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Jó kai mór báty já nak, Kár oly nak ki seb bik lá nyát,
Etel kát jog gal jel le mez te ba la to ni nagy as  szony ként
az író, hír lap író tá bo ri Kor nél. Jókay Etel ka gyer -
mek ko rá tól kötődött a fürdőhelyhez. A nya ra kat
rend sze rint Jó kai mór ba la ton fü re di vil lá já ban töl -
töt te nővérével, Jo lán nal és az író uno ká já val, Ró -
zá val együtt laborfalvy Ró za s a ko rán öz veg  gyé
lett uno ka húg, Petiné Váli ma ri féltő fel ügye le te
alatt. Jó kai kü lö nö sen ked vel te Etel kát, leg sze re tet -
re mél tóbb uno ka hú gá nak ne vez te. Kap cso la tuk ak -
kor sem sza kadt meg, sőt to vább erősödött, ami kor
Etel ka fe le sé gül ment Ihász la jos Veszp rém me -
gyei föld bir to kos hoz. A fi a tal em ber Pá pán di á kos -
ko dott, a re for má tus kol lé gi um ban vé gez te ta nul -
má nya it s Váli ferencéknél, Jó kai egy ko ri ko má ro -
mi ta ná rá nál, a só go rá vá lett pá pai pro fes  szor nál la -
kott. há zas ság kö tés ük után if jú fe le sé gét a
lovászpatona mel let ti hathalmi bir to ká ra vit te. A
pár szí ve sen időzött az Aj ka kö ze lé ben fekvő
lőrintei bir to ku kon is. Ihászné Jókay Etel ka fa lu si
ma gá nyá ban fran cia és né met nyel vű mun ká kat for -
dí tott nyel vünk re. for dí tá sai jó részt fo lyó irat ok ban
je len tek meg. Egyik re gény for dí tá sát Jó kai kö zöl te
lap já ban, a nem zet ben 1883-ban majd öt év múl va
két rész let ben ugyan itt hoz -
ta le a bá ró Vay mik lós ról írt
élet raj zát. 1885-ben ön ál    ló
kö tet ben ad ták ki "Em lé kek
bá ró Vay miklós né szül.
Adelheim Jo han na bár óné
leveleiből" cí mű mű  vét.
Jókay Etel kát nagy mű  velt  sé -
gű as  szony ként tar  tot  ták
nyil ván kor tár sai. A Jó ka i val
ba rát sá got ápo ló, fü re di vil -
lá já ban gyak ran vendéges ke -
dő sziklay Já nos egye ne sen
így vé le ke dett ró la: „az iro -
da lom te rén nem mél tat lan
atya fia a nagy író nak".

Jókay Etel ka kis öc  cse
nagy  báty juk ról kap ta a ke -
reszt ne vét. A fővárosban

meg  te le pe dett ásvai Jókay mó ric pénz ügy mi nisz té -
ri u mi osz tály ta ná csos, aki nek le gény ko rá ban Jó kai
a leg szebb ró zsa bim bót aján dé koz ta fü re di
kertjéből frakk ja gomb lyuk dí szé ül az An na bál ra
igye kez ve, ko rán el hunyt. Egyet len gyer me ket ha -
gyott ma ga után, az 1892-ben szü le tett mik lóst. A
kis fi út már két éves ko rá ban ma gá hoz vet te Jókay
Etel ka. fér jé vel együtt sze re tet ben és nagy gond dal
ne vel ték. A csa lá di ha gyo mány sze rint Pá pán, a re -
for má tus kol lé gi um ban ta nít tat ták, az tán Bu da pes -
ten szer zett jo gi vég zett sé get. dok to ri vizs gá ja után
a deb re ce ni gaz da sá gi aka dé mia hall ga tó ja lett
majd a hallei gaz da sá gi aka dé mi án gya ra pí tot ta
szak is me re te it. nevelőapja ha lá la után fel vet te az
Ihász csa lád ne vet is. Jókay-Ihász mik lós devecser -
ben vál lalt szol ga bí rói ál lást, majd később  hathalmi
és lőrintei bir to ka ik ra vo nult vis  sza gaz dál kod ni.

A Jókay csa lád nem akart be le nyu god ni ab ba,
hogy Jó kai mór ba la ton fü re di vil lá ja ide gen kéz re
ke rült. Jókay Etel ka kez de mé nye zé sé re örök be fo -
ga dott fia, Jókay-Ihász mik lós 1908. szep tem be ré -
ben vis  sza vá sá rol ta a nya ra lót mi che li ni Já nos
olasz szár ma zá sú veszp ré mi gabonakereskedőtől,
46 ezer ko ro nát fi ze tett a ko ra ek lek ti kus stí lus ban
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épült nya ra ló ért, mely hez sok ked ves em lék fűz te
nevelőanyját és ro ko na it. A vé tel ár ban sze re pelt né -
hány ere de ti, Jókaiék ál tal Ba la ton fü re den hasz nált
bú tor ára is. Ami kor mi che li ni 1889.február 9-én
meg vet te a vil lát Jó ka i tól cse kély ös  sze gért, mind -
ös  sze 13 ezer fo rin tért - ta lán Jó kai adós sá gai fe jé -
ben - a ma gyar rá lett tal ján a Jó kai vil la be ren de zé -
si tár gya i nak is bir to ko sá vá vált. A hi te le sen Jó kai
tár gyak ból 19 év múl tán ke vés őrződött meg. Eze -
ket Jókay Etelkáék kis zo mánc táb lák kal je löl ték
meg. nap ja ink ra csu pán há rom ma radt fenn ezek
kö zül: két tám lás szék és egy dú san fa ra gott ka ros -
szék, amely a kőszívű em ber, Baradlay el nö ki szé -
ké re em lé kez tet he ti a Jó kai Em lék mú ze um mai lá -
to ga tó it.

A vil lát is mét bir tok ba vet te a ki ter jedt Jókay
nem zet ség. Amíg Jókay Etel ka élt, min den nya rat
fü re den töl tött ro ko nai kö ré ben.

szin te az egész ro kon ság ott nya ralt, mint Jó kai
mór éle té ben egé szen 1886-ig. A foly ton né pes
ven dég se reg mi att nagy ház tar tást vit tek. szin te he -
ten te ér ke zett fü red re egy élel mi szer rel meg ra kott
ko csi a lőrintei bir tok ról. A gyor san rom lan dó élel -
mi szert a vil la pin cé jé ben egy nagy jég töm bök kel
hű tött szek rény ben tá rol ták.

Jókay Etel ka fü re den nagy báty ja haj da ni dol go -
zó szo bá já ban la kott. sze re tet tel ápol ta az egy kor
oly szép ker tet, Jó kai ró zsá it. dél utá non ként kis ko -
sa rá ba ró zsát sze dett és ro kon gye re kek kí sé re té ben
ki sé tált a Ke rek temp lom szom széd sá gá ban levő
obe liszk hez. Az író szü le té sé nek cen te ná ri u mán,
1925-ben ál lí tott em lék osz lo pot sinkó And rás Jó -
ka i ról min tá zott bronz pla kett je dí szí tet te. A Jókai-
kertből szár ma zó ró zsá kat a ta lap zat nál he lyez ték
el. A ker tet a ro ko nok is gon doz ták; ka vi cso zott
utak ka nya rog tak vi rág zó dísz bok rok kal, a kert fe le
ró zsák kal volt te le, a vil la dé li, na pos ol da lá nál sár -
ga ba rack fák és fü ge bok rok on tot ták ter mé sü ket.

A Jó kai cen te ná ri um évé ben tá bo ri Kor nél fel ke -
res te Ba la ton fü re den Jó kai Etel kát, hogy ada to kat
gyűjt sön tőle Jó ka i ról íran dó köny vé hez. tá bo ri a
Pes ti hír lap ka rá cso nyi al bu ma szá má ra dol goz ta
fel az író tit kos no te sze i nek anya gát. A fü re di vo -
nat ko zá sú „ho má lyos jegyzetekről" és a tisz tá zat lan
sze mé lyi vo nat ko zá sok ról kért fel vi lá go sí tást Jókay
Etel ká tól. Az idős hölgy szí ve sen se gí tett, ám ne vé -
nek el hall ga tá sát kér te tá bo ri tól. Csak egyet len
cikk nél tett ki vé telt a hi te les ség ked vé ért. Jókay
Etel ka vé gig ve zet te ven dé gét az író egy ko ri fü re di
vil lá já ban, be szélt ne ki a tár gyak ról, Jó kai fü re di
élet mód já ról, kap cso la ta i ról. Ek kor már csak ke ve -

sen is mer ték az író fü re di tar tóz ko dá sá nak rész le te -
it. Jókay Etel ka így idéz te fel a le tűnt időt: „Ami
sze mé lyes em lé ke i met il le ti, eb ben a ház ban a leg -
szebb az a kor szak volt, ami kor Mó ricz bá tyám Az
arany em bert ír ta. Ha az is ko lai fel ada to kat jól el -
vé gez tük, ak kor ne kem és Ró zá nak egyes rész le te ket
ol va sott fel a fe lejt he tet len hang ján. So ha en nél él -
ve ze te seb bet nem él tem meg. Az egész re gényt itt ír -
ta a köz ben né ha sé tált ki mes  szebb re, ar ra a Sze re -
tet ház fe lé, amely be Levitinczi Tí már Mi hályt oda -
ál mod ta. A Damokosok és a Há rom Már vány fej is
itt író dott. Ta lán se hol olyan so kat nem írt meg egy
nap alatt, mint Fü re den. Má sutt is igen ko rán kelt,
de itt kü lö nö sen friss volt. Reg ge li öt óra kor ült az
író asz tal mel lé és tí zig, sőt nem rit kán ti zen egyig
egy foly tá ban dol go zott. Má sik nagy pas  szi ó ja a
csil lag vizs gá lás volt... Em lék szem, az óri á si te lesz -
kóp ja itt állt a ve ran dán és mu tat ta ne künk is a
Saturnust a gyű rű vel, Ju pi tert a hold ja i val, de mi -
lyen szé pen tu dott ró luk be szél ni."

Jó kai a tel jes ma gá nyát fü re den a nya ra ló ja mö -
göt ti kis ház ban ta lál ta meg. A felső te lek ré szen levő
kis Jó kai vil la ere de ti leg vin cel lér il let ve ház mes -
ter la kás nak épült. Jó kai ak kor vo nult vis  sza ide
előszeretettel, ami kor fe le sé gét bőbeszédű színész -
nők lá to gat ták meg. laborfalvy Ró za, a ma gyar
szín mű vé szet ün ne pelt csil la ga ugyan már 1859-
ben meg vált a szín pad tól, de jó lel kű en tá mo gat ta
ré gi kol lé gá it, barátnőit. Ró za as  szony tü rel me sen
hall gat ta a sü te mény-ká vé el le né ben ös  sze hor dott
plety ká i kat, vi szont fér jét azok egy ál ta lán nem ér -
de kel ték. A kis ház mű te rem sze rű szo bá já ba me ne -
kült, ahol ele fánt csont ból szob ro kat, hab tes tű Vé -
nu szo kat és gro teszk fi gu rá kat fa ra gott. mel let te
kez dett el raj zol gat ni uno ká ja, Ró za, még mielőtt
szé kely Ber ta lan ta nít vá nya lett. Jókay Ró za mün -
chen ben a fes té sze ti aka dé mi án ta nult. A nyá ri szü -
ne tek ben fü re den a kis ház ban fes te ge tett. A ha gyo -
mány sze rint itt ké szí tett port rét nagy ap já ról, amit
ma ga Jó kai „iga zí tott ki". Jókay Ró za fest mé nye
fenn ma radt, ma a Jó kai Em lék mú ze um egyik kü -
lön le ges re lik vi á ja ként a dol go zó szo bá ban, Jó kai
író asz ta la kö ze lé ben ka pott he lyet.

