kö te tes mo nar chia-
könyv ben nép dal ként em lí ti. Blaha luj za en nek
ének lé sé vel mu tat ko zott be a „tün dér kas tély" cí mű
igen si ke res da rab ban. né pi es szö ve gek ben le lep -
lező dő vá ro si hát tér, az ope rett ha tá sa, után ér zé sek,
erőltetetten rusz ti kus nyelv hasz ná lat, az egyes
nyelv já rás ok ös  sze ke ve ré se, pszeudo-népiesség kí -
sé ri szü le té se óta a nép szín mű vet. A vá ros la kó, vá -
ros ban ne vel ke dett szig li ge ti ede, mi köz ben az ide -
á lis, rom lat lan ma gyar sá got a fa lu ban ke re si, nyil -
ván va ló an nem bír ja tö ké le te sen a nép nyel vet. A
„Czigány" kéz ira tá ban pél dá ul a zsém bes pa raszt -
as  szony azt vág ja fér je, már ton gaz da fe jé hez, hogy
„Kel med úton-út fé len en gem dehonestál!" már ton
gaz da da la is ide ge nül cseng: „Mi kor én még nőtlen
vol tam, a ka pu ba ki ál lot tam." A fent már em lí tett
„pi ros bu gyel lá ris ban" Csepreghy fe renc az öreg
hu szár káp lár jel lem zé sé hez az el ma gya ro sí tott né -
met sza vak tól hemzsegő ka to na zsar gont al kal maz -
za: „Már most az a kér dés, mi lyen bevégunggal le -
het ne ki se gí te ni az őrmestert ab ból a stellungból,
hogy fesztung árestomra ne komandéroznák ütet?"
(ha son ló a kuruckor berdó-ja = wer da és egyéb ki -
fe je zé sei; később a mo nar chia had se reg ében köte -
le ző volt a né met ve zény szó, pl. hap ták! = habt
Acht!, mu száj = muss sein! stb.) ugyan ak kor per -
sze a pat ri ó ta ma gyar ura kat, akik nek leg jobb jai a
XIX. szá za di ma gyar po li ti ka és kul tú ra irá nyí tói
let tek, sa já tos kötődés fűz te a nó tá hoz, a nó táz va
mu la tás hoz, sír va vi ga dás hoz nem bon col gat tak et -
nog rá fi ai vagy ling visz ti kai kér dé se ket. 

A Kis fa ludy-fé le, első du nán tú li ma gyar nyel vű
kőszínházon kí vül épült fü re den egy nyá ri szín ház
is, tá gas kar zat tal, pá ho lyok kal. A fe dett szín kör
(Aré na) 1861 és 1935 kö zött állt a mai te nisz pá lyák
he lyén. A nem ze ti szín ház pri ma don nái nya ran ta
szí ve sen jöt tek fü red re ven dég já ték ra. szín pad ra
lé pett Jókainé la bor fal vi Ró za, mun ká csi fló ra,
prielle Kor né lia, Já szai ma ri, medgyaszay Vil ma.
Blaha luj za köz ked velt ség ét bi zo nyít ja, hogy
tisztelőitől, az ada ko zó ked vű közönségtől fü re den
is szá mos em lék tár gyat, ér té kes dísz mű vet ka pott,
me lyek egy ré sze zákonyi fe renc sze rint meg is
ma radt a Kurszalon pad lá sán an nak le égé sé ig.

há la Blaha luj za fü re di von zal má nak, szá mos
hí res kül föl di ven dég for dult meg itt és sze ret te meg
fü re det, il let ve a Ba la tont. A sor ban olya nok, mint
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a kop pen há gai Asta nielsen, a né ma fil mek első és
egyik leg is mer tebb csil la ga. Ami kor Bu da pest re ér -
ke zett, első lá to ga tó ja Blaha luj za volt, aki meg -
hív ta Ba la ton fü red re, ahol a ven dég művésznő igen
jól érez te ma gát. dán mű vé sze ti la pok ban meg is
em lé ke zett a ba la to ni szép na pok ról és a hold vi lá -
gos es tén hal lott „ma gyar csa lo gány" énekéről.
meg lá to gat ta Blaha luj zát Ba la ton fü re den a bé csi
stadttheater, il let ve később a Burgtheater hí res, hír -
hedt színésznője, aki fe renc Jó zsef csá szár és ki rály
bi zal mas barátnője volt, Katharina schratt is.
Krúdy gyu la ír ta Blaháné me séi cí mű el be szé lé sé -
ben, hogy „gyak ran meg lá to gat ták a nem zet csa lo -
gá nyát ismerősei, akik min den fé le hí re ket hord tak
ide a nagy vi lág ból, mi u tán Blaháné úgy élt fü re di
tuszkulánumában, mint egy ré gi ma gyar nagy asz -
 szony ... fa lu si as  szony mód já ra él de gélt Fü re den,
ka ka so kat, tyú ko kat ne velt meglehetősen tá gas ud -
va rán, me nyecs ké sen fel kö tött fővel, pi ros pa pucs -
ban járt-kelt há zá ban ... Blaháné jó ban volt
Jókaiékkal, amíg azok itt lak tak, nem mes  szi re
Blaháné kú ri á já tól ama vil la sze rű épü let ben, ame -
lyet ma nap ság Fü red egyik leg ré gibb épü le té nek
mon da nak, ha bár La bor fal vi Ró zá val már nem na -
gyon le he tett egyez ni. De még na gyobb ba rát sá got
tar tott a köz ség be li fa lu si úri as  szony ok kal, akik vi -
dé ki szo kás sze rint alkonyatonkint nagykendőkben,
viklerekben, ké zi lám pás sal meg lá to gat ták a ma gá -
nyos Blahánét ... Szív fáj da lom nél kü li órák, ami kor
Ti hany felől át hal lat szik a Ba la to non az es ti ha rang -
szó, és ezen a ré ven szó ba ke rül nek a főtisztelendő
urak, akik min dig szé les ba tá ron és kö vér lo vak kal
jár nak át ko los to ruk ból Fü red re, és cso dá la to san
hosszúéletűek ... Blaháné me séi... A ti zen ki len ce dik
szá zad bé ké sebb, szem re va lóbb fe le, a ki egye zés
utá ni Ma gyar or szág tör té ne te bon ta ko zott ki az ő
me se mon dá sa i ban ott a fü re di ré gi kú ri á ban."

BlaHÁNé FÜ RE Di HéT KöZ NaP Jai
ho gyan tel tek Blaha luj za hét köz nap jai Ba la ton fü -
re den? napirendjéről is so kat meg tu dunk nap ló já -
ból. szép időben ko ra reg gel, fél hat kor kelt, és sé -
tá ra in dult a Ba la ton part ján. Ismerősei kö szön töt -
ték, de nem kí sér ték el, mert tud ták, hogy a
művésznő ilyen kor nem sze re tett so kat be szél ni.
Ki vé telt csu pán dr. engel gyu la fürdőorvossal, a
fü re di nők ál ta lá nos ked ven cé vel tett, aki nek min -
dig volt vi rág ja, bók ja, új anek do tá ja. sé ta után a
kö ze li kis temp lom ban vé gez te na pi imá ját, majd a
csa lád ös  sze jött, meg reg ge liz tek, és meg be szél ték,
hogy az nap ra mit is főzzenek. délelőtt für dés kö -
vet ke zett, azu tán a dé li ha jó hoz men tek, meg néz ni

kik jöt tek, van nak-e kö zöt tük ismerősök? ebéd után
pi he nés, és új ra sé ta a feny ves ben vagy a Ba la ton
part ján. né me lyik nap szín ház lá to ga tás, sőt eset le -
ges fel lé pés. Va cso ra a sza bad ban. min den év ben
fel ke res te a ti ha nyi-fél szi ge tet, a temp lo mot, il let -
ve dél utá non ként szí ve sen ki ko csi zott a szom széd
fal vak ba ismerősöket lá to gat ni. tár sa sá gi em ber
volt, ked vel te a kö zös prog ra mo kat ismerősei kö ré -
ben: „Mi lyen két fé le ér zés a fürdőévad alatt a dé li
gőzhajók ér ke zé se, mint az évad vé gé vel azok in du -
lá sa; míg az érkező ha jók min dig hoz nak egy-egy
ked ves ismerőst, ki nek vi szont lá tá sán meg örü lünk,
épp úgy szo mo rú ság gal te lik meg a szí vünk a tá vo zó
ha jó nál, amely min dig több és több ismerőst szál lít
el körünkből." pin ce sze rek re, bor kós to lók ra, nó tá -
zá sok ra, szép ki lá tá sú szőlőkbe járt. szí ve sen mu la -
tott, hi szen „Né ha ne kem is ked vem szottyanik egyet
mu lat ni. Mért ne te gyem? te szem is, csak a jó kell ne -
kem is, is, is, is. Ilyen kor csa lá dom mal és né hány
ismerőseinkkel ki szok tunk men ni a fü re di fa lu vé gén
levő csár dá ba, par don, vendéglőbe; a ven dég lős né
hí res jó kony há já ról, a vendéglős, Protivinszky uram
pin cé jé ben pe dig min dig van nem csak ba jusz, de
konty alá va ló jó bo rocs ka. Az ud va ron te rí te nek, a
kony ha meg az ál lás kö zött, azu tán meg ered a jó ked -
vünk a ma ga ma gya ros egy sze rű sé gé ben." nyá ri hű
tár sá val, ma ris ka nővéré vel hal máz ni szo kott, ven -
dé gül lát ta a fü re di inté zőt, a fürdőigazgatót, a ti ha -
nyi és bakonybéli apát ura kat, a mel let tük la kó
huray főorvos csa lád ját, fü re den nya ra ló ta ná ro -
kat, pá lya tár sa kat, szín igaz ga tó kat és fér je va dász -
tár sa it. Ahogy mú lott a nyár, Blaha luj za szá má ra
egy re fenyegetőbben kö ze le dett a sze zon vé ge, a
pes ti vis  sza té rés. pe dig Ba la ton fü red ek kor a leg -
szebb: „El tá voz nak a fürdő vendégek, megkezdődik
a fa le ve lek hul lá sa, be áll a tél előhírnöke, a nagy
csend. Tu laj don kép pen én ilyen kor sze re tem leg in -
kább Fü re det. Alig van szebb év sza ka Fü red nek,



mint a ta vasz és az ősz. Az esős na po kat ott hon töl -
töm, előszedem em lé ke i met, el-el gon dol koz va az
ezek kel kap cso la tos ese mé nyek felől. Ol vas ga tok,
mert igen szép könyv tá ram van, ös  sze ülünk, és ma -
gunk kö zött el be szél ge tünk." Blaha luj zá nak azért
is volt ked ves tar tóz ko dá si hely fü red, mert évről
év re vi szont lát hat ta ott ked ves ismerőseit. egy for -
mán tü rel met le nül vár ják - ki itt, ki ott - a követ ke -
ző idényt, ha vé gül csak el kel lett men ni, ha vis  sza -
von ha tat la nul el szállt a nyár. A szín kör új évad ra
vár, a hi deg őszi esők el űzik a ven dé ge ket, be zár -
nak a fürdők, a vendéglők és ká vé há zak. el hall gat a
ze ne, el csen de se dik min den. Ki hal a sé tány, a
kiserdő, el megy az utol só ha jó. mint Krúdy fen tebb
em lí tett el be szé lé sét be fe je zi: „Blaháné el mon do -
gat ta me sé it a ko ra őszi al ko nya to kon, és mind mé -
la bú sabb lett a ked ve, amint az első pla tán le ve le ket
verdesé le helyükről a mor mo ló esőzés. Vis  sza kel -
lett tér ni Pest re, az ün ne pé lyek re, a szín há zak ba, a
dicsőségekbe, a nagy kö zön ség taps vi har zá sa i ba,

ho lott ő mind vé gig a fü re di ház ban sze re tett vol na
meg ma rad ni, hogy barátnőivel estéről es té re meg -
be szél je a hely be li ese mé nye ket. Az őszi síp meg szó -
lalt, Blaháné el uta zott."

Be fe je zé sül idéz zük zákonyi fe ren cet, aki Ba la -
ton fü red cí mű mun ká já ban ír ta: „Saj nos, a fü re di
volt szín há zak ból, ame lyek egy kor a ma gyar nyelv
terjesztő és megőrző he lyei vol tak és kul tu rá lis sze -
re pük igen nagy volt, má ra sem mi sem ma radt. Né -
hány met szet, fény kép, el sár gult nap ló tö re dé kek
őrzik az em lé kü ket ... Ta lán majd az egy szer csak
meg va ló su ló hely tör té ne ti gyűj te mény ben mél tó he -
lyet kap a szín ház is, amely úgy hoz zá tar to zott a
fürdő ké pé hez, akár a gyó gyí tó vi zet adó kút."

A ti ha nyi fél szi get göd rös fe let ti ré szén van egy
for rás, me lyet ma Cip ri án-for rás né ven is mer a köz -
vé le mény és a szak iro da lom. A 2000-ben meg je lent
veszp rém me gye föld raj zi ne vei IV. kö te té ben két
sor ban a következőket ol vas hat juk ró la: „Cip ri án
ne vű apát ál lít tat ta hely re a XIX. szá zad ban. E kö -
rül szed ték a gye re kek a ti ha nyi kecs ke kör möt.”

A mai nem ze dék tag jai, a ti ha nyi
tu ris ták va jon tud ják-e ki volt Cip ri -
án apát, aki nek a ne vét őrzi a for rás?
És va jon igaz-e a kö zölt in for má ció?
Az 1960-ban meg je lent tu ris ta cí mű
lap 2. szá ma kö zölt egy ké pet a for -
rás ról, mely hez a 9. szám ban Ba la -
ton fü red és Veszp rém me gye köz is -
mert és el is mert tör té né sze zákonyi
fe renc a következő ki egé szí tés köz -
zé té tel ét kér te: 

„Az igen jól si ke rült cím lap belső
ol da lán egy ké pet lát tam, amely a ti -
ha nyi Cip ri án for rást áb rá zol ja. Hi á -
nyos nak ta lá lom, hogy Ti hany egyet -
len for rá sá hoz sem mi fé le meg jegy -
zést sem fűz nek. Ta lán he lyes lett vol -
na az aláb bi ak ra fel hív ni a fi gyel met:
A ti ha nyi Cip ri án for rást csak 1912
óta ne ve zik így, az ek ko ri apát után.

Ad dig orosz kút nak, vis  sza em lé ke zés ként a for rás
ví zét év szá zad okon át hasz ná ló orosz szer ze te sek re.
Ugyan is 1055-ben orosz bazilita szer ze te sek te le -
ped tek itt le, akik a ti ha nyi Óvár szik la fa lá ba vés ték
be cel lá i kat. Kö zel két száz éven át él tek itt az orosz
bazilita szer ze te sek egé szen a XIII. szá zad vé gé ig. A
mos ta ni Cip ri án for rás ví zét hasz nál ták ivás ra  és
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an nak orosz-kút ne ve fenn ma radt a nép aj kán év -
szá zad okon át, amíg meg nem vál toz tat ták azt. ”

A for rás ne vét te hát már tud juk, a következőkben
a név adó Cip ri án ti ha nyi apát ról kí vá nunk né hány
in for má ci ót el mon da ni, ugyan is, eb ben az év ben
több év for du ló is köthető a ne ve zett apát hoz.

halbik Cip ri án gás pár a Veszp rém me gyei dáka
köz ség ben szü le tett 1840. jú li us 6-án. Az élet raj zi
ada tok ból an  nyit tu dunk meg, hogy pol gá ri család -
ból. Kutatásaink sze rint az édes apa, gás pár, va ló szí -
nű leg ipa ros le he tett, az édes anya, hus Ka ta lin szin -
tén ipa ros csa lád gyer me ke. A csa lád ról na gyon ke -
ve set jegy zett fel a kró ni ka. A halbik csa lád őse va -
ló szí nű leg a felvidékről ke rült dákára. A rit ka név
csak az 1820-as évektől for dul elő a kör nyé ken, ma
is csak az or szág négy te le pü lé sén él nek, s 41 fő vi -
se li a halbik családnevet.Közülük 12-en él nek pá -
pán, kik a dákai halbik gás pár fi á nak, Cip ri án test -
vér ének - An tal nak a le szár ma zot tai.

halbik gás pár nak 4 gyer me ke szü le tett, a leg fi a -
ta labb volt gás pár. dákán ek kor csak a re for má tus

is ko la mű kö dött, így ide írat ták be az első
osz tály ba. 1846-ban Csomasz Já nos volt a
ta ní tó, aki 1849-ig ta ní tot ta a kis gás párt.
1849-től új ta ní tó ke rült a re for má tus is ko -
la élé re mozgai gá bor. Ró la tud juk, hogy
már pá pai di ák ko rá ban ki emel ke dett tár sai
kö zül, később a pá pán meg ala kult ta ní tó
Képesítő Bi zott ság tag ja ként is mű kö dött.
Igaz, hogy csak rö vid ide ig ta ní tot ta a köz -
ség re for má tus, evan gé li kus, ka to li kus
szülők gyer me ke it, akik eb ben az idő -
szakban mint egy 70-en le het tek. halbik
gás párt 1851-ben a pá pai ben cés gim ná zi -
um ba írat ták be, ahol az első négy osz tályt
vé gez te. ez után győrben foly tat ta a 6-7.
osz tályt, ugyan csak a ben cés gim ná zi um -
ban. 1857. szep tem ber 8-án lé pett be a
ben cés rend be s ek kor vet te fel a Cip ri án
ne vet. ezt az évet no ví ci us ként töl töt te
pan non hal mán, itt érett sé gi zett. utá na
ugyan itt foly tat ta a te o ló gi át és 1862. jú ni -
us 10-én ün ne pé lyes fo ga dal mat tett a
ben cés rend nek. mi u tán az egy há zi lag tör -
vé nyes kort el ér te és te o ló gi ai ta nul má -
nya it be fe jez te 1864. jú li us 31-én szen tel -
ték fel ál do zó pap pá. ez zel egyidőben jo gi
vizs gát is tett. Au gusz tus 3-án tar tot ta meg
első szent mi sé jét.
halbik Cip ri án to váb bi élet út ja vál to za tos
volt. A vizs gák le té te le után - 1865-ben -
ab ban a győri gim ná zi um ban lett ta nár,

ahol előzőleg di ák ként ta nult, in nen Ko má rom ba
ke rült igaz ga tó nak, ahol két évet töl tött eb ben a be -
osz tás ban, emel lett el lát ta a rendházfőnöki tisz tet
is. Vis  sza ke rült pan non hal má ra, először könyv tá ros
majd alperjel, majd főapátsági es pe res, főisko lai
igaz ga tó és főkönyvtáros, há rom évig per jel, ren di
pénz tá ros. 

A kis fa lu ból in dult di ák 1894-ben ju tott el pá lyá -
ja csú csá ra. 

A ti ha nyi apát szé ke 1891. már ci us 13-a óta üres
volt, mert az előző apát, si mon zsig mond sú lyos
be teg ség ben meg halt. ezek ben az évek ben tör tént
főapát-váltás is: Vaszary Ko los ma gyar or szág her -
ceg prí má sa lett. fe hér Ipoly, a főapát 1894-ben in -
téz ke dett az üre sen ál ló ti ha nyi apá ti tiszt ség betöl -
té séről. A ren di sza bá lyok sze rint a rend min den
tisztségviselőjét meg sza vaz tat ták a tiszt ség be töl té -
se kor. A le adott sza va za to kat 1894.március 17-én
bon tot ták fel  és ek kor ki de rült, hogy a leg több sza -
va za tot halbik Cip ri án kap ta, őrá 101-en sza vaz tak,
míg a következő je lölt 71 sza va za tot ka pott.

7
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Az itt kö zölt ok le vél má so la ta sze rint: fe hér
hippolyt főapát ta nú sít ja, hogy halbik Cip ri ánt ti ha -
nyi apát tá ki ne vez te, és őt a pan non hal mi szent már -
ton szé kes egy ház ban 1894. auguszus 26-án apá  ti ál -
dás ban ré sze sí tet te.

Bár mily meg tisz tel te tés volt halbik Cip ri án ré -
szé re az apá ti ki ne ve zés, ne héz szív vel vett bú csút
pan non hal má tól, ahol éle té nek nagy ré szét el töl töt -
te s an  nyi ér de met szer zett. A be ik ta tá si ün nep ség
fé nyes ese mény volt ti hany ban 1894. szep tem ber
24-én. A ko ra be li la pok tu dó sí tá sai kö zül idé zünk
fel né há nyat.

A zA lA cí mű lap így ír szep tem ber 27-én: „A ti -
ha nyi apát beiktatása.Balaton-Füred és vi dé ké nek
kö zön sé ge e 24-én rit ka és szép ün ne pély nek volt ta -
nú ja. Halbik Cyprián az új ti ha nyi apát ezen a na -
pon tartá be vo nu lá sát a né hány éven át ár ván állt
mo nos tor ba. A fé nyes me ne tet Szentmiklóssy Gyu la
főszolgabíró ve zet te őt kö vet te egy öt ven lo vas ból
ál ló diszbandérium  ez után jött az új apát nagy
kisérettel, kit min de nütt lel kes öröm mel fo gad tak.
Az ős mo nos tor új ura tisz te le té re két gyö nyö rű di -
a dal ka put ál lí tott, mely nek egyi ké nél Mol nár Já nos
jegyző a köz ség ne vé ben fo gad ta a köz ség leg újabb
pol gá rát, ki egy szer smind en nek dí szét is ké pe zi. A
temp lom előtt fel ál lí tott di a dal ka pu nál a rend tag jai
és egy cso port fe hér ru hás le ány ka fo gad ta a nagy -
tu do má nyú főpapot. - A szivélyes fo gad ta tá sért me -
leg sza vak ban fe jez te ki az ün ne pelt kö szö ne tét.
Köz vet len a be vo nu lás után Te Deum tar ta tott, hon -
nét az apát la ká sá ba vo nult a tisztelgő kül dött sé gek
fo gad ta tá sá ra. A fo ga dá so kat pe dig 60 te rí té kű
ban kett kö vet te és ez zel zá rult a fé nyes ün ne pély.
ha son ló hang nem ben írt a zAlAmegye is: a lap
ki eme li, hogy A be ik ta tá si ün ne pé lyen részt vett
Fe hér Ipoly, a pan non hal mi ben cés főapát is.

Ver ses em lék sor ok kal kö szön töt te volt főnökét
hor váth Kár oly, a pan non hal mi ko los tor könyv tá rá -
nak ír no ka: 

Em lék sor ok
Nagy sá gos Főtisztelendő 

Halbik cip ri án 
Szent Ányos hit val ló ról ne ve zett ti ha nyi apát Úr 

ün ne pé lyes be ik ta tá sa al kal má ból
(1894. au gusz tus 26)

[...]
Hol nap lesz éltidnek egyik leg szebb nap ja
Szent Be ne dek de rék lel kes mun kás pap ja!
Az Apát-mél tó ság jel vé nye it ka pod:
Hadd ül jem meg én is lé lek ben e na pot.
Vedd jókivánatim, hisz egyébje nin csen

Szerető szí vem nek, itt van min den kin csem
Fo gadd el ezt - kér lek - őszintén és hí ven.
Öröm mel: ér dem lett mél tó sá god fe lett
Fáj da lom mal: hogy én nem me he tek ve led!
[...]
A lé lek az első, itt kell hát kez de nem
Jókívánságimat hall gasd meg Is te nem!
Szent Ányos ról vet te Apát sá god ne vét
Nyerd el ve le az Ő szent tüzit s lánghevét!
A pász tor bot lel ki ha tal má nak je le
Ma gasz tos de ne héz fel adat jár ve le.
[...]
So ká lás son az Úr ősi Szent temp lo ma
Amely re vés ve van majd ez red év nyo ma.
Érd meg arany-mi sé det ott ama Szent he gyen
Öreg sé gid csen des őszi al kony legyen…
Ter jed jen hos  szú ra éle ted ha tá ra
Az Egy ház, Ha za és hí ve id ja vá ra!
S ha majd az éle tet leteszed… nem bírod…
Le gyen majd Ne ked is nyug vó he lyed, sí rod.
Azon Szent he lyen hol nyolc szá za dos sír áll,
Hol ál mát alus  sza And rás ma gyar ki rály

A be ik ta tá si ün nep sé gek után jöt tek a dol gos hét -
köz nap ok. Az apát ide ér ke zé se után azon nal be kap -
cso ló dott a tár sa dal mi élet be, pl. már a következő
év ben el nö ke lett a fürdőegyesületnek. Az apát ság
az előző évek ben is tá mo gat ta az is ko la épí té se ket, s
ezt foly tat ta Cip ri án apát úr is. Ve zet te a za la és
Veszp rém me gyei gaz da sá go kat, rendbehozta az
apát sá gi épü le te ket, nagy gond dal fá sí tot ta a kör -
nyé  ket. szak sze rű en rend sze rez te az apát sá gi
könyv  tárt, le vél tárt. s a szá zad for du ló után meg -
kez dő dött a ti ha nyi is ko la épí té se. el ké szít tet te az
is ko la épí té si ter vét, s az ő irá nyí tá sá val vé gez te az
épí tés fel ügye let ét lász ló ágos ton, az apát ság
főépítésze. A ki vi te le zést Baninszegna fe renc vál -
lal ko zó végezte.Az épí té si ter vek jó vá ha gyá sa után
1901. de cem ber 11-én be je gyez ték az épí té si nap ló -
ba, hogy „A min den ha tó Is ten nek ne vé ben az első
ka pa vá gás meg té te tett". A mun ka gyor san folyt,
alig fél évig tar tott, mert a nap ló sze rint az épít ke -
zést 1902. jú li us 4-én be fe jez ték. A be ke rü lé si költ -
ség 16 289 ko ro na volt, mely 983 ko ro ná val több
lett mint a ter ve zett. Az is ko la épí té sé re és bú to ro -
zá sá ra az apát ság 20 000 ko ro nát adott, me lyet a m.
Kir. Val lás- és Köz ok ta tá si mi nisz té ri um le vél ben
kö szönt meg halbik Cip ri án apát nak.

Az új is ko lát 1902. szep tem ber 28-án, szá mos il -
luszt ris ven dég je len lét ében ün ne pé lye sen fel avat -
ták. Je len volt töb bek közt dr. huray Ist ván kir. ta -
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ná csos, dr. segesdy fe renc já rás bí ró, a ba la ton fü re -
di „er zsé bet" sze re tet ház igaz ga tó ta ná csá nak el nö -
ke, Kanovics györgy, a sze re tet ház igaz ga tó ja,
nánay sán dor, a ba la ton fü re di felső nép is ko la igaz -
ga tó ja, ti hany, Ba la ton-fü red  és a szom széd köz -
sé gek vezetői, la kos sá ga nagy ré sze.