Jókay Etel ka 1925-ben ki sé tált a kert be tá bo ri
Kor nél lal. „Meg mu tat ta a fá kat, ame lyek alatt Jó -
kai ült és a sok vi rá got, köz te a ne ve ze tes tu li pá no -
kat. Cso bánc vá rá ból hoz ta ide eze ket a vi rá go kat.
Még a tö rö kök hagy ták ott és Mó ricz bá csi ül tet te
ide át. Van még egy ki szá radt rózsatő is, amit ő ül -
te tett. Nem hagy tam ki ven ni. Mi kor először men tem
az An na-bál ba, ne kem ad ta az első Malmaison-
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rózsát. Kö rül mind ezt a szép fát ő ül tet te. Pe dig mi -
lyen ne héz volt, hogy az egész ház tá ját ilyen né te -
gye. A ta laj rossz volt, de akár a Sváb he gyen, itt is
ab ban telt a ked ve, hogy épp a há lát lan földből hoz -
zon ki mi nél szeb bet."

A Jókay nem zet ség, így Jókay Etelkáék fü re di ro -
kon lá to ga tá sa laborfalvy Ró za ha lá lá val sza kadt
meg. Ihász ék Jó kai má so dik há zas ság kö té se után
sem sza kí tot ták meg a kap cso la tot az író val. Ba la -
ton fü re den is ta lál koz tak ve le. Jó kai meg ren dül ten
há lás volt a lá to ga tá sért és „ki ön töt te a lel két" uno -
ka hú gá nak. Jó kai az tán má so dik fe le sé gé vel, nagy
Bel lá val el járt hathalomra is Ihászékhoz.

Ihász lajosné Jókay Etel ka 87 esztendős ko rá -
ban, 1939-ben hunyt el. „Ami lyen mű velt, iga zi
nagy as  szony volt, épp olyan sze rény és min den ben
tar tóz ko dó" - em lé ke zett vis  sza rá nek ro lóg já ban
tá bo ri Kor nél. 

A lőrintei Ihász-bir to kot a du nán tú li evan gé li kus
egy ház gyám alap já ra hagy ta, a hathalmi bir tok uno -
ka öc  cse és fo ga dott fia, dr. Jókay-Ihász mik lós
felsőházi tag tu laj do ná ba ke rült. A ba la ton fü re di Jó -
kai vil lát is ő örö köl te s Jókay Etel ka ha lá la után két
év vel már bérbeadta. A nagy alap te rü le tű, köz pon ti
fek vé sű épü let ben a bérlők pan zi ót ren dez tek be.
hogy nö vel jék a ki ad ha tó szo bák szá mát, a tá gas
he lyi sé ge ket köz fa lak kal ket té vá lasz tot ták. A II. vi -
lág há bo rú ugyan nem tett kárt a vil lá ban, el len ben
le rom lott az ál la ga. tu laj do no sa, Jókay-Ihász mik -
lós ha lá la után 1948-ban an nak négy le szár ma zott -
já ra szállt a je les nya ra ló öz ve gyi jog gal ter hel ten.
Az örö kö sök köz ben Ame ri ká ba dis  szi dál tak s az
öz ve gyet kö te lez ték adó fi ze tés re. Az egyik örö kös,
Jókay la jos vis  sza em lé ke zé se sze rint ebből „hu -
mo ros je le ne tek" kö vet kez tek.  édes any juk ugyan is
sze gény sé gi bi zo nyít ványt ka pott. Az adó ha tó ság
ék sze rei el adá sá ra akar ta rá bír ni, hogy tel je sít se kö -
te le zett sé gét. mi vel az öz vegy már ko ráb ban meg -
vál ni kény sze rült ékszereitől, a vil la jövedelméből
akar ták ki fi zet tet ni az adót. Azon ban a vil la  la kói
sem mi fé le bért nem fi zet tek az ak ko ri tár sa da lom -
ban be töl tött stá tu szuk ré vén, így a ha tó ság a vil la
el adá sá ra kész tet te az idős höl gyet. Ám az nem vált
meg at tól, ar ra hi vat koz va, hogy az örö kö sök ame -
ri kai ál lam pol gár ok. Vé gül ál la mo sí tot ták Jó kai
egy  ko ri vil lá ját, amely 1950-ben, re no vá lás után a
Veszp rém me gyei tej ipa ri Egye sü lés hasz ná la tá ba
ke rült, a köz pont iro dá nak ren dez te be az egész
épü le tet. A fel újí tás so rán le bon tot ták a még mi che -
li ni Já nos ál tal a vil la észa ki ve ran dá ja fö lé épí tett
„mű ter met", amely az egész tetőszerkezetet el ron -

tot ta. Jókay-Ihászéknak min dig gon dot oko zott a
meg bon tott, a vil la egy sé gét, esz té ti kai ar cu la tát is
el csú fí tó tető. 

Jó kai mór ha lá lá nak 50. év for du ló já ra a nép mű ve -
lé si mi nisz té ri um mú ze u mi főosztálya Keresztury
dezső és zákonyi fe renc kez de mé nye zé sé re és szí -
vós szervező mun ká já val kö zel ere de ti ál la po tá ba
ál lít tat ta vis  sza az épü le tet és 1954-ben meg nyi tot -
ták az or szág egyet len Jó kai Em lék mú ze u mát. Az
em lék hely az el múlt fél év szá zad so rán va ló sá gos
nem ze ti za rán dok hel  lyé lett. Az épületfenntartási
gon dok vi szont kö zel év szá zad táv la tá ból is to vább
kísértenek…

Felhasznált irodalom: 
Jókay la jos le ve le 1987. jú li us 6.
lipták gá bor: Jó kai Ba la ton fü re den. Bu da pest, 1960.
Roboz Ist ván: Jó kai vil lá ja Ba la ton-fü re den. Bu da pes ti hír lap 1885. 197. szám.
tá bo ri Kor nél: Jó kai re gé nye. Bu da pest, 1925.
tá bo ri Kornél: Egy ba la to ni nagy as  szony. Jó kai Etel ka. Ba la ton 1939. 8. szám
59-60. p.
szinnyei Jó zsef: ma gyar írók éle te és mun kái 5. köt. Bu da pest, 1897. 534. p.  
Veszprémmegyei fe jek. szerk.: hahn fe renc  és  zsadányi osz kár. Veszp rém,
1929.
zákonyi fe renc: Ba la ton fü red. Veszp rém, 1988.

Patay panzió (1940)
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NAvIGARE NEcESSE EST!
Előző szá munk ban Blaha luj za, a hír ne ves színésznő
ba la ton fü re di nya ra i ra em lé kez tünk. nem em lí tet tük a
Ba la ton nál töl tött éve i nek egyik igen ér de kes moz za -
na tát, a vi tor lás sport ber ke i ben tett pró bál ko zá sát. A tó
első vi tor lás flot tá ja a fes te tics csa lád nak kö szön hető,
amely a fe nék pusz tai rév mel lett ha jó ács te le pet lé te sí -
tett. A tó két vé ge kö zöt ti áru szál lí tás lé nye ge sen egy -
sze rűbb volt a ví zen, mint a szá raz föl di uta kon. A ha -
jók Keneséig ál ta lá ban fa árut, vis  sza fe lé sót szál lí tot -
tak. min den idők leg na gyobb ba la to ni vi tor lá sát, a
Phoenix-et gróf fes te tics györgy épít tet te 1797-ben. A
ma gyar mercurius ad először hír adást a Ba la ton ak ko -
ri büszkeségéről, amely nek sok cso dá ló ja és hí res lá to -
ga tó ja volt. A Ba la ton ki hasz ná lat lan sá ga, a par tok ki -
halt sá ga mel lett az egyet len ked vel tebb nya ra ló hely
Ba la ton fü red lett. szé che nyi Ist ván - himfy ne vű, a
fertő tó ról ho zott - vi tor lá sá val ugyan be jár ta a Ba la -
tont, de követője nem akadt. Kos suth és szé che nyi
emelt szót a ba la to ni ha jó zás ér de ké ben, a Kis fa ludy
gőzhajó víz re bo csá tá sá val és kikötők épí té sé vel 1847-
től rend sze res ha jó já rat lé te sült szá mos kikötőbe. A vi -
tor lás sport ban fel len dü lést an nak az ese mény nek az
1866-ban el ter jedt hí re ho zott, hogy Er zsé bet ki rály né
el lá to gat Ba la ton fü red re. A ma gyar főurak a ked velt
ki rály né szó ra koz ta tá sá ra vi tor lá so kat ho zat tak a tó ra.
1867 ta va szán meg ala kult „Er zsé bet ki rály né kü lö nös
párt fo gá sa" alatt a Ba la ton-fü re di yacht Egy let. A
ránk ma radt név sor sze rint tag ja i nak csak nem a fe le az
arisz tok rá cia so ra i ból ke rült ki. már a XIX. szá zad ba -
la to ni vi tor lá zá sá nak is első sor ban fü red volt a köz -
pont ja, Richard young hajóépítő mű he lyé ben 1880-tól

kezd ték meg a tú ra- és a ver seny vitorláshajók épí té -
sét. 1882-ben ren de zi meg a győri Csó na ká zó Egy let
sport szak osz tá lya az első iga zi vi tor lás ver senyt, me -
lyet azu tán egy re több kö vet. A Veszp rém cí mű lap
1884. szep tem ber 7-i szá ma „Re gat ta a Ba la to non"
cím mel tu dó sít a nagy versenyről: „Ta vas  szal ala kult
meg Ste fá nia ko ro na her ceg né véd nök sé ge alatt a Vi -
tor lá zó Egye sü let, en nek ver se nye it tar tot ták négy na -
pon át, az utol só na pon Ste fá nia dí já ért." Ez az egye -
sü let lett a kikötővel, dí szes klub ház zal rendelkező
ste fá nia yacht Egy let 1885-ben. Az egy let név adó ja és
véd nö ke 1892-ben és 1896-ban lá to ga tott el fü red re,
ahol a ga val lér ma gyar főurak jó vol tá ból fe je del mi el -
he lye zés ben, pom pá ban és szó ra ko zás ban volt ré sze.
A vizen is ren dez tek nagy mu lat sá got, há rom ha jót
össze köt ve, a nagy bál te rem ben nagy tánc volt, utá na
va cso ra, majd a klub ház ban reg ge lig tánc. Az ud var -
mes ter nagy meg rö kö nyö dé sé re, őfensége ugyan csak
ki vet te ré szét a tánc ból, és jár ta a csár dás nak ne ve zett
„bar bár ug rán do zást". Ezidőtájt töl töt te nya ra it Blaha
luj za is fü re den, él vez te a fürdőváros kel le mes éle tét,
és is mer ke dett meg a vi tor lá zás szép sé ge i vel, és saj nos
árny ol da la i val is.