Az ün ne pi be szé det Cip ri án apát úr mon dot ta.
Beszédéből idé zünk né hány gon do la tot, mely nek
mon da ni va ló ja ma is ak tu á lis, ma is el fo gad ha tó.
esz me fut ta tá sá nak ki in du ló pont ja az is ko la: „Mert
mi az is ko la? Az is ko la is me re tek for rá sa, mely el -
ménk se tét köd fá tyo lát el osz lat ja, mert ami a nap su -
gár a szem nek, az a ta ní tás és is me ret  a lé lek nek.
Az is ko la kin cses bá nya, mely nek ara nya gaz da gok -
ká tesz min ket, te kin télyt is köl csö nöz, jó lé tet is sze -

rez az embernek.- Az is ko la az a hely,
ho vá az if jú nem ze dék se reg lik, hogy
hi va tá sos vezetők aj ká ról szív ja ma -
gá ba azon el ve ket, me lyek az el mét
föl de rí tik, a szí vet ne me sí tik. Az is ko -
la az a hely, hol a fo gé kony szív és el -
me nem csak a föl di bol do gu lás ra
szük sé ges ele mi is me re tek nek bir to -
ká ba jut, hogy maj dan a tár sa da lom -
nak hasz nos tag ja le gyen, ha nem
azok nak is me lye ket mint ke resz tény -
nek tud ni és kö vet ni kö te les, hogy
sírontúli bol dog sá gát is biztosítsa….
Egy jó is ko lá nak első és főtárgya a
val lás, mi vel az is ko la és egy ház
bensőleg függ ös  sze s egy más tól oly
ke vés sé vá laszt ha tó el, mint amily ke -
vés sé téphető le az anyai emlőkről a
sí ró csecsemő… Az is ko la ál dá sos
ha tá sát elsősorban a ta ní tó köz ve tí ti
és biz to sít ja. Tisz te let re mél tó apos to -
li mun ká sok! Is me ri tek hiva tás tokat,
kö tel me i te ket. A szülő szeme fé nyét, a
ha za gyer me ke it, az egy ház re mé nyét
bíz za rá tok!
S vé gül így fe jez te be ava tó be szé dét:
Ad ja Is ten, hogy ez az is ko la az ál dá -
sok házatája le gyen, amely ben az ár -
tat lan ság és min den erény vi rá ga tel -
jes dísz ben pom páz zon és azon   élő
nö vé nyek, kik ide  ül tet nek, fejlődje -
nek, te nyés  sze nek és te rem je nek jó
gyü möl csöt e föl di és az örök élet re.”
Az előbb kö zölt vers ben kért kí ván -
ság, hogy „érd meg arany-mi sé det"
meg hall ga tás ra ta lált Is ten nél, mert

1924. jú li us 31-én rend tár sa i nak és tisztelőinek
nagy szá má tól kí sér ve va ló ban meg tar tot ta gyé -
mánt mi sé jét. ugyan ek kor ün ne pel ték apá ti mű kö -
dé sé nek 30 éves ju bi le u mát. ek kor már test ben le -
gyen gül ve, de lé lek ben tel jes fris ses ség ben fo gad ta
tisztelői jó kí ván sá ga it. Az ün ne pi al ka lom ból ma -
gyar or szág kor mány zó ja ki ne vez te kormány főta ná -
csos sá. mun ká ban, al ko tá sok ban gaz  dag éle te
1927. már ci us 28-án ért vé get Ba la ton fü re den a
sza na tó ri um ban. ti hany ban, az apát sá gi temp lom -
ban te met ték el.

szülőfalujában dákán, ha lá lá nak 70. év for du ló ja
al kal má ból 1997. áp ri lis 12-én ün nep ség ke re té ben
em lé kez tek meg halbik Cip ri án gás pár ról, aki a
községből in dult el és lett ti ha nyi apát tá.
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A ré gi, oly an  nyi ra ka rak te risz ti kus fü re di fürdőház
be já ra tá nak fel ira ta sze rint „e tó tes ted nek nyújt vi dor
életerőt" - Én mint fü red szü löt te és sze rel me se min -
dig úgy érez tem, ami kor szombathelyről, lak -
helyünk ről ta pol cán vagy Veszp ré men ke resz tül a
Ba la ton fe lé kö ze led tünk, és ta lán még meg sem pil -
lan tot tuk a ta vat, csak az em ber a levegőjét vél te érez -
ni, mint a po ra i ból meg újult főnix -
madár lel künk is új vi dor életerőre
ka pott. s alig tud tuk, nánay-unokák,
ki vár ni a pil la na tot, ami kor a vo nat
meg állt a fü re di ál lo má son, hogy
nagy szü le ink ölelő kar ja ik ba zár has -
sák az éven ként ál ta lá ban há rom szor
hazatérő uno ká kat. A nyá ri sza bad sá -
got min dig „ott hon" töl töt tük, de
szin te ugyan úgy a ka rá cso nyi szü ne -
tet és sok szor a hús vé tot is. mind
meg an  nyi ün nep nap volt szá munk ra,
és ezer (meg egy) él mé nyem, fi a tal -
sá gom leg szebb em lé kei fűződnek
fü red hez. per sze nem csak azért,
mert a sza bad ság alatt még sem kel -
lett annyit ta nul ni (a né me tet jó anyánk tól; a kötelező
há zi ol vas má nyo kat az ak ko ri ki vá ló ma gyar is ko la -
rend szer nek há la már nyá ron is el kezd tük ol vas ni, és
ugyan így a következő év ma gyar köl te mé nye it is) -
hi szen ta nul ni min dig sze ret tem, önképzőköri el nök
és má ria kong re gá ci ós pre fek tus (is) vol tam, sőt hor -
thy -ösz tön dí jas di ák nak is tud hat tam ma gam. test vé -
re im szin tén ki vá ló ta nu lók vol tak. de fü red a ma ga
at mosz fé rá já val, de fi ni ál ha tat lan va rá zsá val ne künk a
felhőtlen bol dog sá got je len tet te! nem hi á ba sze ret -
tem eöt vös Ká rolyt - mert ő is sze ret te a Ba la tont!

nyá ron a na pi für dés a fenék-fürdőben, ahol a jó
li di né ni szó ra koz ta tott ben nün ket na pi hí re i vel és a
pe cá zá sá val a macs kái ré szé re; per sze tud tuk, hogy
sze gény sé gé ben nem csak a ci cái „táp lál koz nak" na -
pon ként a kis ha lak kal. Kü lön ben ál lí tó lag ta nú ja volt
an nak az eset nek, ami kor fedák sá ri a „szel le mes ke -
dő" Jó ka i nak azt mond ta: „Ma ga ma mi lyen fesz te -
len!" - mi re Jó kai sem ma radt adós a (már vár ha tó)
vá las  szal: „Ma ga pe dig mi lyen mez te len!" per sze is -
mer vén az ak ko ri női fürdőruhadivatot tud juk, hogy
meztelenségről szó sem le he tett, hisz a „ki lát szó bo -
ka" már szin te a mai tanga be nyo mást kelt het te.

Az tán az ebéd utá ni kötelező egész ség ügyi szi esz ta,
majd a sé ta a Ba rics ká ról le a „te lep re", né ze get ni a
teniszezőket (később ma gam is ját szot tam); sé ta a Ba -
la ton-par ton meg cso dál va ti hanyt és szem be néz ve a
ki csit min dig is - már ak kor is! - ri vá lis sió fok kal! Kü -
lö nö sen em lé ke ze te sek ma rad nak az es ti sé ták: ze nét
hall gat ni a szán tó vendéglőben. ha jól em lék szem,

egy szer a hí res ko mi kust, far kas Ká -
rolyt is él vez het tük ott. szent mi sék a
kis Ke rek-temp lom ban - nagy apánk
per sze min dig az „ál ta la épí tett" Vö -
rös-temp lom ba járt, fel a fa lu ba. de a
leg szebb min dig is oda ha za volt, a
vil lá ban (a segesdy és nagy Jó zsef
ny. felsőgallai állomás fő nök fe hér
tor nyú vil lá ja kö zött), ahol ne künk
„min de nünk meg volt": gyü möl csös,
szőlő, ki fu tó a do berdó ra emlé kez -
tető szin te szik lás ta laj el le né re. A sok
dél utá ni já ték, fá ra má szás, es ti be -
szél ge té sek a ké nyel mes ka ros szé -
kek ben több nyi re nagy apánk fej te ge -
té se it hall gat va, aki szí ve sen be szélt a

„csil la gos égről", s meg osz tot ta ve lünk hos  szú éle te
ta pasz ta la ta it (va la mi ter mé szet tu do má nyi tár sa ság -
nak is levelező tag ja volt…) Kü lön ben ré gi vá gá sú kö -
vet ke ze tes sé gé ben odá ig ment, hogy még a szőlő -
nyesést is a leg na gyobb hőségben is ke mény ka lap ban
és ke mény gal lér ral vé gez te!

s köz ben per sze az igen gya ko ri ven dé gek, akik
szí ve sen jöt tek a „nánayakat" meg lá to gat ni - és nem
csak nagy apánk jó bo rai mi att. Igen me leg ba rát ság
fű zött ben nün ket a „kis ház ban" la kó Körmendy-
családhoz, ahol „a bá csi" - kereskedő - a hely be li
front har cos szö vet ség tag ja volt; lány ká juk, ági ca pe -
dig gye rek ko ri ked ves ját szó tár sunk. gyak ran jött az
Úr he gyi-csa lád a stramm „tó ni bá csi val" (a kis kun -
ha la si ke rék pá ros zász ló alj pa rancs no ka volt); s ter -
mé sze te sen nagy Jó zsi „bá csi ék", fe le sé gé vel,
Bábuskával, Ilon ka lá nyá val és az ak kor még „kis la -
ci ká val" (ma Baló lász ló ny. szakorvos)…

em lé ke ze tes ma rad a pá rat lan hu mo rú és igen
krea tív pe da gó gus, Baán la ci bá csi és az arany lel kű,
ked ves ség ben fe lül múl ha tat lan darnay Bö zsi ta ní tó
né ni - nem be szél ve ro ko na ink ról, a szuhács-havas-
családról! Is te nem, mi lyen ki vá ló, ideálista be ál lí tott -

BAlogh ádám

ÜDvöZ légy FÜRED!
Emlékezés szeretett szülőföldemre és annak érdemes és nagy polgárára, 

Nánay Sándor (1864–1944) igazgatóra – nagyapámra
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sá gú pe da gó gu sok vol tak: Já nos bá csi (is ko la igaz ga -
tó), ma ri ka és er zsi ke lá nya i val, Jan csi pe dig ne kem
lett tiszt tár sam. Baán la ci hu mo rá val kap cso lat ban
idéz nem kell azt az ese tet, ami kor a „Ba la ton fü red"
új ság ban be szá molt a fü re di pol gár „pa na szá ról",
hogy a csiz má já ban a kap ca gya nánt hasz nált új ság -
pa pi ro son a „szerkesztő Úr" cik ke i nek nagy be tűi
igen nyom ják a lábát… (o, sancta simplicitas! - ó,
szent egy ügyű ség! )

nagy apánk, és a jó sá gos nagy ma ma öt gyer me ket
adott a ha zá nak. Az első kis lány igen ko rán meg halt.
fe ri bá tyánk, a legidősebb fiú az utol só előtti ison zói
csa tá nak lett az ál do za ta. sán dor az or szá gos gaz da -
sá gi és er dé sze ti Aka dé mi át (a georgikon utó da) vé -
gez te Keszt he lyen, és mint vezető fővárosi tisztviselő
ment nyug díj ba. Édes anyánk, (nánay) má ria pol gá ri
is ko lai tanárnő Ba logh end re ta nár nak, er zsé bet hú -
ga pe dig  fe ke te zol tán ta nár nak lett a fe le sé ge.
nagy apánk kon zer va tív ka to li kus és nagy pat ri ó ta
volt. le gi ti mis ta. Az au gusz tus 18-20-i ti ha nyi ün -
nep sé ge ken min dig je len volt. mint nyu gal ma zott
pol gá ri is ko lai igaz ga tó a ró mai ka to li kus
egyházközség-szervezője és vi lá gi el nö ke volt, aki -
nek nagy ré sze volt az az óta is ál ló Vö rös temp lom
épí té sé ben. em lé két először egy már vány táb la őrizte,
amely az tán el tűnt, je len leg egy egy sze rű táb la em lé -
kez tet rá az ol tár jobb ol da lán. temp lom épí té sé ért a
„pro ecclesia et pontifice"-vel lett a pá pa ál tal ki tün -

tet ve. - őszinte ba rát ság fűz te luttor fe renc egy ko ri
fü re di plé bá nos hoz, aki őt, „a sán dor bá csit" mint pá -
pai pro to no tá ri us ha za-ha za lá to ga tá sai al kal má val
min dig fel ke res te. 

nánay sán dor erős aka ra tú és igen kon zek vens
em ber volt. so kat ol va sott és egy sze rű en „so kat tu -
dott". Könyv tá rá nak gyöngy sze me - ré szem re! - gra -
za györgy (1848-49) „a sza bad ság harc tör té ne té"-
nek kö te tei vol tak. Csa lá dom pat ri ó ta, ir re den ta ne ve -
lé se mel lett ez az ol vas mány is mo ti vált, hogy a ki vá -
ló érett sé gi után a ludovikára men tem.

ha jól em lék szem, fü red nek több nyi re mi nisz ter
par la men ti képviselője lé vén egy szer Radocsay mi -
nisz ter is meg lá to gat ta nagy apá mat a vil lá ban. ne -
künk, uno ká i nak, per sze a lehető leg na gyobb el is me -
rést, hogy ne mond jam „ki tün te tést" egy egé szen más
eset je len tet te. még al sós gim na zis ta öcséimmel,
Ban di val és Ba láz  zsal ki rán dul tunk ti hany ba, ez al -
ka lom mal gya log. A Belső-tónál ta lál koz tunk egy fe -
hér ha jú, ba ju szos, csiz más jó ma gyar ral, egy disz nó -
pász tor ral, csu to rá val az ol da lán, aki meg szó lí tott
ben nün ket: 

- hon nan jön nek fi a tal urak? 
- Balatonfüredről.
- ott is lak nak?
- nem, szom bat he lyen.
- s mit ke res nek fü re den?
- nya ra lunk.

11
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- Ki nél? - s mond tuk, hogy a nagy apánk nál.
- hogy hív ják? - s ami kor én a ne vet mond tam,

hogy „nánay sán dor!", az öreg csu to rás ma gyar le -
vet te a ka lap ját, és csak an  nyit mon dott:

- hű, az öreg nánay, az egy igen hírös em ber!
ne ve gye rossz né ven az ol va só, hogy ha most, 83.

évem ben is szin te kön  nyek szök nek a sze mem be,
mert ez az el is me rés, ez a „ki tün te tés" ne künk töb bet
je len tett, mint az ös  szes ed dig fel so rolt együtt vé ve.

A sok fe lejt he tet len eset tel kap cso lat ban a ne künk
min dig bé két és bol dog sá got jelentő füredről jut
eszem be (per sze ne kem is úgy me sél ték később: „ak -
kor még", ami kor a do log tör tént, csu pán éle tem első
órá it él tem): ami kor nagy apánk első uno ká ja meg szü -
le tett (ez én vol tam), apám só go ra, a fi a ta lab bik nánay
lány, er zsé bet ud var ló ja és leendő fér je, fe ke te zol -
tán, a pá rat lan hu mo rá ról is mert ta nár kol lé ga, reg gel
is ko lá ba me net meg tud va, hogy az igaz ga tó nagy pa pa
lett, a kö ze li vegyeskereskedésből két üveg ko nyak kal
a hó na alatt je lent meg a ta ná ri ban. Él tet ték a fris sen
sült apát (az én apá mat), a most már nagy apa igaz ga -
tót, és sen ki sem gon dolt ar ra, hogy órá ra men jen. A
pe del lus sza lad gált egyik osz tály ból a má sik ba, és
pró bált ren det te rem te ni. Így múlt el a má so dik óra is,
ami kor is a nagy szü net ben le jött az igaz ga tó a vil lá ból,
és meg je lent a ta ná ri ban. er re min den kol lé ga tett egy

za vart moz du la tot az osz tály köny vek irá nyá ba, mint -
ha ép pen men ni akar na az órá ra. nagy apám egy pil -
lan tás sal „át te kin tet te a hely ze tet", és el hang zot tak a
so kat idé zett sza vak: „Ura im, így már nem! In kább
ha za küld jük a gye re ke ket." Így lett 1921. má jus 27-i
szü le tés na pom Ba la ton fü re den is ko lai szün nap. oh,
szép bé ke vi lág, szép fü re di hu ma ni tás!

…És azu tán ki ke rül tem a front ra, ő pe dig - nagy -
anyánk után - 1944. au gusz tus vé gén, köz vet le nül a
ro mán át ál lást követően ös  sze rop pant és meg halt.
utol só sza vai is csa lád ját, de köz vet ve a ha zát is il let -
ték. „Ba lázs jó pá lyát vá lasz tott. (gé pész mér nök.) -
Ban di? Va jon mi lyen mun ka fel tét elei lesz nek a vár ha -
tó orosz meg szál lás ko rá ban egy jo gász nak? - De
Ádi? Hi va tá sos tiszt?" - Iga za lett. A so rok író ja mint
egy há bo rú utá ni el len ál lá si moz ga lom ré sze se 1948
és 1956 kö zött nyolc és fél év alatt ös  sze sen 33 bör -
tön ben és szi bé ri ai kény szer mun ka tá bor ban ma radt
hű es kü jé hez: „A Ha zá ért mind ha lá lig!" - de éle tem
em lí tett ál lo má sa in, kü lö nö sen a kat. pol-on és az
áVo-nál meg él het tem azt, hogy az em ber az Úr is tent
igen kö zel érez het te magához…

nagy apám ke reszt le ve le bi zo nyít ja egy sze rű
szár ma zá sát, azt hogy ki zá ró lag te het sé ge és vas -
aka ra ta ered mé nye, hogy pol gá ri is ko lai ta nár, il let -
ve igaz ga tó lett. 

1994. feb ru ár 14-én, a szív kór ház ban pihenő, 90.
élet év ében já ró Keresztury dezső költő és fe le sé ge,
az eöt vös ló ránd ál ta lá nos Is ko la ta ná rá nak,
györgy pé ter nek kí sé re té ben a Vá ro si hely tör té ne -

ti gyűj te mény be lá to ga tott. őszinte érdeklődéssel
is mer ke dett mun kánk kal, és ked ve sen hí vott, lá to -
gas sam meg, hogy foly tat has suk a meg kez dett be -
szél ge tést. feb ru ár 23-án ke res tem fel kór há zi szo -

bá já ban, ahol so ká ig be szél get tünk
ket tes ben az ál ta la is oly sze re tett
füredről. Kér tem, hogy üzen jen a nyá -
ri hely is me re ti tá bor ban részt vevő ál -
ta lá nos is ko lás gye re kek nek: mi ért
fon tos, hogy meg is mer jék la kó hely ük
múlt ját. (hang  sza lag ra vett gon do la ta -
it a tá bor nyi tá sa kor meg hall gat tuk,
szö ve gét írás ban is kéz hez kap ták.)
lá to ga tá sa kor nem volt idő ar ra, hogy
a gyűj te mény ven dég köny vé be be je -
gyez zen, ezért a fen ti ked ves so ro kat
egy kü lön pa pír lap ra utó lag ír ta feb ru -
ár 28-án, és ba rát ját, dr. hor váth mi -
hály pro fes  szort kér te meg, hogy ad ja
át a gyűj te mény nek.
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2000-ben ér de kes cikk je lent meg a ma gyar nem zet
ha sáb ja in Chur chill an gol po li ti kus és Karády Ka ta lin
fü re di ta lál ko zá sá ról és fel lob ba nó szerelméről. Ak -
kor hos  szas ku ta tás után, mi vel sem mi nyo ma nem
volt, ami alá tá masz tot ta vol na ezt a kiemelkedő tör té -
nel mi ese ményt, ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tam,
hogy a szto ri va ló szí nű leg csak a cikk író kép ze le té -
nek szü löt te. ta gad ha tat lan vi szont, hogy az írás ér de -
kes és a szerzőnek a tör té net mel lett szó ló ér vei és a
„bi zo nyí té kok" elég meggyőzőek, ha olyan va la ki ol -
vas sa el, aki nincs leg alább nagy já ból tisz tá ban a té -
nyek kel. őszintén szól va, első ol va sás ra még ne kem
sem tűnt fel sem mi kü lö nös. Az tán ala po sab ban el ol -
vas va, kezd tem ké tel ked ni a hi te les sé gé ben. Kezd ve
azon, hogy a „fa lu mú ze um ban" (egész pon to san:
hely tör té ne ti gyűj te mény) nem ta lál ha tó sem
winston Chur chill szi var vá gó ja, sem pe dig Karády
Ka ta lin tö rött nye lű teniszütője. ed dig egyet len egy
tör té net tel sem ta lál koz tam, le szá mít va a ma gyar
nem zet ben meg je len tet.

né hány hét múl va pe dig, Ang li á ból te le fo non is
érdeklődtek a re lik vi ák után, mond ván ol vas ták a kér -
dé ses cik ket. Ak kor kezd tem el ala po sab ban utá na -
néz ni a té má nak és ak kor az zal, hogy fü re den biz tos
nem tör tén he tett, le zárt nak te kin tet tem a kér dést.
2004 ja nu ár já ban dr. Kubassek Já nos, a ma gyar föld -
raj zi mú ze um igaz ga tó ja fü re di lá to ga tá sa kor me sél -
te mi lyen ér de kes cik kel ta lál ko zott ku ta tá -
sai so rán. gyor san ki de rült, hogy ugyan ar ra
az írás ra gon do lunk. Be szél ge té sün ket kö-
vetően úgy gon dol tam, hogy nem ár ta na
tisz táz ni ezt a kér dést. ta lán így meg-
előzhetjük azt, hogy va la ki köny vet szen tel
Chur chill ka land já nak. 

először is kö vet kez zen a kér dé ses írás,
majd utá na az én ész re vé te le im.

Benyovszky lász ló: Sir Winston
chur chill: Summer on the lake (Ba la -
to ni nyár): lap pan gó re mek mű vek  =
ma gyar nem zet 2000. jú ni us 24. 36. p.

„Sir Winston Chur chill moz gal mas éle tét
nem kell be mu tat ni az olvasónak."…„1929-
ben eu ró pai ta nul mány út ra in dult, s töb bek
kö zött el ju tott Ma gyar or szág ra is. Chur chill
há rom he tet szán dé ko zott a Ba la ton part ján
töl te ni, s itt elsősorban a Ba da csony poszt -
szecessziós meg örö kí té sé vel kí vánt fog lal -

koz ni, ám ter ve it az élet meg hi ú sí tot ta. Ta lál ko zott
ugyan is va la ki vel, akiről több mint ala pos okunk fel -
té te lez ni, hogy nem más, mint Karády Ka ta lin (erről
ta nús ko dik töb bek kö zött Chur chill fo tó al bu ma, il let -
ve a Karády nap ló já ba ra gasz tott kép). A kö zép ko rú
Chur chill és az ép pen nagy ko rú vá vált szí ni nö ven dék
a fü re di te nisz pá lyán ta lál ko zott egy más sal, s ro mán -
cuk he ves sé gét a hely bé li anek do ták má ig őrzik, nem -
kü lön ben a fa lu mú ze um egy tár ló ja, ahol együtt lát -
ha tó Chur chill szi var vá gó ja és Karády Ka ta lin tö rött
nye lű teniszütője. A vi ha ros kap cso la tot ti tok ban kí -
ván ták tar ta ni, de al ko tó mű vé sze tük ben mind ket ten
meg je le ní tet ték. Karády Ka ta lin ál lí tó lag sze mé lye -
sen ír ta a Ham va dó ci ga ret ta vég cí mű slá ge ré nek
szö ve gét, igaz, ham va dó szi var vé get em lít ve, de mi vel
ez pro zó di a i lag nem jött ki, pro du ce re az is mert mó -
don át ír ta a szö ve get. Chur chill pe dig egy kis re gény -
 nyel adó zott Karádyval töl tött há rom he té nek.

Sir Winston Balatoni nyár cí mű mű ve 1938-ban
ma gya rul is meg je lent, ám Karády Újszászy tá bor -
nok nál sze mé lye sen in téz ke dett be zú za tá sa ügyé ben, s
nem ered mény te le nül.

A mű ben az if jú an gol festő ép pen csípőre tett kéz -
zel, szi va roz va sé tál a fü re di te nisz pá lya mel lett, ami -
kor egy te nisz lab da le ve ri fejéről új, nyúlszőr ci lin de -
rét. Pár baj ra gon dol hősünk, ám ami kor meg pil lant -
ja a lab da gaz dá ját, Ka tin kát, na gyot dob ban a szí ve,

tóth-BenCze tAmás

KaRÁDy KaTaliN éS WiNSTON cHURcHill
TiTKOS ROmÁNca BalaTONFÜREDEN

A kép vélhetően montí rozott



füRedI hIstóRIA – IV. évfolyam 2. sz. 2004. július14

s rej té lyes okok nál fog va le ol vas sa a szem köz ti bo de -
ga fel ira tát: „Lengosz, pelecájnte". Ebből az an go los
mű velt sé gű Ka tin ka ar ra kö vet kez tet, hogy a jó vá gá -
sú an gol úr lán gos ra, il let ve pa la csin tá ra in vi tál ja,
ame lyet szin tén rej té lyes okok nál fog va nem uta sít
vis  sza, s oda hagy va bá ró Ecsedy Má tét, be ül
Murchill-lel (Chur chill al te re gó ja a re gény ben) a
sön tés be. 

Ám a vé rig sér tett Ecsedy bá ró nem hagy ja an  nyi -
ban a dol got, köz ve tet ten in zul tál ja az an gol „jött -
men tet", s két szer an  nyi pa la csin tát ren del Ka tin ká -
nak a szom széd asz tal tól, mint a ta ka ré kos an gol, és
azt or dít ja, hogy „így mu lat egy ma gyar úr!" Murchill
először is el fo gyaszt ja Ecsedy pa la csin tá it, majd fél -
re ért he tet len je lét ad ja ököl pár baj ra va ló haj lan dó -
sá gá nak, mert egy ki mért meg haj lás után orr ba vág -
ja Ecsedyt, akit ezek után a fü re di szív kór ház ba szál -
lí ta nak, s töb bet elő sem ke rül a könyv lap ja in. Ro -
mán cuk in tim rész le te it Chur chill jó té kony ho mály -
ban hagy ja, s in kább ki fi no mult, művészetekről szó ló
be szél ge té se i ket rög zí ti, il let ve gaszt ro nó mi ai él mé -
nye i ket ecse te li szem lé le tes mó don. Így is mer ked he -
tünk meg kö zös hekkvacsorájuk rész le te i vel, il let ve
meg tud hat juk, hogy höl gyek nek nem sza bad egy más
után saj tos-tej fö lös lán gost és ka ka ós pa la csin tát fo -
gyasz ta ni uk, va la mint hogy a ko vá szos ubor ka jó. A
tör té net leg fáj dal ma sabb pil la na ta a bú csú zás, ami -
kor is Murchill fel száll ni ké szül a fü re di vi ci ná lis ra,
el ma rad ha tat lan szi var já nak pa ra zsa pe dig a for ró
öle lés köz ben Ka tin ka neg li zsé jé be esik, ám a ham va -
dó kis fe hér pa rázs vé gül alant ki hull, s így Ka tin ka
nem lob ban láng ra."

ed dig a cikk. A tör té net ér de kes, csak nem igaz.
Karády (Kanzler) Ka ta lin Bu da pes ten szü le tett,

1912. de cem ber 10-én. Ap ja ki szá mít ha tat lan ter mé -
sze te, a ló ver seny irán ti szen ve dé lye meg ke se rí tet te
csa lád ja éle tét. ti zen hat éves ko rá ban, a csa lád nyo -
masz tó légköréből me ne kül ve, fe le sé gül ment a ná la
30 év vel idősebb Var gha Rezső adó hi va ta li főtiszthez
A há zas ság nem tar tott so ká ig. el vál tak. ettől kezd ve
kér dé ses, hogy mi ként, miből tar tot ta fenn ma gát.
Karády nap ló já ban csak ar ra utal, hogy meg is mer ke -
dett egy Bu da pes ten időző gaz dag an gol vagy ame ri -
kai fér fi val, aki el uta zá sa után is tá mo gat ta: „Az is me -
ret len idősebb fér fi volt, de olyas va la ki, aki nek min -
den moz du la tán és hang sú lyá nak ár nya la ti rez dü lé se -
in is érez ni le he tett a vá lasz té kos sá got. Olyan kel le -
me sen gaz dag, ami lye ne ket mi, pes ti nők több nyi re
csak fil me ken lá tunk. Ma gyar szü le té sű, de már hat -
éves ko rá ban kül föld re ke rült, és nem is be szél anya -
nyel vén. Lon do ni pénz em ber, Ame ri ká ban is ér de kelt -
ségei van nak. Mind ez in kább oda ve tett megjegyzé-

sekből, félszavakból és a ba rát kot nye les, de meg-
illetődött in diszk ré ci ó já ból tu dó dott ki; ő ma ga ke ve -
set be szélt ön ma gá ról, ele in te ép pen ség gel semmit"
…„Az új ismerőssel so kat sé tál tam és ül dö gél tem.
Me rem ál lí ta ni, hogy az első fér fi volt, aki nek a szá -
má ra min dig akadt mon da ni va lóm. Az első fér fi, aki
en gem sem un ta tott so ha. Mert ad dig nagy és in tim
ki be szé lé se ket min dig csak nőkkel tud tam ren dez ni.
Már-már azt hit tem, hogy iga zán csak nő ért he ti meg
az em bert, a lé lek leg fi no mabb ap ró sá gai iránt csak
ben nük ta lál ta tik megfelelő ér zé keny ség."