Krúdy gyu la ír ta Blaháné me séi cí mű el be szé lé sé -
ben (in: ma gyar ság, 1927. szept. 11), hogy „Mi u tán
egy kor e so rok író ja is gyak ran ül dö gélt Blaháné fü re -
di vi zit szo bá já ban, sok mindenről tá jé ko zó dást nyert a
fü re di eseményekről, ame lye ket so ha sem tud ha tott vol -
na meg, ha mint egy sze rű fürdővendég sé tál tat ja
esernyőjét a pla tá nok alatt ... Me sélt a ré gi Füredről,
ami kor még ko csi kon volt szo kás ide meg ér kez ni - az
egyik út a Ba ko nyon ve ze tett át, és az idősebb ga val lé -

rok fel po roz ták a pisz to lya i kat, mint a be -
tyá rok ide jé ben. Hogy tud ta ő ezt a Fü re -
det, ame lyen va ló ban olyan ko mo lyan vet -
ték az An na-bá lo kat, mint or szá gos ese mé -
nye ket, ame lyek jelentős nyo mo kat hagy tak
a fér fi és női nem ze dé kek éle té ben? Hogy
tud ta Mitskei, Matskási, Mislei, Purgly,
Bizay, Es ter házy és má sok tör té ne tét, akik
csak egy el röp pent női mo solyt is fa kasz -
tot tak va la ha fur csa, ti zen ki len ce dik szá -
zad be li ka lan dor sá guk kal, gro teszk sé gük -
kel! (Igaz, hogy min den ma gyar kü lönc
meg for dult va la ha Fü re den, és ha gyott ma -
ga után va la mi em lé ket, ha mást nem, egy
anek do tát.) Egy olyan ma gyar úri tár sa da -
lom nak a vi zit kár tyái hullaj doz tak ki
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Blaháné ké zi mun ka ko sa rá ból, amely ma gyar tár sa da -
lom ra ma már alig em lék szik va la ki. Hi szen igaz, hogy
ezek a ked ves ga val lé rok, akik az or szág különböző
részeiből nya ran ta min dig előjöttek, és né ha a hely be li
ci gány ban dá kat is el hoz ták ma guk kal (mint ha Fü re den
nem lett vol na ci gány), csak ezért igye kez tek ide a
Nyírségből, a Bács ká ból, a he ve si meg a fel vi dé ki bir -
to ka ik ról, hogy Blahánénak hó do la ta i kat be mu tas sák,
de hát Blaháné még sem áll hat ta az éjről éj re
megismétlődő sze re ná do kat, ami kor az or szág
legkülönbözőbb ci gány ban dái mé re get ték ös  sze tu do -
má nyu kat a kú ria ab la ka alatt." Krúdy te hát sze mé lyes
él mé nye ket is gyűj tött az egy ko ri fü re di eseményekről,
járt a fürdőtelepi temp lom mal szem köz ti fe hér fa lú, ré -
geb bi ne me si kú ri á ra is emlékeztető föld szin tes ház -
ban, Blaháné por tá ján, az épü let bal szár nyá ban lévő
vi zit szo bá ban, me lyet csa lá di fo tog rá fi ák, ké zi mun kák,
háziszövésű szőnye gek, tar ka gyé ké nyek éke sí tet tek.
még egy zöld cse rép kály ha is volt a sa rok ban. Itt hall -
gat ta a hárász kendőbe bur ko ló zó, ma gas há tú ka ros -
szék ben meg te le pe dett Blaha luj za el be szé lé se it
szindbád, a ha jós. Azon ban a művésznő ví zi ka land -
ja i ról még is csu pán szűk sza vú an em lé ke zik meg:
„Blaháné me séi ott a fü re di kú ri á ban alig men tek
messzebb a Ba la ton part já nál, mert a nagy vi zet nem
sze ret te a nem zet csa lo gá nya az óta, ami ó ta a Ba la ton
oly go rom bán meg tán col tat ta a jacht ját, hogy a
művész nő nek ijedt sé gé ben se gít ség után kel lett ki ál toz -
nia. (Sze ren csé re kéz nél volt későbbi fér je, Splényi bá -
ró, aki ha bo zás nél kül a baj ba ju tott csa lo gány se gít sé -
gé re si e tett. Nem is ment a Ba la ton ra töb bé Blaháné."
En nél a pár mon dat nál lé nye ge sen töb bet tud ha tunk
meg a hí res színésznő nap ló ja Ba la ton fü red nek szen telt
feje zeté ből (in: Blaha luj za nap ló ja. Bp., 1987). nagy
sze rel me se volt a Ba la ton nak, so kat sé tált a part ján,
rend sze re sen für dött a tó vi zé ben. Az egyik első ven dé -
ge volt ta vas  szal fü red nek, és az utol sók kö zött uta zott
el a sze zon vé gén. nap ló já ban ol vas hat juk: „Azt ta -
pasz tal tam, hogy ne kem na gyon jót tesz a ví zi levegő,
nehányszor bé relt jach ton ki men tem vi tor láz ni, később
Hertelendy Fe renc szívességéből hasz nál tuk az ő
„Olyan nincs" ne vű ha jó ját, s mi kor Hertelendy azt lát -
ta, mily nagy kedv te lé sem re van a jach to zás, fel aján lot -
ta azt ne kem. Én meg a ví zi levegő kitűnő ha tá sát érez -
ve, az „Olyan nincs"-et meg vet tem." Együtt a ha jó két
fü re di mat ró zá val. Blaha luj za fel újít tat ta és a szá má -
ra szük sé ges tár gyak kal fel sze rel te jacht ját. ugyan na -
gyobb szél ben lehetőleg nem vi tor lá zott ve le (ha még -
is úgy ala kult, hogy zor dabb vi szo nyok kö zé ke ve red -
tek, le vo nult a fedélzetről a ka jüt be), szin te min den ide -
jét a ha jón töl töt te. Kel le mes szellőben szép tú rá kat tet -
tek Al má di ba, ti hany ba, né ha át sió fok ra va cso ráz ni.

szél csend ben is ki vi tet te ma gát a hor go nyon ál ló vi tor -
lás ra, el ül dö gélt az ár nyék tar tó pony va alatt. Be hű tött
ita lok ban és élel mi sze rek ben sem szen ve dett hi ányt.
mint ír ja, „Ven dé ge i met ha jó mon fo gad tam. Ott zsú -
roz tunk, ha mind járt délelőtt tíz óra volt is. De hát a
bal vég zet úgy hoz ta ma gá val, hogy ezt az üdítő
időtöltést sem él vez het tem so ká ig." 

A ba lul si ke rült tú rá ra cé loz, me lyet Krúdy is em lít.
An nak ide jén a hír lap ok kimerítően fog lal koz tak az
eset tel, szá mos - rész ben egy más nak el lent mon dó - tu -
dó sí tás lá tott nap vi lá got ró la. (Az új ság írás az óta is
ilyes fé le mű faj saj nos!) Ezért in kább tá masz kod junk
to vább ra is Blaha luj za nap ló já ra! An nál is in kább,
mert ő volt ott, to váb bá mert kimerítően és szem lé le -
te sen ad ja elő a tör tén te ket. 1894 au gusz tu sá ban ha tá -
roz ták el né há nyan fü re den, hogy több ha jó val és csa -
lá dos tól há rom na pos tú rát tesz nek a nagy-Ba la to non,
Rév fü löp, Ba da csony és fo nyód érin té sé vel egé szen
Keszt he lyig. El lát ták a ha jó kat a szük sé ges élel mi sze -
rek kel és egyéb tú ra fel sze re lés sel, és au gusz tus 17-én
út ra kel tek. (már az időpont meg vá lasz tá sa sem volt
sze ren csés, hi szen a Ba la tont jól ismerők tud ják, hogy
e hó nap ban hu sza di ka tá ján szin te min dig el rom lik az
idő, erős le hű lés sel, nagy szél lel eső szo kott jön ni!) Az
első na pon Ba da cso nyig ér tek, ahol part ra száll tak és
han gu la tos va cso ra után a hab le ány szál ló ban éj sza -
káz tak. A művésznővel azon ban, amint be huny ta a
sze mét, az egész na pos vi tor lá zás nyo mán him bá ló zott
az ágy, nem tu dott el alud ni, s már haj nal ban vis  sza si -
e tett a ha jó já ra. El is ment a ked ve az út foly ta tá sá tól,
Keszthelyről le mond va fel szed ték a hor go nyo kat, és
vi tor lát bont va fü red fe lé in dul tak. Az egy re gyengülő
reg ge li szél lel ugyan egé szen ti ha nyig el ju tot tak, ott
azon ban a be ál ló tel jes szél csend ben a ha jó meg állt. A
csen des ví zen ebé del tek, ami kor a ré vé szek figyel -
mez tető ki ál tá sát hal lot ták, és fü red felől, a ti ha nyi he -
gyek fe lett sö tét porfelhő emel ke dett. A mat ró zok
azon nal el kezd ték be von ni a vi tor lá kat, de csak há -
rom mal vé gez tek, kettő még fent ma radt, ami kor a vi -
har meg ér ke zett. El sö té te dett a lát ha tár, meg eredt a zá -
por, ci káz tak a vil lá mok és dör gött az ég. még a ta -
pasz talt ré gi vi tor lá zók nak is el szo rul a tor kuk, ami kor
a hir te len érkező ba la to ni vi har le csap, Blaha luj za
gyer me ke i vel, nővérével ugyan csak meg ijed he tett az
ele mek tom bo lá sá tól! nap ló já ban há rom-négy mé te -
res hul lá mok ról ír, ez ter mé sze te sen - kü lö nö sen az
észa ki széltől vé dett és elég kes keny, ti hany alat ti ví -
zen - jó ko ra túl zás, a Ba la to non a más fél mé te res hul -
lám már rit ka. ha jó juk kor má nyo sa szem be akart in -
dul ni a vi har ral fü red fe lé, a művésznő fér je azon ban
jobb nak lát ta, ha a se kély vi zű so mo gyi par tok men tén
a sió fo ki mó ló fe lé igye kez nek. fe le sé ge és lá nya le -
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ment a vé dett ka jüt be (ahol azon ban igen ha mar ten ge -
ri be teg lesz az em ber), a töb bi ek ahogy tud tak, se gít -
sé gük re vol tak a mat ró zok nak. Blaha luj za utóbb azt
ír ja, „hogy mily nagy ve szély ben fo rog tunk, azt bi zo -
nyít ja, hogy a fü re di Jacht Klub ve ran dá já ról távcsővel
fi gye lem mel kí sér ték ha jón kat. Inkey Ist ván vice-
commodore és Elek Gusz táv, mi vel csak a jacht első ré -
szét lát ták, azt hit ték, hogy már ha jó tö rést szen ved tünk,
és a nagy Ele o nó ra jach tot nyolc mat róz zal se gít sé -
günk re és fel ke re sé sünk re kül dött ék. Más fél órai hul -
lám tánc után, mely alatt az eső, vil lám lás és dör gés
nem szü ne telt, a sió fo ki mó ló irá nyá ba ér tünk. Mond -
ha tom, ez a más fél óra ret te ne tes volt, mely hez ha son -
lót még so ha sem él tem át. Meg sem mi sül ve ad tam meg
ma ga mat sor som nak, ki szol gál tat va egy tom bo ló elem
sze szé lyé nek, mind nyá jun kat a jó Is ten ke gyé be ajánl -
va. A csen det csak Sá ri ka velőtrázó si kol tá sa za var ta
meg, mi kor az „Olyan nincs"-et egy-egy nagy hul lám
ol dalt fek tet te. Az én eszem ben csak sze gény gyer me ke -
im jár tak, ar ra gon dol va: hogy él tük ta va szá nak ele jén
ily nyo mo rult mó don fog nak el pusz tul ni."

Azonban na gyobb baj nem tör tént, a ha jó dőlését,
„ol dal ra fek te té sét" túl ko mo lyan vet te Blaha luj za, ez
tőkesúlyos ha jók ese té ben nem je lent ko moly ve szélyt.
sze ren csé sen el ju tot tak sió fo kig, a mó ló nál vi szont -
rossz manőver foly tán - a kőpartba üt köz tek. Emi att
először fér je és az egyik mat róz a víz be ug rot tak, hogy
a ha jó or rát jó irány ba for dít sák, mi re Blaha luj za,
érez ve a zök ke nést, hall va a ro po gást és lát va az
elérhető kö ze li szá raz föl det, ön kén te le nül utá nuk ug -
rott. A töb bi ek pe dig azon nal kö vet ték rossz pél dá ját.
Bi zony ez a víz be ug rás a kőmólónál ros  szul vég ződ -
he tett vol na!! A par ton bá mu ló kö zön ség vet te őket kö -
rül, de át áz va a fürdőtelep szál lo dá já ba si et tek. ha jó juk
pe dig baj nél kül be ju tott a kikötőbe és hor gonyt ve tett.
Két fürdőorvos is ér ke zett, ta ná csuk ra me leg te á val,
ágy ba búj va „frot tí roz tat ták ma gu kat". Két órá val
később, de ré kig víz ben áll va a má sik ha jó ban meg ér -
kez tek úti tár sa ik, akik először szem be a vi har ral vet ték
az irányt, ám ti hany alatt már hor go nyoz ni akar tak. A
hor gony lánc azon ban el sza kadt, így to vább foly tat ták
út ju kat fü red fe lé, de ott nem tud tak ki köt ni. Kény te le -
nek vol tak a he gyek alatt to vább vi tor láz ni Al só ör sig,
ahol szem be ér ve sió fok kal, hát szél lel be fu tot tak oda.
A vi har egész éj jel tom bolt, csak reg gel csen de se dett a
szél, de a Ba la ton to vább ra is erősen há bor gott. Az
egész tár sa ság a gőzhajóval ment vis  sza fü red re, Blaha
lujzáék ha jó ját a „Ba ross" há tul já hoz köt ve uszály ként
von tat ták ha za. meg ér kez ve a túl só part ra, az egész
fürdő kö zön ség a par ton él jen zett. 

A „nem zet csa lo gá nyá ban" mély nyo mo kat ha gyott
a ka land, lel ki leg na gyon meg vi sel te, később is bor zad -

va gon dolt vis  sza rá. szá má ra ez zel saj nos be is
fejeződött a vi tor lás sport, a ha jós élet, a ba la to ni tú rá -
zás: „Nem volt töb bé ha ta lom, amely en ge met a jacht -
ra vitt vol na; sőt, az óta, va la hány szor a Baross-on kell
meg ten ni az utat Sió fok és Fü red kö zött, az előző nap -
tól, amíg part ra szál lok, foly ton iz ga tott va gyok. Min -
dent meg pró bál tak, hogy legyőzzék iz ga tott sá go mat; de
nem si ke rült." Egy szer, jó val később, csa lád ja nő tag jai -
val a gőzhajóval át men tek sió fok ra, hogy az es tét ott
tölt sék. fér je és fia a vitorláshajóval men tek. Úgy ter -
vez ték, hogy az éj sza kát nem szál lo dá ban, ha nem a biz -
ton sá gos kikötőben hor gony zó jach ton töl tik. Va cso ra
után el is he lyez ked tek ké nyel me sen, de a művésznőnek
nem si ke rült alud ni, olyan iz ga tott ság vett erőt raj ta,
hogy - a nyá ron egyéb ként ko rán kelő - nap fel kel tét
sem tud ta meg vár ni, ki vi tet te ma gát a part ra és ott vár ta
be a haj nal ha sa dást. El is ad ták azu tán sze gény Blaha
luj za leg na gyobb saj ná la tá ra a ko ráb ban an  nyi ra meg -
sze re tett, és kitűnően meg épí tett ha jót (mely új tu laj do -
no sá val - li li né ven - még éve kig szán tot ta a ha bo kat,
míg vé gül szét bon tot ták és al kat ré sze it el ad ták). A nap -
ló egy má sik he lyén szel le me sen jegy zi meg a
művésznő, hogy „Már csak alig éne kel he ti va la ki több
jog gal a „Hul lám zó Ba la ton"-t, mint én."

de nem múlt el ra jon gá sa fü red és a Ba la ton iránt!
Ami kor nap ló já ban ré gi jó ba rát já ról, mangold hen -
rik fürdőorvosról em lé ke zik meg, jellemző tör té ne tet
me sél el: „Ked ves meg le pe tés ben ré sze sí tett Fló ra le -
á nya, midőn egy al ka lom mal fel jöt tek té li tar tóz ko -
dás ra Bu da pest re; ho zott ne kem sás sal be kö tött két
pa lack ba la to ni vi zet. Na gyon meg örül tem fi gyel mé -
nek, e két pa lac kot el he lyez tem pi a ní nóm ra, s min dig
jó le sett, ha sze me i met e né hány csöpp ba la to ni ví zen
pi hen tet het tem." to vább ra is le járt, és itt töl töt te szin -
te min den sza bad ide jét. mint fo gal ma zott, „úgy szól -
ván az elsők va gyunk az ér ke zés ben, és az utol sók,
ami kor őszidőn tá vo zás ra ke rül a sor." más vi zek re
eve zett azon ban a szó ra ko zás, pi he nés te rén. nap ló já -
nak fü red re vo nat ko zó fe je ze tét is egy jó ta nác  csal
zár ja a lá nyos ma mák szá má ra: „Hoz zák férj hez
adan dó lá nya i kat Fü red re, ott biz to san mi ha ma rabb
férj hez men nek. Mert an  nyi szép le ányt férj hez men ni,
mint Fü re den, még egy bu da pes ti évad alatt sem ta -
pasz tal tam. Itt nem kell an  nyit bá loz ni, itt nem kell
annyit öl töz köd ni, még is mind un ta lan ki pat tan egy
újabb el jegy zés tit ka, és mi mind nyá jan úgy örü lünk
min den hí men-hír nek, mint ha a mi lá nyun kat vin nék
fejkötő alá. Ez a csa lá di as együtt ér zés, ez a pat ri ar ká -
lis ál la pot egyik leg ked ve sebb vo ná sa Fü red nek,
amely hez én bi zony hű ma ra dok min den kor ra. Csak
azt ne kí ván ja tőlem sen ki, hogy még egy szer föl me -
rész ked jem a hul lám zó Ba la ton te te jé re..."
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A 145 éve szü le tett és 84 éve ha lott ujhelyi Kár oly
nem volt hí res, csak egy sze gény sor sú, rend kí vü li
mű sza ki te het ség gel bí ró egy sze rű fü re di em ber.
zákonyi fe renc 1988-ban meg je lent Ba la ton fü red
mo nog rá fi á já ban ujhelyi gá bor ként (1853-1922)
sze re pel, mint az ujhelyi ut ca név adó ja. ma már
tud juk, hogy ke reszt ne ve, szü -
le té si és ha lá lo zá si éve té ve sen
ke rült köz lés re, va ló szí nű leg
az ut cát sem ró la ne vez ték el.
A gá bor ke reszt név
feltehetően el írás, az év szá mo -
kat és az ezer mes ter alak ját a
könyv dr. szil ágyi la jos or -
vos, egy ko ri fü re di la kos
zákonyi fe renc nek kül dött
írá sos vis  sza em lé ke zé se alap -
ján mu tat ta be. ő le ve lé ben
sze re tet tel és tisz te let tel em lé -
ke zett sze mé lyes ismerősére, a
meg be csült ezer mes ter re, s
mel lé kel te az ál ta la ujhelyi
Kár oly ról ké szí tett két fo tót is.
(A do ku men tu mok a Vá ro si
hely tör té ne ti gyűj te mény ben
őrzött zákonyi ha gya ték ban
ta lál ha tók.)

A könyvből tud juk, hogy
ujhelyi Kár oly lá bai kis gye rek ko rá ban meg bé nul -
tak, két man kó val járt, ezért ülő fog lal ko zást kel lett
foly tat nia. éles eszű, jó megfigyelő volt, min den
gép mű kö dé sét ma gá tól meg ta nul ta. A környékről
is hoz zá vit ték ja ví ta ni a var ró gé pe ket. A ví zi mal -
mok kö ve ink meg vá gá sá hoz szük sé ges ka la pá csok
élét ki ala kí tot ta és ke mény re edzet te. A gyá ri cim -
bal mok nál is jobb hang szert ké szí tett.

A fü re di temetőkben ma is lát ha tók azok a grá nit
sír kö vek, ame lyek fel ira tát sa ját ké szí té sű vésőivel
ő fa rag ta. (Eze ket a kő al só sar kán ol vas ha tó ap ró
uK betűkről is mer het jük fel.) Könyvekből meg ta -
nul ta a fény ké pe zést, így lett a fa lu fény ké pé sze.
szil ágyi la jos, akit az 1900-as évek ele jén ő ta ní -
tott meg fény ké pez ni, le ve lé ben még le ír ta, hogy
tűz ko vács mun ká kat is vég zett, sa ját edzé sű acél ból
ké szí tett ol tó ké sei hí re sek vol tak. megrendelőire

bíz ta men  nyit fi zes se nek mun ká já ért, így azon felül
is el lát ták tész tá val, gyü mölc  csel, bor ral, té len disz -
nó to ros jut ta tá sok kal. 

fü re den a XX. szá zad ele jén hat ví zi ma lom volt.
Kö zü lük kettőben erőpótlásként az ak kor még rit -
ka ság szám ba menő ben zin mo tor is mű kö dött. Bár

nem ta nul ta a gé pé sze tet, ma -
gá tól rá jött a mo to rok hi bá i ra,
és ja ví ta ni tud ta azo kat.
A ha son ló ko rú gaz dák sze ret -
ték vi dám ter mé sze tét, ezért
min dig el hív ták az éj sza ká ba
nyú ló pin ce sze rek re. ha za fe lé
a bor mi att már bi zony ta lan
lett a man kók kal já rás, ezért
hor váth zsi ga a fa lu legerő -
sebb gaz dá ja fe lül tet te a nya -
ká ba, ahol a töb bi ek de rült sé -
gé re da lol ni kezd te: ha fe lü lök
a csa csi ra nagy gar ral, nya ka
kö zé hú zok a furkósbottal… 
Vil lám há rí tó kat is ké szí tett,
pon tos út mu ta tá sa sze rint az -
tán az ácsok sze rel ték fel a
tetőre. ha lá la kor dr. segesdy
fe renc táb la bí ró há zá ba (ma
siske ut ca 4.) csa pott be le egy
vil lám. A vil lám há rí tó meg -

véd te a leégéstől, ujhelyi Kár oly pe dig ez zel
egyidőben be vé gez te szor gal mas mun kás éle tét.
szil ágyi la jos sze rint a sír kö vén lévő már vány táb -
lán ez a fel irat volt ol vas ha tó: Új he lyi Kár oly ezer -
mes ter em lé ké re emel tet te Ba la ton fü red kö zön sé ge.

A mo nog rá fi á ban kö zöl tek, szil ágyi la jos le ve le
és a ké pek fel kel tet ték érdeklődésemet, sze ret tem
vol na töb bet meg tud ni a min den ki ál tal tisz telt és
meg be csült fü re di ezermesterről. Az 1990-es évek -
ben, az ujhelyi ut cá ban la kó Ber tók má ria varrónő
kér dé sem re el mond ta, hogy ujhelyi Kár oly mű he -
lye nem ott, ha nem az ud var köz ut ca 3. sz. alatt
volt, ab ban a ház ban, ahol gyer mek ko ro mat töl töt -
tem. ma ris ka né ni sok egyéb do ku men tum mal
együtt azt az esküvői fo tót is a Vá ro si hely tör té ne -
ti gyűj te mény nek aján dé koz ta, ame lyet az ezer -
mes ter tolnay Kál mán ról és feleségéről 1912. de -

némEth ÁKosné

EmléKEzzünK RégIEKRől…

UJHELYI KÁRoLY, A FÜREDI EZERMESTER
(Balatonfüred, 1859. augusztus 31. - Balatonfüred, 1920. június 3.)

Ujhelyi Károly
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cem ber 31-én ké szí tett. A re for má tus temetőben
meg mu tat ta sír ját is. Raj ta vöröskő sír em lék áll,
melyről lát ha tó an rég óta hi ány zik az arc kép, s a le -
vél ben em lí tett már vány táb la, így nem tud ni, ki is
nyug szik ott.

to vább ku tat tam, pró bál tam ki de rí te ni mi kor ké -
szül he tett a sír em lék, s mi ért tűnt el ró la a táb la. A
kö zölt ha lá lo zá si évet ala pul vé ve a Vá ro si hely tör -
té ne ti gyűj te mény ben vé gig néz tem az ak ko ri he ti -
lap, a Ba la ton fü red mik ro film má so la tát, ered mény -
te le nül. Vé gül tóth At ti la egye sü le ti tag tár sam se -
gít sé gé nek köszönhetően, a fü re di re for má tus egy -
ház anyakönyveiből si ke rült meg tud ni, hogy az
ezer mes ter 1859. au gusz tus 31-én szü le tett ujhelyi
Kár oly és so mo gyi zsu zsan na gyer me ke ként. lak -
he lye: Ba la ton fü red 152. Ke reszt szü lei n. Var ga
Im re és n. so mo gyi Juliánna, n. Var ga la jos és
Vass lí dia, n. Var gha lász ló és n. so mo gyi lí dia,
Var ga Jó zsef és n. Cse pe li sófia, mar ton gá bor és
Ber tók Ju li an na, hor váth Pál ko vács mes ter és
Kálózi lí dia. mint la ka tos mes ter halt meg 1920. jú -
ni us 3-án, ve szé lyes vér sze gény ség ben, 61 éves ko -
rá ban, nőtlenül. 