A mű vész pá lyán Karády (ak kor még Kanzler) Ka -
ta lint egy má sik fér fi in dí tot ta el, jó tíz esztendővel
később, mint ahogy a cikk sze rint a flört meg tör tént.
A har min cas évek vé gén ta lál ko zott egyed zol tán nal,
író-új ság író val, s a szí ni kri ti kus csal ha tat lan ér zé ké -
vel és ta pasz ta la tá val azon nal fel fe dez te ben ne a te -
het sé get. A mű vé szi pá lyán be fu tott kar ri er je ez után
kö vet ke zett. Rend kí vü li nép sze rű ség re tett szert. en -
nek kö szön het te Újszászy Ist ván hoz (a ma gyar ka to -
nai hír szer zés főnöke) fűződő is me ret sé gét - kap cso -
la tát. Karády el len ál lá si ak ci ó it Újszászy „fe dez te"
egé szen ad dig, amíg né met meg szál lást követően,
1944 áp ri li sá ban a ges ta po mindkettőjüket le nem
tar tóz tat ta. 
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Karády - vagy sze ren csé je volt és a bör tön ben el fe -
led kez tek ró la az ös  sze om lás he te i ben, vagy - ami va -
ló szí nűbb - már is mert sé gé nek és nép sze rű ség ének
köszönhetően köszönhetően - élet ben ma radt. 1951-
ben az új rendszerből ki áb rán dul va el hagy ta az or szá -
got. 1990. feb ru ár 7-én hunyt el az egye sült ál la mok -
ban. A far kas ré ti temetőben van el te met ve.

Újszászy is me ret sé gei ré vén szin tén túl él te a né met
meg szál lást és nyi las ter rort, de 1947-et követően ál -
do za tul esett a po li ti kai tisz to ga tá sok nak. 

A fel té te le zést, mi sze rint az an gol párt fo gó
winston Chur chill lett vol na, tu laj don kép pen ma ga
Karády cá fol ta meg, mert az illető „ma gyar szü le té -
sű", to váb bá az a tény, hogy Chur chill so ha nem járt
ma gyar or szá gon.

Ami az ál lí tó la gos iro dal mi meg örö kí té sét il le ti a
„tit kos ro mánc"-nak, né mi leg el lent mond az tény,
hogy Churchil (1874. no vem ber 30-án szü le tett a
Blenheim-kastélyban, az oxfordshirei woodstock-
ban) egyet len re gé nyét 23 éves ko rá ban kezd te el ír -
ni In di á ban „Affairs of state" („ál lam ügyek") cí -
men. A re gény előbb foly ta tá sok ban a „macmillan's
magazine" fo lyó irat ban je lent meg, vég le ges cí me
„savrola" lett. A re gény egy kép ze let be li föld kö zi-
ten ge ri or szág ban (Ruritánia) le zaj ló for ra dal mi ese -
mé nye ket ír ja le, amely nek szel le mi ve zé re a
címszereplő. A tör té net ter mé sze te sen nem nél kü lö zi
a sze rel mi szá lat és az ön élet raj zi vo nat ko zá so kat
sem. önál ló kö tet ként 1900-ban je lent meg először.
mind amel lett ma ga a szerző sem tar tot ta sok ra ezen
iro dal mi al ko tá sát, bár a könyv több ki adást is meg -
ért, utol já ra 1954-ben a szerző 80. szü le tés nap ja al -
kal má ból. de nem ezért a mű vé ért ad ták Chur chill -
nek az iro dal mi no bel-dí jat 1953-ban, ha nem a II. vi -
lág há bo rú ról írott mun ká já ért. Va ló szí nű leg va la me -
lyik későbbi ki adás időpontja kész tet het te a kér dé ses
cikk író ját (sze rin te 1938-ban je lent vol na meg ma -
gya rul) ar ra kö vet kez te tés re, mi sze rint a re gényt
Chur chill és Karády tit kos ro mán ca ih let te vol na. ez
eset ben érthető len ne Újszászy Ist ván könyv be zú zá si
ak ci ó ja, hogy igye ke zett el tün tet ni a min den bi zony -
 nyal kí nos sá vál ha tó is me ret ség nyo ma it, bi zo nyí té -
ka it. ez ugyan ak kor azt is meg ma gya ráz ná, hogy mi -
ért nincs könyv: Újszászy tá bor nok el tün tet te az utol -
só da ra big. (Bár sze rin tem, akár mi lyen ha té ko nyan
haj tot ták vol na vég re a tá bor nok uta sí tá sát, né hány
pél dány biz tos meg ma radt vol na.) de mi oka lett vol -
na Karádynak ar ra, hogy er re kér je új ba rát ját? en  nyi -
re kí nos lett vol na ne ki a majd tíz év vel ko ráb bi ka -
land ja? 

Amen  nyi ben Chur chill járt vol na ha zánk ban, és is -
me ret sé ge volt a 16–17 éves, fris sen el vált fi a tal asz -

 szon  nyal, ak kor Karády Ka ta lin az or szág ból va ló tá -
vo zá sa kor nyu god tan kér het te vol na a po li ti kus se gít -
sé gét és tá mo ga tá sát, hi szen w. Chur chill 1951-1952-
ben is mét kormányfő volt. 

de Karády nem tet te. In kább csend ben el tűnt Bra -
zí li á ban, majd az egye sült ál la mok ban élt. 

Én még ab ban is ké tel ke dem, hogy Karády egy ál -
ta lán járt-e va la ha fü re den. hogy mi ért gon do lom
így? egy részt a he lyi saj tó ban en nek sem mi nyo ma.
ter mé sze te sen er re azt le het mon da ni, hogy 1929-ben
ő még an  nyi ra is me ret len volt, hogy erről az
eseményről nem szá mol tak be. ez igaz, de ami kor
már ün ne pelt film csil lag lett, va ló szí nű leg vis  sza tért
vol na a fi a tal ko ri ro mánc hely szí né re. en nek már biz -
tos, hogy nagy vissz hang ja lett vol na. Ki tud ja, ta lán
még dísz pol gár nak is meg vá lasz tot ták vol na. 

to váb bá: fü re den nem lé te zett An na vendéglő.
An nus ka-nya ra ló igen, de ez még sem ugyan az. Az
1920-as, 1930-as évek ben nem árul tak „hekket"
(lásd: „hekkvacsora") a Ba la ton nál. e ten ge ri hal a
het ve nes évek ben je lent meg a tó par ti vendéglők ét -
lap ján. Az pe dig, hogy a „szív kór ház" (lásd: bá ró
ecsedy am bu láns el lá tá sa) a kér dé ses időszakban
még nem szív kór ház, ha nem „er zsé bet sza na tó ri um"
volt, már „el ha nya gol ha tó" rész let kér dés.

fel té te lez ve a Chur chill és Karády kö zött ki ala kult
kap cso la tot, az sze rin tem nem fü re den tör tén he tett
vol na. mint szó ra ko zó hely in kább szó ba jö he tett vol -
na a dé li part üdülőhelyei kö zül va la me lyik, ta lán
Balatonföldvár. ha Karády egy ál ta lán el jött a Ba la -
ton ra an gol cso dá ló já val, párt fo gó já val, az va ló szí nű -
leg itt tör tén he tett. Balatonföldváron va ló ban meg for -
dult, gróf szé ché nyi emil vil lá já ban ven dé ges ke dett,
amint ar ról az épü let fa lán levő em lék táb la szö ve ge
ta nús ko dik, töb bek kö zött em lít ve Karády Ka ta lint is.
elképzelhető, hogy te ni sze zett föld vá ron. Vi szont ott
nincs fa lu mú ze um, és az Anna-vendéglőnek sincs
nyo ma. Itt  ter mé sze te sen meg for dul ha tott Karády
Ka ta lin úgy is mint ép pen fel ser dült fi a tal hölgy, épp -
úgy mint a már ün ne pelt színésznő. de te kint ve, hogy
winston Chur chill is me re te ink sze rint ma gyar or szá -
gon sem járt, nem hogy a Ba la ton nál, sőt ne ta lán fü -
re den, úgy kény te len va gyok azt a fel té te le zést meg -
koc káz tat ni, hogy a szó ban for gó ro mánc an  nyi ra tit -
kos volt, hogy még ma guk az érin tet tek sem tud tak
ró la. 

Fel hasz nált iro da lom:
Be ne dek Ist ván gá bor: ez lett a vesz tünk, mind a kettőnk veszte… Bu da pest, 1998. 
sebastian haffner: Chur chill. Bu da pest., 2003.
Karády Ka ta lin: ho gyan let tem színésznő? Bu da pest., 1989.
ma gyar nagy le xi kon. Bu da pest, 1999-2004.
Keith Robbins: Chur chill. Bu da pest., 1997.
Vla gyi mir truhanovszkij: winston Chur chill. Bu da pest., 1976.
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Írá som mal a múlt köd be ve sző em lé ke it, a „bol dog
bé ke idő ket" sze ret ném meg idéz ni, fü red egy kis
da rab ját, a par kot és a tagore sé tányt kí vá nom be -
mu tat ni, a tel jes ség igé nye nél kül úgy, ahogy az
gye rek ko ri em lé ke im ben él. 

fü red a 40-es évek ben já rá si szék hely volt, jól
fej lő dő, pol gá ro so dó köz ség. A vas út vo nal fö lött
volt a fa lu, az út ke resz te ző dés sel kez dő dött az iga -
zi für dő te lep, ame lyet mi csak te lep nek, az idő -
seb bek pe dig sa va nyú víz nek vagy savanyóvíznek
ne vez tek. tel je sen más jel le gű éle tet él tek az em -
be rek a fa lu ban, mint a te le pi ek.

mi a 40-es évek ele jén a Kos suth la jos ut cá ban
lak tunk, te hát a fa lu ban, a nya ra kat azon ban ke -
reszt szü le im nél, a ná dor és Ady end re ut ca sar kán
le vő ház ban töl töt tem uno ka test vé rem mel, a pá pai
di ák kal - aki re büsz ke volt az egész csa lád -, mert
na gyon jó ta nu ló volt. Ke reszt szü le im nek nem volt
gye re kük, ke reszt pa pa a fü re di ál lo más fő nö ke volt,
ko rán nyug díj ba ment, sze re tett utaz ni, úsz ni, kor -
cso lyáz ni, s na gyon so kat fog lal ko zott ve lünk.

eb ben az idő ben fü red nek há rom strand ja volt, a
fe né ki strand (a mai kem ping te rü le tén), ide a fa lu -
si ak jár tak, a hi deg für dő vagy uszo da cö lö pö kön
állt a víz ben, kb. a szé che nyi-szo bor ral szem ben,
fa híd ról kö ze lít het tük meg, s az es ter házy strand.

nyá ron, ha jó idő volt, min den nap stran dol tunk.
tíz éves ko ro mig ke reszt apám el kí sért a für dő be,
ami kor már meg ta nul tam úsz ni (fo gal mam sincs,
ho gyan, ki ta ní tott meg), egye dül, il let ve a ba rát -
nőm mel is el me het tem a strand ra. ott hon egy ki kö -
tés volt csu pán, hogy dél re ha za kel lett ér nünk, ebé -

del ni. A leg na gyobb me leg ben lo hol tunk ha za, mert
ha le kés tük a dé li ha rang szót, nem me het tünk visz -
 sza für de ni. Így nyá ron egész na po kat töl töt tünk a
ví zen, ug rál tunk, úsz tunk sza ka dat la nul, es té re jól
el fá rad tunk. elég edzet tek vol tunk, nem be te ges -
ked tünk.

mi leg in kább az uszo dá ba jár tunk. A vas úti sí ne -
ket el hagy va a Jó kai ut cán men tünk le fe lé. Az út bal
ol da lán pan zi ók vol tak, jobb ol da lon né hány ház
állt. A hor váth mi hály ut ca sar kán le vő kert ven dég -
lő ből kel le mes ze ne hal lat szott ki. Az út ke resz te zés
után, az áru ház zal szem ben pi ros lott a ben zin kút.
to vább ha lad va a Jó kai úton jobb ra-bal ra lép cső ve -
ze tett fel a pe da gó gus üdü lők be. A dőry vil la - ma
As to ria - fü red egyik leg szebb nya ra ló ja volt. A Jó -
kai vil la ak kor pan zi ó ként mű kö dött.

tu laj don kép pen a Blaha luj za ut ca és kör nyé ke
volt a für dő élet köz pont ja. Az iga zi „te lep". A Ke -
rek temp lom előtt (mi ká pol ná nak hív tuk) ma ga so -
dott a ter més kő ből ál ló Jó kai em lék mű. A Blaha ut -
cán to vább ha lad va lát hat tuk a gyö nyö rű huray há -
za kat, a Blaha vil lát, az gyógy szer tá rat, a grand
ho telt, a Kurszalonnal, az ét te rem mel, a fe dett sé -
tán  nyal, és itt volt a ka szi nó is. Az út jobb ol da lán
az épü le tek egy ré sze még ma is áll; a für dő igaz ga -
tó há za, a sü me gi ház és a cuk rász da stb. Itt fe lejt -
he tet len sü te mé nye ket et tünk, pl. a né gus bom bát,
gon do lom az abes  szin há bo rú ide jén ne vez ték el ezt
a sü te ményt a né gus ról. ez egy te nisz lab da nagy sá -
gú gömb volt, os tyá ból ké szí tet ték, tej szín hab bal
töl töt ték meg, és cso ko lá dé máz zal von ták be. A
her mi na-ud var, a te ré zia-ud var épü le te i ben szál lo -

p. heRCzeg edIt

FÜREDi EmléKEK …
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dai szo bák vol tak. Azu tán kö vet ke zett
az üz let sor, mely nek nyo ma it ma is
lát hat juk. ezek az üz le tek a ste fá nia
szál ló föld szint jén he lyez ked tek el.
leg em lé ke ze te sebb volt a „Ve zér di -
vat áru ház". A Blaha luj za ut ca vé gén
el ér tünk a gyógy-tér re, me lyet bal ról
a Kurszalon, szem ből az er zsé bet sza -
na tó ri um ha tá rolt.