A ku ta tás so rán te hát ki de rült, hogy a szil ágyi
la jos ál tal meg adott s a könyv ben kö zölt szü le té si

és ha lá lo zá si év szám ok pon tat la nok. így a sze mé -
lyé vel kap cso la tos to váb bi in for má ci ók ra csak a
Ba la ton fü red he ti lap alap ján szá mít hat tam. Az első
hír adást ha lá la után 10 év vel, a lap 1930. ja nu ár 18-i
szá má ban ta lál tam. so mo gyi Im re, az új ság gaz da -
sá gi rovatvezetője, a köz ség meg be csült gaz dá ja,
elöl já ró sá gi tag ja, később bí ró ja ujhelyi Kár oly cí -
mű írá sá ban em lé ke zett rá, s je lez te jövőben fel ál lí -
tan dó sír em lék ének ter vét. 

„Szin te lát ni vé lem a meg le pett ar co kat, kik ol -
vas sák e ne vet; már tud ni il lik azo két, kik is mer ték
őt. Hogyan-mondják-, mi ért há bor gat ják a ha lott
nyu gal mát, mi ért kell őt előhozni a fe le dés ho má -
lyá ból, hisz min ket is el te met nek, el fe led nek, idővel
jel te len sí runk ra nem lesz ki csak egy szál vi rá got is
hoz zon... Mos to ha vi szo nyok, ten ger nyi baj kö ze -
pet te ugyan ki ér rá, hogy még ar ra is gon dol jon,
ki nek por hü vely ét a tá vo li ro kon ság vagy ba rá ti vi -
szo nyon kí vül sem mi fé le kö ze leb bi kap cso lat nem
fűz te hoz zánk; ar ra a szá nal mas em ber roncs ra, ki
nyo mo rék tes tét két man kó nál fog va von szol ta
odébb, ki gúny tár gya volt sok szor a vá sott ut ca gye -
re kek nek s a szá na lom ér zé sét vál tot ta ki a
felnőttekből.

Va la hány szor utam el visz a ref. temetőkertben, s

Ujhelyi Károly sírkövet farag
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lá tom kí ván sá gá nak megfelelőleg a kö zép út men tén
már-már alig dom bo ru ló sír ját kor hadt fej fá já val,
meg ele ve ne dik előttem az „ezer mes ter" alak ja, s ha
vé gig néz zük akár a re for má tus, akár a róm. kat.
vagy plá ne az izr. temető mű vé szi e sen hé ber be tűk -
kel vé sett sír em lé ke it, jut-e eszünk be vajjon, hogy
an nak leg több je az ő ke ze mun ká ját di csé ri s ke vés
ház van Ba la ton fü re den, hol ne akad na még min dig
va la mi, ami az ő zse ni á lis al ko tá sa i nak egy-egy da -
rab ja.

A ter mé szet mos to ha sá ga járóképességétől még
gyer mek ko rá ban meg fosz tot ta, mit azon ban egyik
ol da lon meg vont tőle, pa za rul ki pó tol ta a má si kon.
Bá mu la tos szel le mi ké pes ség gel ál dot ta meg az Is -
ten, soh'se ta nult sem mit és még is tu dott min dent;
nem volt az ipar nak olyan ága, a tech ni ká nak
olyan vív má nya, mi ben ott hon ne érez te vol na ma -
gát. Ezer mes ter ke dé sé vel s Is ten aka ra tán meg -
nyug vó vi dám ke dé lyé vel sok jó ba rá tot szer zett. If -
jú éve i ben da cá ra, hogy já ró kép te len volt, nem ké -
szült meg egy „pin ce szer" sem nél kü le, ba rá tai, a
nyo mo rék if jút, a „Ká rolyt" ott hon nem hagy ták
vol na a fél vi lá gért sem, ma ga csi nál ta ci te rák kal
vagy egyéb hang sze rek kel, nem kü lön ben el més öt -
le te i vel akár reg ge lig szó ra koz tat ta a tár sa sá got.
Élet ben lévő ba rá tai ma is még mint a tár sa ság
„lel két" em le ge tik.

Most, ami kor sze rény la punk szerkesztősége cél -
já ul tűz te ki az el hunyt utol só kí ván sá gá nak tel je se -
dés be me né sét, azt, hogy már-már jel te len sír ját egy
egy sze rű sír em lék kel je löl je meg, fel kér jük mind -
azo kat, kik va la mit csak tud nak ró la s az ő vi selt
dol ga i ról, hogy azt akár ve lem, akár Baán Lász ló
felelős szerkesztő úr ral az ügy ér de ké ben kö zöl ni
szí ves ked je nek."

A következő, ve le kap cso la tos írás két év múl va
1932. áp ri lis 9-én je lent meg Bodó Jó zsef pol gári
is ko lai ta nár tol lá ból ujhelyi Kár oly (1859-1920)
cím mel.

„A sze re tet tel jes meg em lé ke zés, a ke gye let, az ér -
dem meg be csü lé sé nek le gyen je le e né hány sor,
ami vel min den ma gyar em ber tar to zik még a sí ron
túl is hoz zá tar to zó i nak, de kü lö nö sen azok nak, akik
mint ér té kek sar jad tak a ma gyar ság fá ján, kik kö zül
egy volt sze gény né hai Ujhelyi Kár oly is. Itt szü le -
tett fa lunk ban, itt dol go zott s itt halt meg, mi u tán
kö rü löt te las san las san meg halt sok min den, ami
éle té nek, egyé ni sé gé nek kü lö nös za ma tát, fű sze rét
tet te. So kak nak, tán leg jobb ba rá ta i nak sze mé ben
sem volt több, mint a min den hez értő „Ezer mes ter",
a min den ki nek szol gá la tá ra ál ló ked ves kéz mű ves,

aki kö zöt tünk élt, s aki az tán el tűnt az időben,
nyom ta la nul, mint egy esőcsepp az ősi ma gyar uga -
ron! Pe dig ő több, sok kal több volt en nél éle té ben
fa lu já nak is, s ha egy más kor ban, más vi szo nyok
kö zött él s a sors mos to ha sá ga nem ne he ze dik oly
sú lyo san reá, tán fa já nak, nem ze té nek dicsősége
lett vol na!

Szü lei egy sze rű, sze gény em be rek vol tak, kik fi uk -
nak megfelelő irá nyí tást, ne ve lést nem ad hat tak,
bár lát ták a kis Kár oly eszes sé gét, ta lá lé kony sá gát;
azon kí vül aty ját, ki erdőkerülő volt, ko rán el ve szí -
tet te, s a kis ár va úgy szól ván sor sá ra lett hagy va. 

A sze gény sé gen, ár va sá gon kí vül egyéb baj is
volt. Nem volt éptestű! Az egyik lá ba bé na ma radt s
csak két man kó se gít sé gé vel tu dott jár ni. Ez is aka -
dá lyoz ta őt a küz dés ben, a mun ká ban, az ér vé nye -
sü lés ben. Gyer mek ko ri paj tá sai víg han cú ro zá sa i -
ban nem bírt részt ven ni s csak tá vol ról néz het te fá -
jó, ke se rű szív vel azok víg já té kát, bol dog, ön fe ledt
mu la to zá sát. Amit azon ban a tes ti ek ben meg ta ga -
dott tőle a sors, azt bőven kár pó tol ta a szel le mi ek -
ben! Ez a fiú egy lo bo gó lel kű, Is ten ál dot ta zse ni
min den ké pes sé gé vel ál da tott meg! El von va a já ték -
tól, meg hú zód va, be fe lé él te vi lá gát, gon dol ko dott,
spe ku lált. Már is ko lás ko rá ban az zal ál lí tott be egy
na pon a ta ní tó já hoz, hogy ő már pénzt is tud csi nál -
ni és egy sa ját ma ga gyár tot ta, kitűnően si ke rült öt -
fo rin tos ban kót tett ta ní tó ja elé. Ta ní tó ja ámult-bá -
mult, meg di csér te, de egy ben fi gyel mez tet te is, hogy
töb bet ne csi nál jon, mert nem sza bad.

Fel is mer te ugyan a gyer mek ké pes sé ge it, de an -
nak fej lesz té sé re nem tett sem mit- vagy nem ál lott
mód já ban ten ni. De ki is törődött ak kor egy-egy fel -
buk ka nó ma gyar te het ség gel, kü lö nö sen az zal, aki
egy el du gott kis fa lu ban lá tott nap vi lá got! […] Bé -
na sá ga foly tán a ne héz me zei mun ká ra nem lé vén
al kal mas a szülői ház kö rül tett-vett, fúrt fa ra gott és
hogy tu dás vá gyát ki elé gít se, meg for dult a fa lu egy-
két ipa ro sá nál, fi gyel ve azok mun ká ját. Ab ban az
időben ter mé sze tes, hogy egy fa lu ban s így Fü re den
is alig volt egy-két ipa ros s így alap já ban vé ve e té -
ren so kat nem ta nul ha tott. Olyan em ber pe dig, aki
a gé pek hez, azok ja ví tá sá hoz ér tett vol na, nem volt
a fa lu ban. És cso dá la tos, hogy bár meg ta nul hat ta
vol na va la me lyik ipart s le he tett vol na úgy mint más
ipa ri pá lyá ra lépő em ber pl. csiz ma dia, sza bó vagy
ko vács stb. És al kot ha tott vol na el mé lyül ve egy
ipar ág szép sé gé ben ma ra dan dót is, mint so kan má -
sok, de ezt nem tet te s én úgy vé lem azért, mert egy
ipar ág szűk ke ret volt az ő uni ver zá lis te het sé gé nek,
csa pon gó lel kü le té nek.
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Ve zet ve, bíz tat va, lel ke sít ve nem volt. Se gít ve még
ke vés bé! Hal lat lan ké pes sé gei nem fo gat tak ös  sze
egy nagy eredőben, mely a mű vé szi te rem tés fel ma -
gasz to sult sá gá ban ol vadt fel. Te het sé ge a ve ze tés, a
ta nu lás hí ján szét for gá cso ló dott s így zse ni je úgy -
szól ván az ös  szes ipar ágak tö ké le tes mű ve lé sé ben
nyert ki elé gü lést, így lett a mű vész he lyett, az ipa ri
szak mák tö ké le tes szakértője: - ezer ol da lú kéz mű -
ves!

Itt Fü re den, szülőfalujában, - ho va a ro ko ni, ba -
rá ti kö te lék ezer szá la fűz te s me lyet an  nyi ra sze re -
tett ter mé sze ti szép sé ge i ért is, csi nált egy kis mű -
helyt, be ren dez ve azt a ma ga ké szí tet te szer szá mok -
kal. És las san-las san a fa lu ap ra ja nagy ja ámul va
vet te ész re, hogy az ad dig sem mi be sem vett,
sántalábú em ber ke cso dá la tos dol go kat tud pro du -
kál ni. Egy na pon ar ra éb red tek fel, hogy egy kis
gőzhajót ké szí tett, mely ví gan pö fö gött a Séd vi zé -
ben. Egy má sik al ka lom mal mű he lyé nek kör nyé ke
fé le lem mel ve gyes csu dál ko zás sal fu tott ös  sze, mert
az ut cán egy mi ni a tűr gőzgép sza lad gált, mit szin -
tén ő konst ru ált.

Sa ját ma gá nak, ba rá ta i nak, ismerőseinek szó ra -
koz ta tá sá ra ké szí tett tö ké le tes pre ci zi tás sal he ge -
dűt, cim bal mot, fu vo lát stb. És e hang sze rek mind -
egyi kén meg ta nult kitűnően ját sza ni is. Eze ken és
ezek hez ha son ló sok-sok al ko tá son ke resz tül tört
utat ma gá nak ki elé gü lés re a sze rény, szű kös kor lá -
tok kö zé szo rí tott te het ség. De fa lu já nak, Fü red nek
és kör nyé ké nek nem ezek ben volt Ujhelyi Kár oly
nél kü löz he tet len nagyjelentőségű mun ká sa, va ló sá -
gos jótevője. Mint már em lí tet tem az ő fi a ta labb
éve i ben Fü red nek alig volt né hány ipa ro sa. Ha va -
la ki nek szük sé ge volt va la mi re, akár egy
mezőgazdasági, akár egy ipa ri gép meg ja ví tá sá nál,
vagy el ké szí té sé nél, az hoz zá for dult s az ő aj ta ja
min dig nyit va volt min den ki előtt s a leg na gyobb
meg ér tés sel, a leg na gyobb kész ség gel ál lott bár ki -
nek ren del ke zé sé re, se gít sé gé re. Ér tett ő, és pe dig
utol ér he tet le nül a könyvkötéstől kezd ve min den hez.
Csi nált ol tó ké se ket, vég zett öt vös mun kát, mű vé szi -
en vé sett cson ton vagy fé me ken, ja ví tott fegy ve re -
ket; ha kel lett volt bá do gos, ko vács, villanyszerelő,
la ka tos, fény ké pész, s ha a szük ség úgy hoz ta ma gá -
val, még ci pész is.

El le het mon da ni, hogy ez az em ber csak a köz -
nek élt, csak a köz jó ért dol go zott, nem is egy, ha -
nem sok em ber he lyett! És a gond vi se lés éle té ben
még is oly ke ve set adott né ki éret te cse ré be. Meg -
nyo mo rod va, sze ré nyen, sze gé nye sen élt. És éle té -
nek al ko nya még szo mo rúbb volt, mint fi a tal sá ga.

Any ja is, ba rá tai is el hal tak mellőle. Egye dül el ha -
gyat va él te le utol só éve it. […] Ti zen két éve már,
hogy el köl tö zött az élők so rá ból, csont jai ott por -
lad nak a re for má tus temetőben a szin te nagy vá ro si -
a san előkelő sí rok kö zött, me lyek nek em lék osz lo pa -
i ra nagyrészben még ő vés te a csil lo gó, fé nyes ro -
vá so kat. Sír ja egyenlő a föld szí né vel s raj ta mint -
egy symbólumaként éle té nek egy vadrózsatő vi rul.
Em lé két nem őrzi sem mi más, mint egy kor ha dó
fejfa,- pusz tu ló jel egy sze gény em ber sír ján: ami
volt, elmult! Ez év jú ni us 3-n lesz ha lá lá nak év for -
du ló ja! Én úgy ér zem s ve lem együtt na gyon so kan,
hogy mi fü re di ek e meg em lé ke zé sen túl is, mind nyá -
jan tar to zunk még va la mi vel em lé ké nek."

A Ba la ton fü red 1934. má jus 12-i szá má ban ta lál -
tam az első tu dó sí tást az em lék mű fel ál lí tá sá ra
történő gyűj tés meg in dí tá sá ról. „Né hai Ujhelyi
Kár oly volt ba la ton fü re di ki vá ló ipa ros em lé ké nek
meg örö kí té sé re az ipar tes tü le ten moz ga lom in dult
meg, hogy a ba la ton fü re di ref. temetőben lévő sír ja
fö lé em lék osz lo pot ál lít sa nak, Ba la ton fü red töb bi
tár sa dal mi ré te ge i nek be vo ná sá val."

A következő év ben, 1935. au gusz tus 24-én je lent
meg név ro ko na, ujhelyi Kál mán re for má tus ta ní tó
meg em lé ke zé se ujhelyi Kár oly ról, az ezer mester -
ről cím mel.

„15 éve nyug szik sír já ban Fü red ezer mes te re:
Ujhelyi Kár oly. Kor ha dó fej fa, be hor padt sír ha lom,
sok be szé des al ko tás csu pán az em lé ke, s a min dent
feledtető élet be von ja las san ként alak ját a fe le dés
mo no ton, szür ke fá tyo lá val. Mi: ma i ak még em lé ke -
zünk man kós, bé na alak já ra, de a jövő Ba la ton fü -
red né pe: a ma gyer me kei tán nem is hal la nak szót
ar ról, hogy va la mi kor volt Fü red nek ezer mes te re.
Pe dig itt volt, élt, bé na sá gá ban is cso dá la tos vi rá -
ga kép pen Ba la ton fü red ősi nép sé gé nek. Mi, akik is -
mer tük zse ni a li tá sát, me lyet bék lyó ba vert két ko po -
gó man kó ja, tán saj nál tuk ben ne az em ber fi zi kai
fo gya té kos sá gát, de egy ben cso dál tuk is lel ké nek
termő, vi rág zó gaz dag sá gát. Mert az ő lel ke termő,
vi rág zó lé lek volt. Lel ké nek gaz dag sá ga nem csak
ön ma gá val fe led tet te el a bé na, sat nyá nak szü le tett
lá bak te he tet len sé gét, ha nem meg ölelt min den em -
bert, gyer me ket, felnőttet egy aránt. Ami kor mű he -
lyé ben csen de sen dol goz hat va ver senyt fü työlt a
sár ga ri gó val, épp úgy paj tá sa volt a gond ta lan, bá -
mész ko dó, mun ká ját cso dál koz va néző gyer mek nek,
mint ahogy ta nács adó ja, segítőtársa a ré gi Fü red
min den egyes csa lád já nak. Az ő sze rény ott ho na
örö kös ta nyá ja volt a fá rad ha tat lan mun ká nak és a
ki apad ha tat lan jó kedv nek. Egyé ni sé gé ben a Gond -
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vi se lés gaz dag sá ga nyi lat ko zott meg s amit el vett a
testtől meg ad ta a lé lek nek. Ha va la ki fel ke res te,
nem érez te tár sa sá gá ban a nyo mo rék em ber nyo -
mo rú sá gát, ha nem örök ké vi dám, mo soly gó ar cá -
ból, bol to za tos szel le mi felsőbbrendűséget hirdető
hom lo ká ból a ki egyen sú lyo zott, ma gas ban szár nya -
ló lé lek meg nyug vá sát lát ta. Ha nem Fü re den szü -
le tik s örö kös kísérőtársa nem két man kó lett vol na,
tán cso dá la tos al ko tá sok ban nyil vá nult vol na meg
zse ni a li tá sa, de két bé na lá ba hoz zánk kö töt te s
Ujhelyi Kár oly Fü red Kár oly bá csi ja lett. Ta lán a
ré gi há zak kö zött nincs olyan ház, ahol ne em lé kez -
tet né a gaz dát va la mi az ő cso dá la tos mun kás éle -
té re. Em lé két min de nütt meg ta lál juk, még a temetők
né ma, hall ga tag sír kö ve in is. S ezek a sír kö vek a
mai időkig nem csak be szél tek Ujhelyi Kár oly ról,
ha nem vá dol ták Fü red la kos sá gát Ujhelyi Kár -
olyért. Vá dol ták a kor hadt fej fa, a be hor padt sír ha -
lom, az el fe le dett em lé kek vé gett. A mos ta ni
esztendő nap ja i val el né mul a vád nak sza va. Ba la -
ton fü red la kos sá ga rá esz mélt mu lasz tá sá ra, s em -
lék kö vet ál lí tott a re for má tus temetőben nyug vó
ezer mes ter nek. A kor ha dó fej fát időnek, mu lan dó -
ság nak el len ál ló kővel cse rél te fel s ez zel a tény ke -
dé sé vel be il lesz tet te Ujhelyi Kár oly em lé két ab ba a
ke ret be, me lyet az ő mun kás éle te mél tán meg ér de -
melt. Re mél jük, hogy a kor ha dó fej fá nak már vány -
lap pal va ló ki cse ré lé se nem utol só meg nyil vá nu lá -
sa a há lá nak és a sze re tet nek, a be hor padt sír ha lom
is ki dom bo ro dik s ta vasz ér kez té vel esztendőről-
esztendőre vi rág ba bo rul. Ba la ton fü red mai vi szo -
nyai kö zött na gyon so kan van nak olya nok, kik le -
ány ko ruk ban öröm mel ke res ték fel Kár oly bá csi há -
zát s ha az élet vál to zott is, vi gye nek ez után né hány
szál vi rá got Ujhelyi Kár oly sír hal má ra, hogy ne le -
gyen lé lek te len élet kö te les ség sze rű hirdetője a fel -
ál lí tott sírkő. Azok nak, akik az em lék mű fel ál lí tá sán
fá ra doz tak s azt lét re hoz ták, mondassék kö szö net.
Az em lék kö vet fo lyó hó 25-én dél után há rom óra kor
ad ják át Ujhelyi Kár oly ba rá tai és tisztelői a nyil vá -
nos ság nak. A kő csak szim bó lum. Ér té ket ak kor
kap, ha az ál lí tók lel ké nek gaz dag sá gá ról be szél het.
Le gyen ez a sírkőavatás lel kek me leg sé gé nek
fokmérője."

Eb ben a szám ban kezd ték kö zöl ni az ada ko zók
név so rát is: „Ba la ton fü red köz ség elöl já ró sá ga 17
P, Ipar tes tü let 10 P, Tálos Im re 50 f, özv. Pálffy
Zsigmondné I P, özv. Ke nye res Imréné 30 f, Bedegi
Pál, Bedegi Gá bor, özv. Bedegi Gáborné, özv. Sváb
Lajosné, özv. Hor váth Sándorné 1-1 P, özv. Var ga
Jánosné, id. So mo gyi Kár oly, Müller Gá bor, Markó

Ist ván 50-50 f, S. Ber tók Gá bor 1 P, Krassovány
Mártonné 20 f, id. Gyenis Gá bor, Bödör La jos 30-
30 f, ifj. So mo gyi Kár oly 50 f, Sán ta Lajosné 20 f,
Cs. Da rab Jó zsef, v. Szil ágyi La jos 1-1 P, Ba logh
Jó zsef, Gácser Já nos, Rák Kál mán 50-50 f, özv.
Her ceg Imréné, Micheller Jó zsef 1-1 P, N N,
Tanczer Dezső 20-20 f, Nagy Jánosné, Ber tók
Imréné, Far kas Dezsőné 50-50 f, dr. Segesdy Fe -
renc 5 P, Krammer Dezső, Sza bó Fe renc asz ta los
50-50 f, Schweidler Jó zsef 40 f, Lász ló Mi hály 1 P,
T. Ber tók Jó zsef 50 f, Kutasi Im re 1 P, So mo gyi Esz -
ter 40 f, Nagy Já nos 30 f, felső So mo gyi Kál mán 1
P. Dománszky Fe renc 50 f. (foly tat juk)"

Az 1935. au gusz tus 31-i szám ban már a sírkő
leleplezéséről tu dó sí ta nak: „Meg ha tó ün nep ség ke -
re té ben lep lez ték le Ujhelyi Kár oly sír kö vét fo lyó hó
25-én a né hai ezer mes ter tisztelői és ba rá tai. Öre -
gek: meg fo gyat ko zott szá mú kor tár sak s fi a ta lok,
kik megőrizték em lé két, áll ták kö rül sen ki ha lott já -
nak sír hal mát. Jól esett lát nunk az új ból han tolt sír -
hal mon a közeledő ősz vi rá ga it, me lyek re mél ni en -
ge dik azt, hogy a sír ha lom nem lesz ár va s a sen ki
ha lott ját egy köz ség zár ja sze re te té be. Az ün nep sé -
get a kál vi nis ta zsol tár ak kord jai ve zet ték be: „Te -
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ben ned bíz tunk eleitől fog va" Vá mos Gé za ref. lel -
kész meg ha tó, lé lek be mar ko ló sza vak kal ecse tel te a
por la dó Ujhelyi Kár oly tra gi ku mát s bé na sá gá val
el len té tes cso dá la tos zse ni a li tá sát. Kön  nye ket ül te -
tett hall ga tói sze mé be s ezek a kön  nyek iga zol ták,
hogy a lel kek nem fe led nek ak kor sem, ha lát szó lag
kö zö nyö sek s a sze re tet, a mun ka ve té se év ti ze dek
mú lá sa után is vi rá go kat fa kaszt. Mert azok a köny -
 nyek, me lyek Vá mos Gé za hall ga tó i nak a sze me i ben
csil log tak, a nemfeledő sze re tet vi rá gai vol tak. Az
ün ne pély a Him nusz el ének lé sé vel ért vé get. Az
emlékkő fel ál lí tá sa idős Gás pár Im re és Bodó Jó -
zsef ér de me. Övé ké le gyen a há la és a kö szö net."