Itt az ivó csar nok kö ze pén le vő ke re -
kes kút ból fe hér kö pe nyes as  szo nyok
kí nál ták a jó hi deg sa va nyú vi zet, mely
ak kor em lé ke im sze rint több szén sa -
vat tar tal ma zott, mint most. Itt min dig
meg áll tunk, it tunk egy jót, s foly tat tuk
utun kat az uszo da fe lé.

A gyógy-te ret el hagy va a park ba ér tünk. Itt kez -
dő dött szá munk ra a me sék bi ro dal ma. A park ban a
fák ak kor sok kal sű rűb ben áll tak, mint most, alat tuk
páf rány sző nyeg bo rí tott min dent. A vi rá go kat min -
dig lo csol ták, a vi zet a Ba la ton ból szi vat  tyúz ták. pá -
rás volt a le ve gő, ki csit tró pu si er dők re em lé kez te tő.

A köz ség fő ker té sze holényi gyu la volt ak kor,
nagy tu dá sú szak em ber. A mar git szi ge ten is dol go -
zott, sok szor szak ér tő ként is ta ná csot kér tek tő le.
mun ká ja, tu dá sa meg is lát szott a fü re di par kon.

Az eöt vös-szo bor kö ze lé ben le vő ró zsa lu gast
min dig ró zsa szín ba ba ró zsá val fut tat ták be. most
két le ko pott pad ár vál ko dik a lu gas he lyén. Az An -
tall em lék mű mö gött kő tám fal lát ha tó, eb be a fal ba
2–3  kis bar lan got épí tet tek, rác  csal zár ták le, s ben -
nük egy-egy tör pe állt. es tén ként a bar lan go kat szí -
nes vil lany kör ték kel vi lá gí tot ták ki. mi kor er re jár -
tunk, min dig be kö szön tünk a tör pék nek. mai szem -
mel néz ve mind ez ta lán gic  cses nek tű nik, de ne -
künk a me sék vi lá gát idéz ték. (ek kor jöt tek di vat ba
a walt dis ney fil mek, hó fe hér ke és a 7 tör pe stb.)

Az An tall em lék mű től kis sé bal ra, nagy-ma gyar -
or szág vi rá gok ból ki ra kott tér kép ében gyö nyör köd -
het tünk.

né hány lép csőn a szik la kert be ju tot tunk. Itt kü lö -
nös eg zo ti kus vi rá gok pom páz tak. A szik la kert ma
is meg van. In nen a ti bor-für dő fe lé sé tál tunk. Az
épü let két ol da lán két ha tal mas fa ágai sá tor sze rű en
ha jol tak le a föl dig, alat ta pa do kon le he tett hű söl ni.
Az épü let előtt mű kö dött a kis szö kő kút.

A nagy szö kő kút medgyessy fe renc alkotása he -
lyén állt, es tén ként ezt is szí nes vil lany kör ték kel vi lá -
gí tot ták ki. A Blaha-padtól ke let re a buxusbokrokat
asz tal, szék, ka kas, tyúk ala kú ra for máz ták meg. A
park nak ez a ré sze volt a ja pán-kert.

A fü re di pan zi ók, szál lo dák ta vasz tól őszig meg -
tel tek. so kan csak nya ral ni jár tak ide, má sok a sza -
na tó ri um ban gyógy ke zel tet ték ma gu kat. A szén sa -
vas für dő cso dá kat tett, s mél tán em le get ték fü re det
a szív be te gek mek ká ja ként. eh hez a cím hez ter mé -
sze te sen olyan kör nye ze tet kel lett te rem te ni, mint
ami lyet a park szép sé ge adott. Aki nem a szén sa vas

für dőt vet te igény be, az a hi deg für dő -
be, az uszo dá ba járt für de ni. Vaszary
pál szem lé le tes vis  sza em lé ke zé sé ből
ma gunk elé tud juk kép zel ni a ré gi für -
dő há zat. (fü re di his tó ria II. év fo lyam
3.szám) 
A park ban nyá ron dél utá non ként kez -
dő dött az élet. A für dő ven dé gek sé tál -
gat tak, a pa do kon ül ve be szél get tek,
gyö nyör köd tek a Ba la ton szép sé gé -
ben. es te fe lé az ét ter mek ből halk ze -
ne szó hal lat szott. Va sár na pon ként, dél -
utá non ként a fa lu si ak, a kör nyék be li ek
is szé pen fel öl töz ve, le men tek a „te -
lep re". Itt min dig sok ér de kes lát ni va ló



füRedI hIstóRIA – IV. évfolyam 2. sz. 2004. július18

akadt. Úgy em lék szem, a szé che nyi -szo bor kör nyé -
kén volt egy ze ne pa vi lon, ahol ba la laj ka-ze ne kar
ját szott, dél utá non ként (vagy csak va sár na pon -
ként?), jel leg ze tes orosz ru hák ban. Azt mond ták ak -
kor, hogy egy emig ráns orosz arisz tok ra ta csa lád
tag jai szó ra koz tat ják a kö zön sé get. hogy ez igaz
volt-e, nem tu dom.

A Ba la ton Ét te rem he lyén volt győrffy né ni ét ter -
me és ká vé zó ja (gyö nyö rű nagy te ras  szal). A fagy -
lal tot nagy tal pas po ha rak ban, os tyá val szol gál ták
fel. Ilyen fagy lal tot, mint győrffy né nié volt, so ha
töb bé, se hol sem ta lál tam.

A sé tá nyon ren dez ték meg a Bor he tet, ide „fil lé res"
vo na tok kal utaz hat tak az or szág min den ré szé ből.

A mo zi már az én gye rek ko rom ban is mű kö dött.
Va sár nap dél utá non ként 3 elő adást is tar tot tak. Az
elő csar nok ban, a bü fé ben „zizi" cu kor kát ve het tünk,
s a né ző té ren ki csit sze ces  szi ós pá ho lyok ban iz gul -
hat tuk vé gig a fil me ket. A szü net ben pe dig a fe ke te -
ru hás jegy sze dő höl gyek egy réz pum pá ból il la tos vi -
zet spric cel tek szét, hogy fel fris sít sék a le ve gőt. 

ma is áll még az egy kor ele gáns Ipoly szál ló, a
ste fá nia yacht klu bot sze ren csé re fel újí tot ták.

hos  szú ol da la kon le het ne még so rol ni mind azt a
sok szép sé get, ami a ré gi fü re det jel le mez te, de em -
lé ke im kö zül csak a leg fon to sab ba kat pró bál tam
fel idéz ni.

Azu tán jött a há bo rú, és meg vál to zott min den.
el tűn tek az ele gáns für dő ven dé gek, fel rob ban tot ták
az uszo dát, le bon tot ták a Jó kai em lék osz lo pot, a
szö kő ku tat. A vil lá kat ál la mo sí tot ták, hogy mi lett a
tu laj do no sa ik kal - nem tu dom.

A há bo rú után más élet kez dő dött. Az üdü lők a
szak szer ve ze tek tu laj do ná ba ke rül tek, s az or szág
min den ré szé ről jöt tek a be utal tak, akik fe lejt he tet -
len na po kat töl töt tek itt. A mó lón Kár pá ti zon go rá -
zott, ame ri kai ha di fog ság ból jött ha za, hoz ta ma gá -

val a leg újabb slá ge re ket, a fi a tal ság
meg ví gan rop ta a szam bát, rum bát.
tu do má sul kell ven ni, hogy a ré gi vi -
lág el múlt, és már csak em lé ke ink ben
él to vább.
Ki em lék szik itt már holényi gyu la fő -
ker tész re? mi lett a grand ho tel ből, a
ka szi nó ból? Ve zér bá csi üz le te he lyén
ös  sze fir kált ki ra kat üve gek csú fít ják az
ut cát, a ste fá nia (hor váth ház) lép cső it
be nőt te a gaz.
Az élet azon ban megy to vább, a vá ros
fej lő dik. Az ide lá to ga tók és a hely be -
li ek szín vo na las kul tu rá lis prog ra mok
kö zül vá lo gat hat nak. 

Csak né há nyat em lí te nék meg:
Az An na-bá lok ré gi szép sé gük ben pom páz nak, a

Quasimodó köl tői ver seny las san eu ró pa-hí rű lesz,
a Ko dály hang ver se nyek, az ének- és ze ne ka ri ta lál -
ko zók, a Jó kai na pok a ha tá ron túl is is mert té vál tak.

A park ma is szép, az em lék park ban le vő táb lák
em lé kez tet nek ar ra, hogy men  nyi hí res em ber for -
dult meg itt, fü re den.

A tagore sé tány most is be né pe sül dél utá non -
ként, s Káldi Já nos köl tő ver se ad ja vis  sza a sé tány
han gu la tát:

Hogy mond ja itt ez a sok-sok vi rág folt,
az élénk-pa ra zsú vi o lák,
s hall gasd meg a nyár fák négy so rát, 
mi lyen lá za san rez gi az;
ez vi lá git hal ha tat la nul - bár sze ré nyen -
a tó ka táng szí né ben
s üze ni lent,
ahogy de reng
sze lí den
a szél zi lál ta szö veg a ví zen,
mely nek vé gén fel ki ál tó jel a vi tor la-rúd;
ó hall gasd csak itt
Tagore hárs fá já nak apai-sza vú le ve le it
fi gyeld
a telt 
em be rek kel ékes reg gelt, 
az éne kek fi nom ág-bo ga it,
a ha jók sej tel mes, tá vo li fe hér sé gét,
min den ar ról be szél:
a szép ség és tisz ta ság le győz he tet len!

(Káldi Já nos: fü red, tagore sé tány)
Én pe dig ab ban bí zom, hogy a meg úju ló Blaha

luj za ut ca szép sé ge it majd egy kor az uno ká im is
lát ni fog ják. 

(Szerk. meg jegy zés: Az ut cák, szob rok a mai ne -
vü kön sze re pel nek a cikk ben.)
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A koloska-völgyi lóczy for rás és tér sé ge ki rán du -
ló köz pont, 1954 óta vé dett te rü let. A 14 hek tá ros
tér ség el ső ter mé szet vé del mi őrét Ruzsa Ist ván nak
hív ták - gyu ri volt a köz is mert ne ve -, és köz vet le -
nül a ti ha nyi táj vé del mi Kör zet sze mé lyi ál lo má -
nyá hoz tar to zott. Ruzsa Ist ván kö te le ző en je gyez te
a szol gá la ti nap lót, amel lett ma gán szor ga lom tól
ven dég köny vet is ve ze tett, így rög zí tet te fo lya ma -
to san a for gal mi ada to kat is. eb ből meg tud hat juk,
hogy 1960-ban csu pán 4 000 fő, 1965-ben 19 000,
1970-ben 38 000, 1977-ben már a 100 000 főt is el -
ér te az oda lá to ga tó tu ris ták lét szá ma, és a to váb bi -
ak ban ez a szám ál lan dó sult. A ha tal mas, mint egy
100 mé ter hos  szú, 25-30 mé ter ma gas mész kő szik -
la tömb tö vé ben, ill. a lóczy for rás kút, föld gát fö -
löt ti le kes ke nye dő völgy kat lan ban, mint egy 0,6 ha
te rü let állt ren del ke zés re az oda lá to ga tók szá má ra,
ezen a te rü le ten már nem le he tett egy szer re több lá -
to ga tót fo gad ni. 

A ki csiny te rü le ten, amely ren del ke zés re állt, a zsú -
folt ság, zaj és lár ma szin te el vi sel he tet len né tet te az
ott tar tóz ko dást, amel lett az igen kez det le ges be ren -
de zé si tár gyak sem tud ták a je lent ke ző igé nye ket ki -
elé gí te ni.  pél dá ul a domb lá bá nál 5 db, föld be süly -
 lyesz tett, kö vek kel alá tá masz tott, ki se lej te zett, tűz -
hely sü tő lap - plat ni -, je len tet te a fő ző és sza lon na sü -
tő he lyet, amit Ruzsa gyu ri ké szí tett. A ké nyel met né -
hány pad és er dei asz tal ké pez te, a hi gi é ni át egy egy -
sze mé lyes, dü le de ző fa wC. A megnövekedett for ga -
lom min den kép pen szük sé ges sé tet te a te rü let bő ví té -
sét, kor sze rű sí té sét. 