foly tat ták a sír em lék re ada ko zók név so rát is:
Pálfi Gá bor 1 P, Breila Gyu la 50 f, Nagy Jó zsef 20
f, Koók Károlyné 50, Ró ka Gá bor 1 P, Vö rös Dá ni -
el 1 P, N N 50 f, Pollák Emil 30 f, Vá mos Gé za 1 P.
ifj. Ber tók Pál 30 f, Gás pár Im re ci pész 1 P, Ujhelyi
Kál mán 1 P, Tálos Jó zsef 1 P, Szé kely Gá bor 50 f,
Holényi Gyuláné 50 f, Ko vács Bé la 1 P, Var ga Sán -
dor 1 P, ifj. Ke nye res Gá bor 30 f, ifj. Doma Já nos
50 f, So mo gyi Gá bor 50 f, Sebő Gusz táv 50 f, dr.
Segesdy Ist ván 2 P, Csabaffy Ar nold 50f, dr. Rimay
Lász ló 50 f, Koók La jos 40 f, Lesz Vin ce 1 P, Hor -
váth Gyu la 50 f, Ki rály Gá bor 50 f, Pollák Vil mos
30 f, id. Ber tók Jó zsef esz ter gá lyos 2 P, Ifj. Gyenis
Gá bor 40 f, Bereczky Gá bor 20 f, özv. Sza bó
Gáborné 20 f, Godzsa Mi hály 1 P, v. Ke nye res Gá -
bor 50 f, özv. Csa pó Józsefné 40 f, Hor váth
Zsigmondné 50 f, Ujhelyi Sán dor 50 f, Zollner Ár -
min 50 f, Nánay Sán dor 50 f, Szőts  Jó zsef 1 P 50 f,
Far kas Lajosné 50 f, B.-fü re di Önk. Tüzoltó Tes tü -
let 10 P, B.-fü re di Gaz da kör 10 P. 

Az egy év alatt pengőkből és fillérekből ös  sze -
gyűlt 104 pengő kö zel fe lét a köz ség elöl já ró sá ga,
az ipar tes tü let, a tűz ol tó tes tü let, a gaz da kör, má sik

ré szét egyé nek ado má nyoz ták. A név sor ból ki tű nik,
hogy a fü re di gaz dák, ipa ro sok és kereskedők fe le -
ke ze ti ho va tar to zás nél kül ada koz tak. 

Az 1935. ok tó ber 26-án meg je lent ha lot tak nap -
ja elé cí mű írás ban is mét meg em lé kez nek ró la, u.
K alá írás sal. (A szerző va ló szí nű leg ujhelyi Kál -
mán.) „...Balatonfürednek van egy olyan sír hal ma,
mely sen kié sem, még is min den kié. Ez a sír ha lom
Ujhelyi Kár olyé, az ezer mes te ré. Eb ben az év ben
em lék kö vet ál lí tott a sír ha lom mel lé Ba la ton fü red
né pe. A ko szo rút vi téz Ki rály Gáborné kö töt te. Ak -
kor lesz tel jes a ke gye let s ak kor kap mél tó el is me -
rést Ujhelyi Kár oly ér de me, ha ha lot tak nap ján az ő
po rai fe lett is meg áll egy pil la nat ra a má nak em be -
re s egy szál vi rág gal töb bet visz ki a temetőbe,
hogy az újon nan han tolt sír domb ne le gyen sötétlő
folt a sí ri vi rá gok dús szín pom pá já ban. Ezek kel a
vi rá gok kal nem csak a múlt nak, nem csak egy em ber
éle té nek ál doz Ba la ton fü red né pe, ha nem hoz zá já -
rul a temetők pa na szá nak el né mí tá sá hoz is."

nem tud juk, mi kor és mi ért tűnt el a sírkőről az
em lé ke zés táb lá ja. A kő áll, a sírt tá vo li ro ko nai,
Bá lint ferencné és csa lád ja gon doz zák. 

Pél da ér té kű le het szá munk ra a fü re di köz ség ak -
ko ri ve ze té sé nek és la kó i nak gesz tu sa: 15 év vel ha -
lá la után is élt ben nük az igény, hogy az egy sze rű,
dol gos, a köz ja vát szol gá ló ezer mes ter em lé két
megőrizzék, sír ját meg je löl jék. múl tunk tisz te le té -
nek, a fü re di hely tör té ne ti em lé kek megőrzésének,
a ha gyo má nyok ápo lá sá nak szép meg nyil vá nu lá sa
len ne, ha a vá ros és a fü re di ipa ros tár sa da lom ösz -
 sze fo gá sá nak ered mé nye kép pen 2005-ben, ha lá lá -
nak 85. év for du ló ján, a 70 év vel ezelőtt fel ál lí tott
sírkőre fel ke rül ne az egy ko ri táb la má so la ta: „Új -
he lyi Kár oly ezer mes ter em lé ké re emel tet te Ba la -
ton fü red kö zön sé ge."

Szeretetteljes, békés karácsonyi ünnepeket 

és eredményekben gazdag új esztendöt 

kívánunk minden kedves Olvasónknak!



füREdI hIstóRIA – IV. évfolyam 3. sz. 2004. november14

1935 áp ri li sá ban az or szág gyű lé si vá lasz tá sok ke re -
té ben (1931 után) új ból Ba la ton fü red képvise lő jévé
vá lasz tot ták meg a későbbi mi nisz ter el nö köt, da rá -
nyi Kál mánt1. A po li ti kus ek kor is már be fo lyá sos
köz éle ti sze mé lyi ség, föld mű ve lés ügyi mi nisz ter
volt. fenn ma radt, és az or szá gos le vél tár őrize té ben
van da rá nyi Kál mán nak er re az időszakra eső le ve -
le zé se2.

mint or szág gyű lé si képviselő fo lya ma to san fi gye -
 lem mel kí sér te az ak ko ri nagy köz ség, Ba la ton fü red
sor sát. nem sok kal a le zaj lott képviselői vá lasz tá sok
után, 1935 áp ri lis 23-án le ve let írt mesterházy fe -
renc nek a te le pü lés főszolga bírójá nak: „Ba la ton fü -
red köz ség ez év ele jén a pénz ügy mi nisz ter úr tól a
for gal mi adó ré sze se dé si több let alap ból ál lam se -
gély ben va ló ré sze se dé sét kér te, ez zel a ké ré sé vel
azon ban el uta sít ta tott. Mint hogy a köz ség ház tar tá sa
ta gad ha tat la nul ne héz hely zet ben van, oda kel le ne
hat ni, hogy ha nem is a for gal mi adó alap ból, de a
köz sé gek tá mo ga tá sát szol gá ló Köz sé gek Se gé lye zé -
se Alap já ból3 ál lam se gély ben ré sze sít tes sék. Ezért
kí vá na tos vol na ezt az ügyet re ví zió alá ven ni.
Ugyan is Ba la ton fü red nagy köz ség la kos sá ga az
1934. év re és az 1935. év re is az 50%-ban meg ál la -
pí tott köz sé gi pót adón felül a te le pü lé sen lé te sí tett
víz ve ze ték kel és csa tor ná zás sal kap cso lat ban is igen
sú lyos ter he ket vi sel4. A köz sé gi elöl já ró ság köz lé se
sze rint víz dí jak és csa tor na dí jak cí mén a köz ség la -
ko sai még to váb bi kb. 100%-os pót adó nak megfelelő
ös  szeg fi ze té sé re kö te le sek. Egy részt az adó zók er re a
sú lyos meg ter he lé sé re, más részt ar ra va ló te kin tet tel,
hogy a köz sé gi vezetőjegyzőtől rö vid úton nyert ér te -
sü lé sem sze rint a köz ség nek az ott lé te sí tett fenék -
fürdővel kap cso la tos kölcsönből 15000 pengő azon -
nal kifizetendő ta ro zá sa van, to váb bá köz vi lá gí tás cí -
mén is mint egy 10000 pengővel tar to zik az áram szol -
gál ta tó vál la lat nak, amely emi att a köz sé get az
áram szol gál ta tás be szün te té sé vel fe nye ge ti. Ezért ér -
de ké ben áll na a köz ség nek, ha a bel ügy mi nisz ter úr -
hoz és egyi de jű leg a pénz ügy mi nisz ter úr hoz is kér -
vényt ad na be a Köz sé gek Se gé lye zé si Alap já ból ál -
la mi tá mo ga tás ban va ló ré sze sí té se vé gett. Ne hogy a
ké re lem kellő in dok alá tá masz tá sa hi á nyá ban új ból
elutasíttassék, nem ár ta na, ha akár Te, akár a
vezetőjegyző a Pénz ügy mi nisz té ri um ban érdeklődne
a he lyes ké re lem és megfelelő in dok előterjesztése ér -
de ké ben. Cél sze rű nek lát sza na, ha a kér vény a

vezetőjegyzőt megfelelő inst ruk ci ók kal lát nád el és
minderről en gem ér te sí te nél".

má jus 15-én kelt vá lasz le ve lé ben a főszolgabíró jel -
zi da rá nyi Kál mán nak, hogy az inst ruk ci ói sze rint járt
el. Az or szág gyű lé si képviselő a Pénz ügy mi nisz té ri -
um ál lam tit ká rá nak, Jakabb osz kár nak cím zett át ira -
tá ban meg em lí ti, hogy „a Köz sé gek Se gé lye zé si Alap -
já ból Ba la ton fü red se gélyt igé nyelt és a ké rel met a
Pénz ügy mi nisz té ri um kí ván sá ga sze rint in do kol ta
meg". Jú li us 12-én kelt le ve lé ben az ál lam tit kár ar ról
ér te sí ti da rá nyi Kál mánt, hogy a „bel ügy mi nisz ter úr -
hoz egyi de jű leg in té zett 122433/1935. szá mú át ira -
tunk ban a köz ség nek a bel ügy mi nisz ter úr ke ze lé se
alatt ál ló Köz sé gek Se gé lye zé si Alap já ból
államsegélyből va ló ré sze sí té se el len nem tet tünk ész -
re vé telt". Koz ma mik lós bel ügy mi nisz ter nek szó ló jú -
li us 22-én kelt át ira tá ban da rá nyi Kál mán mint egy
össze fog lal ja az ügy ed di gi ál lá sát: „En gedd meg,
hogy fel hív jam fi gyel me det Ba la ton fü red köz ség nek
azon ké rel mé re, amely ben a Köz sé gek Se gé lye zé si
Alap já ból 20000 pengő ál lam se gély ki uta lá sa iránt
fo lya mo dott. Ez ügy ben már köz ben jár tam a pénz ügy -
mi nisz ter úr nál is és tőle azt a vá laszt nyer tem,
122433/1935 szám alatt Hoz zád in té zett át ira tá ban
nem tett ész re vé telt az el len, hogy a szó ban for gó se -
gély Ba la ton fü red köz ség ré szé re kiutaltassék. Ba la -
ton fü red köz ség la kos sá gát ugyan is az 50%-os pót -
adón kí vül 100%-os köz sé gi pót adó nak meg felelő víz-
és csa tor na díj is ter he li s azon felül a köz sé get a
Balatonvidéki Villamosmű R.T-nál 15272 pengő és a
strandfürdő építéséből ki fo lyó lag 9645 pengő sürgős
tar to zás ter he li. Mind ezek re va ló te kin tet tel na gyon
kér né lek, szí ves ked nél vá lasz tó ke rü le tem szék hely ének
ezen ké ré sét a pénz ügy mi nisz ter úr hoz zá já ru lá sa
alap ján tel je sí te ni." ugyan ezen a na pon, te hát jú li us
22-én da rá nyi Kál mán Ba la ton fü red bí rá ját, hor váth
zsig mon dot írás ban tá jé koz tat ja az ál ta la ed dig tett in -
ter ven ci ók ról.