Az 1977. év ben ké szí tett fej lesz té si terv sze rint a
lóczy for rás kút, ill. a tő le dél re fek vő kis tó alat ti
völgy ben te rü le tet kel lett igény be ven ni. A Ba la to ni
In té ző Bi zott ság az ak ko ri Jó kai mgtsz-től 9899 m?
bok ros, in go vá nyos, a Koloska pa tak kal pár hu za mos,
eny hén lej tő te rü let sá vot vá sá rolt meg, 60 000 ft ér -
ték ben Ba la ton fü red szá má ra.  A Köz sé gi ta nács át -
ad ta a te rü le tet ke ze lés re a BefAg-nak – Balaton-
felvidéki er dő gaz da ság –, mely től a Ba la ton fü re den
mű kö dő erdőfelügyelőség köz jó lé ti be ru há zá sok ra
éven te költ ség ke re tet ka pott, így ki vi te le ző ként lé pett
elő a BIB ál tal meg vá sá rolt te rü let re. A föld da ra bot
1981-ben a BefAg Ba la ton fü re di er dé sze te sa ját já -
nak te lek köny vez tet te. A fej lesz té si terv alap ján el -
kez dőd he tett a bő ví té si mun ka. 2000 m? te rü le ten ki
kel lett ir ta ni a cser je bok ro kat, majd 940 m? föl det
kel lett meg moz gat ni: - be vá gás, fel töl tés, te rep egyen -
ge tés, te rep ren de zés. A te rü le ten fel tö rő fa ka dó vi ze -
ket szi vár gó rend szer rel a pa tak ba kel lett ve zet ni. Az
észa ki ré szen, a domb lá bá nál, 6 nagy mé re tű sza lon -
na sü tő ké szült, kö rü löt tük rönk pa dok kal, és a kö ze -
lük ben fél rön kök ből ro bosz tus - be ton ba ágya zot tan
- er dei rönk asz tal pad-gar ni tú rák épül tek meg. ez zel
el ér tük, hogy a hely egy idő ben, egy szer re akár 180-
200 fő ré szé re al kal mas sá vált kul tu rált le te le pe dés re.
ugyan csak a BIB tá mo ga tá sá val, 50 000 ft ér ték ben
wC-együt tes, épült és eső be ál ló is a völgy fel ső tor -
ko la tá nál. A te rü let ke le ti domb ol da lán lé vő fenyves-
erdőbe kor sze rű sí tett me ne dék ház ke rült, a me ne dék -
ház meg kö ze lí té sé re 7-8 irány ból gya log ös vény-há -
ló zat ké szült.  A me ne dék ház tól rá lá tás kí nál ko zott a

zöld kör nye zet ből ki vi rí tó, ha tal mas,
fe hér mész kő szik la tömb vál to za tos
fe lü le tű kon túr já ra. Az egy re gya ra -
po dó lá to ga tó tö meg „szét hú zá sá ra"
ezen a te rü le ten is le he tő ség adó dott a
ki ala kí tott gya log ös vé nyek men tén
pi he nők, pa dok el he lye zé sé vel. to -
váb bi ter vek is szü let tek, min den kor -
osz tályt ki elé gí tő be ren de zé si, fel sze -
re lé si tár gyak be épí té sé re - pld. te ke-,
röp lab da- és tol las lab da-pá lya, óri ás
ma lom- és sakk táb la, len gő te ke, gyer -
me kek nek csi ga-füg gesz tő, len gő hin -
ta, billenőhinta, kör hin ta, má szó ka,
mó kus ke rék, egyen sú lyo zó ge ren da,
ho mo ko zó, csúsz da -, mind ezek meg -
va ló sí tá sa saj nos a szű kös pénz ügyi

sChneIdeR feRenC

a KOlOSKa KiRÁNDUlóKöZPONT Fél évSZÁZaDa
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ke ret mi att el ma radt.  (A ter ve zett, 613 390 ft he lyett
csak 310 000 ft-ot si ke rült meg sze rez ni, ami csak az
elő ző ek ben fel so rolt lé te sít mé nyek re volt ele gen dő.) 

Az 1977. évi ada tok sze rint a 100 ezer lá to ga tó
60%-a fel nőtt, 40%-a gyer mek, 80%-a csak a for rá -
sig, 20%-a to vább tú rá zott, 35%-a szik lá ra is fel má -
szott. 50%-a sü tött, 90%-uk vi zet is fo gyasz tott.  még
egy fi gye lem re mél tó adat: az oda lá to ga tók 50%-a
szevezett cso port, 30% is ko lás, 18 % küföldi volt, 45
% igé nyelt is mer te tést. ös  sze sen 150 gép ko csi, 45
mo tor ke rék pár, 50 ke rék pár ju tott el a ki rán du ló köz -
pon tig, 99 100 fő gya lo go san ér ke zett. A Koloska-
szikla te te jé re ré geb ben nem ve ze tett ki épí tett ös vény.
Így na gyon so kan a szik la két ol da lán, igen me re dek,
48–50% -os lej tőn - négy kéz láb, fák ba, cser jék be,
bok rok ba, gyö ke rek be, kö vek be ka pasz kod va - kö ze -
lí tet ték meg a szik la te te jét.  

A ki ala kí tott sok csa pás sal meg bon tot ták az er dő
amúgy is gyen ge avar ta ka ró ját, a fel ső ta laj ré te get,
amit az tán az eső, a csa pa dék fo lya ma to san le mo sott,
to vább ko pá ro sí tot ta a te rü le tet. több szö ri hely szí ni
be já rás után a sok  aka dá lyo zó té nye ző ki ke rü lé sé vel -
lép csők be ik ta tá sá val  -  lett ki je löl ve és meg épít ve a
mint egy 250 fo lyó mé ter hos  szú, eny hén emel ke dő
gya log ös vény a  szik la  te te jé re,  amit  a  tú rá zók  98%-
a   igény be  is  vett, de fő kép pen a vir tust  ked ve lő  fi -
a ta lok a je len ben is - saj nos a me re de ken, to rony irány -
ban - kö ze lí tik  meg és to vább ra is ron gál ják  a  ta laj -
fel színt. 

1983-ban a ter mé szet vé del mi őr nyug díj ba vo nult,
ezt kö ve tő en a ter mé szet vé del mi hi va tal  már nem
fi nan szí roz ta a vé del mi szol gá -
la tot. saj nos az őr zés, ke ze lés
és gon do zás el ma ra dá sa a ki -
rán du ló köz pont tel jes pusz tu -
lá sá hoz ve ze tett. Az idők mú -
lá sá val a be ren de zé si tár gyak,
lé te sít mé nyek az ér tel met len
van da liz mus ál do za tá ul es tek.
A me ne dék há zat, eső be ál lót,
wC-együt test, a tárolóhelyiség
be ren de zé se it tönk re tet ték. Az
épít mé nyek mint egy 150 m?
cse rép te tő ze tét le ver ték, ös  sze -
tör ték, a te tő lé ce ket, sza ru fá -
kat, desz ká kat, bur ko la to kat
szét ver ték és min dent el tü zel -
tek. már csak az épít mé nyek
csu pasz, meg ron gált, hi á nyos
vá zai ma rad tak meg. A van dál
pusz tí tás nem ke rül te el a be -

ton ba ágya zott, ter més kő ből ké szült sza lon na sü tő ket,
a több má zsa sú lyú fa rön kök ből ké szült asz ta lo kat,
pa do kat, még a lóczy-forráskút kö ve ze tét is meg -
bon tot ták, meg ron gál ták, de nem kí mél ték a lép cső -
ket, rönk pa do kat sem, ál ta lá ban min dent el tü zel tek. A
te rü le tet fel ver te a gyom, tüs kés bo zót, el ha nya golt és
el va dult kör nye zet ala kult ki. A for rás kút alat ti kis ta -
vacs ká ba kö ve ket, sze me tet, fa ága kat do bál tak, a tó
med rét fel ver te az évek alatt ös  sze fo nó dott gaz ten ger.
ha tal mas men  nyi sé gű sze mét hal mo zó dott fel és bűz
ül te meg az egész köz pon tot, ami szin te el vi sel he tet -
len né tet te az ott tar tóz ko dást. A cso dá la tos fek vé sű és
adott sá gok kal ren del ke ző völ gyet, szik lát éven te fel -
ke re ső em be rek el ké ped ve szem lél ték a le pusz tult,
gon do zat la nul, gaz dát la nul ha gyott, sze mét től ros ka -
do zó kör nye ze tet, és jog gal ne vez ték a vá ros szé -
gyen he lyé nek a va la mi kor nagy hír név nek ör ven dő
ki rán du ló köz pon tot.

A lá to ga tók ré szé ről so ro za to san ér kez tek az el ma -
rasz ta ló ész re vé te lek. A vá ros ön kor mány za ta ré szé -
ről is fel me rült az igény, hogy a vá ro si ér de ke ket is
érin tő ügy ben tör tén jen in téz ke dés az ál dat lan ál la po -
tok fel szá mo lá sá ra. An nak el le né re, hogy ide gen tu -
laj do nú te rü let ről volt szó, 11 év el tel te után, 1994
nyár vé gén si ke rült is mét őr sze mélyt be ál lí ta ni a te rü -
let vé del mé re, kar ban tar tás ára. tár sa dal mi ös  sze fo -
gás sal és ko moly anya gi se gít ség meg szer zé sé vel si -
ke rült a szét rom bolt épít mé nye ket is mét hasz nál ha tó
ál la pot ba hoz ni. A kem ping ben fo lyó kor sze rű sí tés
mi att le bon tot ták a ré gi pa vi lon-épü le te ket. Az on nan
ka pott desz ka és bá dog te tő anya gá ból, a 100 000 ft
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mun ka díj ért ren del ke zés re bo csá tott két ács mes ter se -
gít sé gé vel is mét ki ja ví tás ra, fel újí tás ra ke rül tek az
épít mé nyek. majd a  fel gyü lem lett sze mét el ta ka rí tá -
sa kö vet ke zett. A te rü let ez után a pRoBIo ke ze lé sé -
be ke rült, és a  ter mé szet vé del mi őrt is  a cég  al kal -
maz ta.

eköz ben a szik la te te jé re ve ze tő gya log ös vény is
fel töl tő dött a be épí tett lép csők kel együtt. A ka rók ki -
tör tek, a lép cső fo ko kat meg ron gál ták, a lej tőn le do -
bál ták, ugyan úgy mint a szik la pe re mé re épí tett vé dő -
kor lá tot.  fel tét len szük sé ges sé vált ezen lé te sít mé -
nyek ki ja ví tá sa, fel újí tá sa.  er re pá lyá zat út ján si ke -
rült 510 000 ft-ot sze rez ni, ami ből fel újí tás ra, pót lás -
ra ke rül tek a lép cső fok ok, a me ne dék ház hoz ve ze tő
ös vé nyek há ló za tá val, lép cső ze té vel együtt. A leg fon -
to sabb: új ból fel épí tet ték a szik la pe re me előtt, 55 fo -
lyó mé ter hos  szú ság ban az akác fa ru dak ra és a be ton -
ba ágya zott osz lo pok ra erő sí tett vé dő kor lá tot. Az út
bal eset ve szé lyes, de sem mi fé le fi gyel mez te tés, ve -
szély re uta ló jel zés, táb la nem je lez te ezt a tényt.
ugyan ak kor pi ros és zöld, há rom szö gű tu ris ta út jel -
zés irá nyít a szik la te tő re. egy kor a lóczy for rás alatt
ki ala kí tott kis tó vi ze az arácsi le ge lő ál la ta i nak ita tá -
sát szol gál ta.  hogy a ki ala ku ló ki rán du ló he lyen ez
meg szűn jön, terv ké szült a Koloska Csár da alat ti úgy -
ne ve zett de le lő domb lá bá nál, a víz me der kö ze lé ben
egy ita tó vá lyú rend szer meg épí té sé re.  A te rep esést
ki hasz nál va az ita tók ba a szük sé ges víz gra vi tá ci ós
úton, cső há ló za ton ke resz tül ju tott vol na, majd is mét
a me der be te re lőd ve. Idő köz ben az ál lat ál lo mány
meg szűnt, ezért ez a terv sem ke rült meg va ló sí tás ra.
A Koloska Csár dá val szem ben, 1959-ben, az ak ko ri
erdőbirtokossági tár sa ság írá sos en ge dé lyé vel a fel -
ha gyott ré gi föld bá nya ki kép zett ud va rá ban és an nak
kö ze lé ben, 17 gép jár mű szá má ra par ko lót ala kí tot -
tunk ki. fe lü le tü ket le mur váz tuk, az zal a cél lal, hogy
a jár mű vel ér ke ző ki rán du lók csak idá ig jö hes se nek,
in nen  gya lo go san foly tas sák út ju kat a lóczy for rás -
hoz. ez az el gon do lá sunk nem vált be, mert nem le -
he tett meg kö ve tel ni, hogy a ki rán du lók ap ró gye re -
kek kel, sü tés-fő zés hez fel pa kol va, a nyá ri nagy me -
leg ben, nyílt te re pen, más fél ki lo mé tert gya lo gol ja -
nak. nem le he tett le zár ni a ki rán du ló köz pon ton ke -
resz tül ve ze tő köz-föld utat sem. Így akár mi lyen rosz -
 szak vol tak is az út vi szo nyok, a gép ko csi val ér ke ző
ven dé gek meg ál lás nél kül fel men tek a for rás hoz. A
tú rá zók szá má ra a völgy nyu ga ti ol da lán, a domb lá -
bá nál, a víz fo lyás kö ze lé ben más fél mé ter szé les gya -
log utat ala kí tot tunk ki, így ár nyas er dő ben le het köz -
le ked ni a csár da és ki rán du ló köz pont kö zött. mi vel a
gya log út a csár da ud va rán át az asz ta lok kö zött  át ve -

ze tett, ezért egy 5 mé ter nyí lá sú kis gya log-fa hi dat
épí tet tünk a pa ta kon át.  Ami kor a tu laj do nos  bir to -
kát be ke rí tet te, ez a szol gal mi le he tő ség meg szűnt. A
pa tak szé lén ki kép zett gya log úton le le het jut ni Arács
leg szél ső há zá ig, ezt a csár dát ki ke rü lő gya log utat ke -
ve sen is me rik és ke ve sen is hasz nál ják.

1953-ban a Koloska-patak med ré nek két ol da lát
500 nyár fa-su háng gal ül tet tük be. nap ja ink ban már
alig ma radt be lő lük 120 db.  A nyár fák el te re bé lye -
sed tek, meg öre ged tek és a szél  ki dön töt te őket, sem -
mi fé le hasz not  a  mé re tes  rönk fa anyag nem ho zott.

A Koloska Csár da és lóczy for rás kút kö zött mint -
egy fél úton, a pé ter-hegy észak nyu ga ti ol da lán, a
Ro bo gó-völgy tor ko la ta előtt, a hegy lá bá nál, bok -
rok kal be nőtt és el ta kart ré szen ki vá ló mi nő sé gű,
igen hi deg, elég gé bő vi zű for rás fa kad. sza kács Já -
nos er dés  szel a te rü le tet meg tisz tí tot tuk, a tisz ta vi zű
for rást be fog lal tuk, majd kis pi he nőt hoz tunk lét re.
mint egy 3 - 3,5 km  tá vol ság ról  ki ter mel tünk és a
hely szín re szál lí tot tunk vas ta gabb kő ris fa rúd anya -
got, ami ből  3  er dei gar ni tú ra asz talt, tám lás pa do -
kat, elő ké szí tő asz talt, 2 sza lon na sü tőt, kö rü löt te ülő -
pa do kat és sze mét tar tót épí tet tünk. A te rü le tet le mur -
váz tuk és rúd anyag gal jel ké pe sen be ke rí tet tük, a két
vé gén ka put ké pez tünk, így a lóitatást ki zár tuk . saj -
nos a lé te sít ményt van dál mó don szét ver ték, a bú to -
ro kat el tü zel ték. nap ja ink ra csak a for rás fog la ló be -
ton gyű rű és a fel me nő út szé lén, a ná das ban fel ál lí -
tott „Kis pi he nő" fel ira tú táb la ma radt meg.

Írá som fél év szá zad tör té né se it öle li fel, dió héj -
ban. örö möm re szol gál, hogy a fü re di his tó ri á ban
je le nik meg, és az utó kor elé tá rul hat nak azok a tö -
rek vé sek, me lye ket a szű kös le he tő sé gek mel lett a
cso dá la tos Koloska-völgy fel tá rá sa, meg is mer te té -
se ér de ké ben tet tünk.

KedvesOlvasóink!

Öt ven éve ren dez ték a há bo rú utá ni el ső
Anna-bált. A Vá ro si Hely tör té ne ti Gyűj te -
mény ben meg ta lál ha tók az An na-bá lok meg -
hí vói 1954-től nap ja in kig. Saj nos az 1989,
1990, 1991, 1992, és 1993. évi meg hí vók
hiányoz nak. Ezért tisz te let tel kér jük, hogy aki
ren del ke zik ezek va la me lyi ké vel és szí ve sen
fel aján la ná gyűj te mé nyünk nek, jut tas sa el az
Arany Já nos u. 12. szám alá.
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A ha zai tá jak meg is mer te té sé ben ki ma gas ló sze re pe
volt Cholnoky Je nő föld rajz tu dós nak. tu do má nyos
ku ta tá sai, uta zá sai ered mé nye i vel év ti ze de kig alig-
alig ta lál koz hat tak a fi a ta labb ge ne rá ci ók tag jai.
mű vei csak a könyv tá rak ban és oly kor az an tik vá -
ri u mok ban ke rül het tek az ol va só elé. ezért nagy
öröm, hogy Ba la ton fü red Vá ros ön kor mány za ta a
Vá ro si Könyv tár és hely tör té ne ti gyűj te mény gon -
do zá sá ban szép ki ál lí tá sú, gaz da gon il luszt rált mű -
ben je len tet te meg Cholnoky Je nő több év ti ze des,
Ba la tont ku ta tó, le író, nép sze rű sí tő mun kás sá gá nak
ered mé nye it. 

A kö tet cik ke i nek zö me kü lön bö ző pe ri o di kák -
ban, szak lap ok ban és ma már szin te hoz zá fér he tet -
len kö te tek kü lön ál ló fe je ze te i ként lát tak nap vi lá -
got. ös  sze gyűj té sük rend kí vül sok időt, ener gi át,
ál do zat kész sé get kö ve telt. nem cso da, hogy év ti ze -
de kig nem akadt vál lal ko zó, aki el vé gez ze ezt a
han gya szor gal mat igény lő fel ada tot. 

A kö tet élet re hí vó ja, né meth ákosné több esz -
ten dős, ki tar tó mun ká já nak gyü möl cse ként ve het -
jük kéz be a gyö nyö rű, ko ra be li tömb szel vé nyek kel,
Cholnoky ere de ti raj za i val, fény ké pe i vel, fest mé -
nye i vel il luszt rált kö te tet. A könyv szer ke ze ti fel -
épí té se lo gi kus és kro no lo gi kus sor rend ben ad ja
köz re mind azt a sok ér té ket, me lyet Cholnoky ész -
re vett, meg fi gyelt, le írt. 

A kö tet lap ja in meg ele ve ne dik a Ba la tont és kör -
nyé két szen ve dé lye sen sze re tő, mű vé szi haj la mok kal
meg ál dott tu dós le nyű gö ző egyé ni sé ge. Cholnoky
nagy fi gyel met for dí tott a ter mé sze ti je len sé gek áb -
rá zo lá sá ra. fi gyel me szin te min den re ki ter jedt: a ti -
ha nyi gej zír kú pok kü lön le ges sé ge i től a tó ví zé nek
szí ne vál to zá sá ig, a Kiserdőtető szél for mál ta ba zalt -
kép ződ mé nyé nek le írá sá tól a zi va ta rok ke let ke zé -
sé ig ezer nyi ter mé sze ti tü ne ményt örö kí tett meg.
Ér zék le te sen áb rá zol ja a té li Ba la ton szép sé ge it és
ve szé lye it, és szót emel a ter mé sze ti rit ka sá gok
meg óvá sa ér de ké ben. Kor szak al ko tó kez de mé nye -
zé se volt a ti ha nyi-fél szi get nem ze ti park ká ala kí -
tá sa, mely öt let csak év ti ze dek kel ké sőbb vál ha tott
va ló ra. 

na gyon meg szív le len dők és ma sem ve szí tet tek
idő sze rű sé gük ből a Ba la ton nal kap cso la tos te en -
dők ről  meg fo gal ma zott gon do la tai. Cholnoky, a
so kat uta zott, vi lág lá tott tu dós nem vé let le nül ál lít -
ja pár hu zam ba eu ró pa leg szebb táj ké pe it a Ba la ton

kör nyé ké nek szép sé ge i vel. el gon dol kod ta tó, hogy
1944 au gusz tu sá ban, ami kor ma gyar or szá got már
na pon ta bom báz ták a szö vet sé ges lé gi erők gé pei,
Cholnoky ar ról ír, hogy „a Ba la ton az egész vi lág
leg meg nyug ta tóbb üdü lő he lye. Ide ges em ber nek
va ló sá gos mek ká ja. Itt 1-2 hó nap alatt ideg ze te
meg nyug szik, s meg erő söd ve ki bír ja a kö vet ke ző
tél ideg ölő gond ja it és mun kás sá gát". 

Ba la ton fü re den kü lö nö sen el gon dol kod ta tó le het
az aláb bi, 1944 au gusz tu sá ban le jegy zett Cholnoky
meg fo gal maz ta vé le mény: „gon dos kod ni kell min -
de nütt ké nyel mes, de nem fény űző el szál lá so lás ról.
gon dos kod ni kell tu ris ta utak ról, pi he nők ről, ké -
nyel mes és ár nyas sé ta he lyek ről, s ne en ged jük a
für dő te le pek és fal vak kör nyé két túl sá go san sű rűn
be épí te ni. min den vil lá nak nagy kert je le gyen, min -
den kert te le le gyen vi rág gal és ba rát sá gos, ven dég -
sze re tő, mű velt lel kű em be rek kel, hogy iga zán pi -
hen hes sen az, aki nek szük sé ge van rá. ez a Ba la ton
leg na gyobb ér té ke!"

Az ide gen for ga lom fej lesz té se, fel tét ele i nek ja ví -
tá sa ma is el ső ren dű ér dek. Cholnoky Je nő írá sai
min den kit hoz zá se gít het nek ah hoz, hogy meg ta lál ja
a sa ját ten ni va ló ját, fel ada tát a Ba la ton ér té ke i nek
meg őr zé se te rén. nagy ra be csü lés il le ti Ba la ton fü red
ön kor mány za tát, hogy fel is mer te Cholnoky Je nő
írá sa i nak fon tos sá gát, nap ja in kig ér vé nyes szem lé -
let for má ló ha tá sát. 

őszin te tisz te let tel adóz ha tunk a szö ve get gon do -
zó, a jegy ze te ket, mu ta tó kat el ké szí tő, a bo rí tót
meg ter ve ző né meth ákosné Rácz lí di á nak, aki a
mun ka köz ben adó dó ne héz sé gek től nem tor pant
meg, s volt lel ki ere je és ki tar tá sa küz de ni azért,
hogy Cholnoky Je nő Ba la ton nal kap cso la tos, szin te
tel je sen el fe le dett írá sai is mét az ol va sók ke zé be
ke rül hes se nek. Ba la ton fü red ez út tal is mél tó mó don
tisz tel gett Cholnoky Je nő egyé ni sé gé nek. A fü re di
pan te on ban, a ma gyar föld raj zi mú ze um kez de mé -
nye zé sé re, 1987-ben már vány em lék táb lát ál lí tott a
Ba la ton-ku ta tás ki ma gas ló tu dó sá nak tisz te le té re.
do mon kos Bé la ér di szob rász mű vész pla kett jé nek
ké pe is he lyet ka pott a kö tet ben, s a dom bor mű hi -
te le sen idé zi fel a ki vá ló föld rajz tu dóst, aki nek al -
ko tá sa it nem csak a ma gyar, ha nem az egye te mes
tu do mány is mél tán tart ja szá mon. 

Dr. Kubassek Já nos
a Ma gyar Föld raj zi Mú ze um igaz ga tó ja 

KönyVIsmeRtetÉs

a miNDig SZéP BalaTON
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a vÁROSi HElyTöRTéNETi gyűJTEméNy 
ÚJ SZERZEméNyEi

Az első Kisfaludy-szobor avatására írt ünnepi költemény (1860)  
Bácsi Gábor ajándéka
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Var ga lászlóné ír ja „A ba la ton fü re di zsi dó te me tő" c.
köny vé ben: „Re mé lem, hogy dol go za tom az el huny -
tak, már tí rok irán ti ke gye let mel lett né mi be pil lan tást
adott a Ba la ton fü red tör té ne té ben is fon tos sze re pet
ját szó zsi dó hit köz ség múlt já ba." Úgy ítél jük meg,
hogy e re mény tes tet öl tött, meg va ló sult, kéz zel fog ha -
tó va ló ság gá vált, amit a dol go zat könyvalakban va ló
meg je len te té se is bi zo nyít. A ba la ton fü re di re for má tus
és a ka to li kus te me tők sír je le i nek le írá sa után el ké szült
a zsi dó te me tő sír je le i nek ala pos és szak sze rű fel dol -
go zá sa is. ta lán ez volt a leg ne he zebb, mert itt több sé -
gé ben hé ber és né met nyel vű fel ira to kat kel lett ol vas -
ni, ér tel mez ni, me lye ket az idő és gyak ran van dál ke -
zek is meg ron gál tak. 128 sír kő van a temetőben…,
138 sír kő pe dig nincs… en  nyi pol gá rát ve szí tet te el
ugyan is Ba la ton fü red, en  nyi lé lek ve szett el a
soá/holokauszt so rán a ha lál tá bor ok ban, mun ka szol -
gá lat ban. ne kik csu pán egy sír kö vük van: a már tír em -
lék mű. de itt van im már e könyv is, ezen em lé ke ző és
em lé kez te tő könyv. A tisz tes ség úgy kí ván ja, hogy az
elő dök sír ja it az utó dok nak gon doz ni uk kell, em lé kez -
ni ük kell rá juk, hi szen ak kor hal meg, ak kor szű nik
meg az em ber, ha már nincs ki em lé kez zen reá. e te -
me tő ben is - mi ként ki vé tel nél kül ma gyar or szág min -
den zsi dó te me tő jé ben -, több ség ben van nak azok,
akik nek nem ma rad tak hoz zá tar to zói, utó dai, em lé ke -
zői, mert mind an  nyi u kat meg gyil kol ták hat van év vel
ez előtt. e könyv he lyet tük is em lé ke zik. Var ga
lászlóné nyug dí jas ker tész mér nök - aki meg ír ta e
„tisz tes ség te vő" köny vet -, men te ge tő zik: „A te me tőt

le író, sí ro kat számbavevő mun ka tö rek vé sem el le né re
sem ad hat tel jes sé get." nincs szük sé ge men te ge tő zés -
re! mert hát mi is a tel jes ség?! hi szen az ef fé le mun -
ka so rán min dig új s újabb ada tok, do ku men tu mok
buk kan hat nak fel, me lyek gaz da gít hat ják a már meg -
lé vő tény anya got. Ad jon az örök ké va ló elég időt és
egész sé get Var ga lászlónénak, hogy majd egy szer
meg kö ze lí tő leg tel jes sé tud ja ten ni e mun kát! Úgy
vél jük azon ban, hogy így sincs sem mi oka a men te ge -
tő zés re, hi szen - a sír kö vek szak sze rű és min den re ki -
ter je dő ala pos le írá sa mel lett - az em lék je lek alatt pi -
he nők ről is sok min dent meg tud ha tunk. A 26-os szám -
mal jel zett sír kő dr. Ré vész mártonné stolczer er zsé -
bet nyug vó he lyét jel zi, aki ről a Ba la ton fü red és
Balatonarács tör té ne te c. mo no grá fia mint stolczer
ezsikéről ked ve sen em lé ke zik meg, mi kor egy jó té -
kony sá gi es ten zon go ra já té ká val szó ra koz tat ta a kö -
zön sé get. meg tud hat juk, hogy a 75-ös szám mal jel zett
sír kő hirschfeld dá vid sír kö ve, „azo nos az zal a
hirschfeld dá vid dal, aki 1855-ben alá ír ta a temp lom -
vá sár lá si szer ző dést." A 101-es jel zet tel el lá tott sír kő
dr. engel gyu láé, aki Ba la ton fü red és za la vár me gye
tisz te let be li fő or vo sa és Blaha luj za há zi or vo sa volt.
És még foly tat hat nánk a fel so ro lást, mely jel zi az ala -
pos mun kát és Ba la ton fü red tör té nel mé nek ala pos is -
me re tét. Kö szö net e köny vért a szer ző nek: Var ga
lászlónénak, és kö szö net min den ki nek, aki köz re mű -
kö dött e könyv lét re jöt té ben, ki adá sá ban.

Oláh Já nos 
az Or szá gos Rabbiképző-Zsidó Egye tem ta ná ra

KönyVIsmeRtetÉs

a BalaTONFÜREDi ZSiDó TEmETÕ

fü re di ví vó pa lán ták, olim pi ai
baj no kok tár sa sá gá ban (1956)
gerevich pál, gerevich Ala dár
olim pi ai baj nok kard ví vó, dr.
sár ga fe renc edző, Berczelly
ti bor olim pi ai baj nok kard -
vívó, ?, ?,  grünnert Já nos, ?,
pataky ma ri ann, Kapossy
Béla, elek mik lós, ha jas lász -
ló, dö me pé ter, far kas pé ter 

(Helytörténeti Gyűjtemény)

OlimPia 2004 