1935. au gusz tus 13-án kap ja meg da rá nyi Kál mán
a bel ügy mi nisz ter, Koz ma mik lós át ira tát ar ról, hogy
„érdeklődésed foly tán szí ves tu do má sul köz löm,
hogy Ba la ton fü red köz ség 20000 pengő rend kí vü li
ál lam se gély iránt előterjesztett ké rel me tör vé nyes
lehetőség hi á nyá ban teljesíthető nem volt. Te kin tet tel
azon ban a köz ség ha laszt ha tat lan sú lyos tar to zá sa i -
ra, ame lye ket a be vé te lek el ma ra dá sa, il let ve ké se -
del mes be fo lyá sa mi att ki egyen lí te ni nem ké pes, a

nAgy fEREnC

BALAToNFÜRED KÖZSÉG KÍSÉRLETE ÁLLAMSEGÉLY
MEGSZERZÉSÉRE KÉPvISELŐI TÁMoGATÁSSAL 1935-BEN
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pénz ügy mi nisz ter úr ral egyetér tő leg a Köz sé gek Se -
gé lye zé si Alap já ból 1936. évtől kezd ve há rom évi
egyenlő rész let ben vissza fize ten dő 20000 pengős ka -
mat men tes ál lam köl csön utal ta tott ki ré szé re."

Az is mer te tett le vél vál tás ok bi zo nyít ják, hogy
da rá nyi Kál mán, mint Ba la ton fü red or szág gyű lé si

képviselője és be fo lyá sos köz éle ti sze mé lyi ség
igye ke zett a tör vé nyes ke re tek kö zött a köz ség ál -
lam se gély ké rel mét az il le té kes fó ru mo kon tá mo -
gat ni, fo lya ma to san fi gye lem mel kí sér te a ké re lem
ala ku lá sát és szük ség sze rint in ter ve ni ált.

Kozma Miklós belügyminiszter levele Darányi Kálmánnak

Jegyzetek
1  zákonyi ferenc: Balatonfüred. Veszprém, 1988. 269. és 273. oldalak 
2  levéltári jelzete: K 531 1935-481. sz.
3  Az 1929. évi II. te. rendelkezése folytán azoknak a községeknek segélyezése céljából létesített alap, amelyek rendes szükségleteiket kell? takarékosság mellett sem
tudják az 50%-os pótadóból fedezni, vagy amelyek az elemi csapások miatt elrendelt adótörlések folytán szükségletüket saját erejükb?l egyáltalán nem képesek
fedezni, In: meznerics Iván - torday lajos: A magyar közigazgatás szervei, 1867-1937. Budapest, 1937. 65. oldal
4  A vízvezeték kiépítési munkálatainak megkezdésére 1933 októberében került sor darányi Kálmán, akkor mint államtitkár és fabinyi tihamér kereskedelemügyi
miniszter jelenlétében, In: zákonyi ferenc: i.m. 271. oldal
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Tisz te let be li el nök:
gr. szé che nyi Im re 1904. aug. 11–1905. nov. 24.
gr. Bat thyá ny la jos 1908. jún. 29–1909. júl. 25.

1933. szept. 8. -
dr. da rá nyi Kál mán 1937. máj. 26–1939. nov. 1.
hg. fes te tics györgy 1937. máj. 26–1941. aug. 4. 
dr. óvá ri fe renc 1937. máj. 26–1938. márc. 11. 
dr. tormay gé za 1937. máj. 26–1940. márc. 23.

El nök: 
Burchard-Bélaváry Kon rád

1904. aug. 11–1905. dec. 17.
gr. Bat thyá ny la jos 1909. júl. 25–1933. szept. 8.
hg. fes te tics györgy 1934. ápr. 15–1937. máj. 26.

Al el nök:
dr. óvá ri fe renc 1904. aug. 11–1932. szept. 4. 
gr. szé che nyi Vik tor 1904. aug. l1–1909. júl. 25.
szűcs Bé la 1904. aug. 11–1909. júl. 25.
gr. szé che nyi Ala dár 1909. júl. 25–1932. szept. 4.
hertelendy fe renc 1909. júl. 25–1919.
malatinszky fe renc 1920. márc. 28–1932. szept. 4.
dr. Bődy zol tán 1932. szept. 4–1938. jún. 12.
dr. da rá nyi Kál mán 1932. szept. 4–1937. máj. 26.
dr. hor váth la jos 1932. szept. 4–1936.
stephaich Pál 1932. szept. 4–
szi ge ti Já nos 1932. szept. 4–1934. 
dr. tormay gé za 1932. szept. 4–1937. máj. 26.
Iklódy-szabó Já nos 1934. aug. 11–1943. máj. 4.
láz ár lász ló 1937. máj. 26–
dr. meixner Emil 1937. máj. 26– 
dr. schuler dezső 1937. máj. 26– 
dr. Brand sán dor 1938. jún. 12–

Társ el nök: 
malatinszky fe renc 1932. szept. 4– 
dr. óvá ri fe renc 1932. szept. 4–1937. máj. 26.
gr. szé che nyi Ala dár 1932. szept. 4–1936. máj. 11.
dr. strommer Viktorin 1937. máj. 26–1938. márc. 6.
gr. szé che nyi györgy 1937. máj. 26–1938. aug. 26.
dr. schmidt fe renc 1938. márc. 6–1943. dec. 20.
dr. lász ló gá bor 1942. aug. 9–
dr. tüs ke Jenő 1943. dec. 20–

Tit kár: 
dr. Ko vács dé nes 1904. aug. 11–1907. jún. 17.
Cséplő Ernő 1907. jún. l7–1922.

Igaz ga tó:
Cséplő Ernő 1922–1938. jan. 27. 
v. Krasznay la jos 1938. márc. 6–1939. szept. 1.
gáspárdy Ala dár 1939. szept. 9–

Bat thyá ny La jos gróf, po li ti kus, a Ba la to ni szö -
vet ség el nö ke, tisz te let be li el nö ke.
1860. jú li us 27-én szü le tett Egye den, a ki vég zett
gróf Bat thyá ny la jos uno ká ja ként. Jo gi ta nul má -
nya it Bu da pes ten, Ber lin ben és Pá rizs ban vé gez te.
főispán (l884-1892), fi u mei kor mány zó (1892-
1896), or szág gyű lé si képviselő (l896-1910). fő ren -
di házi, felsőházi tag. so kat fá ra do zott a Ba la ton
kul tusz ér de ké ben. 1951. de cem ber 27-én halt meg
Polgárdiban.

Bődy Zol tán, dr., al is pán, a Ba la to ni szö vet ség al -
el nö ke.
1873. feb ru ár 14-én szü le tett za la eger sze gen.
1907-ben lé pett a me gyei köz igaz ga tás szol gá la tá ba
mint ne gye dik aljegyző. 1917-ben főjegyző, 1922-
ben al is pán lett. Ezt a tisz tét egé szen 1938-ig, nyug -
ál lo mány ba vo nu lá sá ig meg tar tot ta. 1945. má jus 8-
án halt meg Keszt he lyen.

Brand Sán dor, dr., al is pán, a Ba la to ni szö vet ség
al el nö ke.
1887. szep tem ber 23-án szü le tett ősiben. 1913-ban
lé pett za la vár me gye szol gá la tá ba, mint köz igaz -
ga tá si gya kor nok. 1914-ben aljegyző, 1922-ben
főjegyző lett. 1938-1945-ig volt za la vár me gye al -
is pán ja. 1944-ben a nyi la sok in ter nál ták. 1945-
1947-ig a fKgP me gyei el nö ke volt. 1945-ben
nem zet gyű lé si képviselő. 1950-ben meg ma radt
bir to kát el vet ték, őt ma gát pe dig ki te le pí tet ték
zala eger szegről. 1965. jú ni us 20-án halt meg za la -
eger sze gen.

Burchard-Bélaváry Kon rád, gaz da sá gi vezető, a
Ba la to ni szö vet ség el nö ke.
1837. már ci us 23-án szü le tett Eper je sen. A ber li ni
ke res ke del mi aka dé mi án vég zett. A Pes ti hen ger -
ma lom tár sa ság ve zér igaz ga tó ja, al el nö ke, el nö ke
(1876-1916), az or szá gos ma gyar ma lom egye sü let
ala pí tó el nö ke, az or szá gos Köz pon ti hi tel szö vet -
ke zet ala pí tó ja, a ma gyar gyár ipa ros ok or szá gos
szö vet sé ge és az Ad ria ma gyar Ki rá lyi ten ger ha jó -

ElEK mIKlós

A BALAToNI SZÖvETSÉG TISZTSÉGvISELŐI
1904–1945 (1948)
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zá si Rt. al el nö ke. Brazilia bu da pes ti főkonzulja,
főrendiházi tag. 1916. jú li us 2-án halt meg Bu da -
pes ten.

cséplő Ernő, új ság író, a Ba la to ni szö vet ség igaz -
ga tó ja.
1876. már ci us 10-én szü le tett fo nón. ta nul má nya it
Ka pos vá rott és Bu da pes ten vé gez te, majd új ság írói
pá lyá ra lé pett. A ma gyar gaz da szö vet ség nél dol go -
zott, amely több köny vét meg je len tet te. már ek kor
lel ke sen és ön zet le nül mun kál ko dott a Ba la ton kör -
nyé ké nek ide gen for gal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis
fel len dí té sén. 1906-ban óvá ri fe renc hí vá sá ra sió -
fok ra köl tö zött. 1909-től Ba la ton fü re den élt. Egy -
ko ri há zá ban (Cso ko nai u. 4.) volt 1927-ig a szö vet -
ség hi va ta los he lyi sé ge is. 1908-tól ha lá lá ig szer -
kesz tet te a szö vet ség Ba la ton cí mű fo lyó ira tát.
ügyvezető igaz ga tó ja volt a Ba la to ni szö vet ség
üdülőház szö vet ke ze té nek. 1938. ja nu ár 27-én halt
meg Ba la ton fü re den. sír ja az arácsi ró mai ka to li kus
temetőben ta lál ha tó.

Da rá nyi Kál mán, dr., po li ti kus, a Ba la to ni szö vet -
ség al el nö ke, tisz te let be li el nö ke.
1886. már ci us 22-én szü le tett Bu da pes ten. 1909-

ben a bu da pes ti tu do mány egye tem ál lam tu do má nyi
ka rán dok to rált, majd vé gig jár ta a köz igaz ga tá si
rang lét rát. 1917 és 1927  kö zött különböző me -
gyék ben főispán. 1927-től ha lá lá ig or szág gyű lé si
képviselő, töb bek kö zött a ta pol ca-Ba la ton fü red
ke rü le té is (1931-1939). 1935-től föld mű ve lés ügyi
mi nisz ter, 1936-1938-ig mi nisz ter el nök. 1938-tól
ha lá lá ig a képviselőház el nö ke. 1939. no vem ber 1-
én halt meg Bu da pes ten.

Fes te tics György her ceg, nagy bir to kos, a Ba la to ni
szö vet ség el nö ke, tisz te let be li el nö ke.
1882. szep tem ber 4-én szü le tett Baden-Badenban.
ox for don és Bu da pes ten jo got ta nult, majd kül ügyi
pá lyán te vé keny ke dett. Ap ja ha lá la után át vet te
nagy ki ter je dé sű hit bi zo má nya irá nyí tá sát (1933).
felsőházi tag volt. 1941. au gusz tus 4-én halt meg
Keszt he lyen.

Gáspárdy Ala dár, ta nár, a Ba la to ni szö vet ség
igaz ga tó ja.
1878. jú li us 26-án szü le tett Új pes ten. orsován az
ál la mi pol gá ri is ko la igaz ga tó ja volt. 1920-1931-ig
a balatonarácsi Er zsé bet sze re tet ház igaz ga tó ja
volt. A Ba la to ni gyümölcstermesztők Egye sü le té -
nek ügyvezető al el nö ke ként so kat fá ra do zott a gyü -
mölcs fák, ne me sí té se, áru sí tá sa ér de ké ben, sok cik -
ket írt fo lyó irat ok ban és na pi lap ok ban. 1941-1944-
ig, meg szű né sé ig, ő szer kesz tet te a szö vet ség fo lyó -
ira tát, a Ba la tont. ő ír ta és ál lí tot ta ös  sze a gróf
szé che nyi Ist ván ju bi le u mi ün nep sé gek Ba la ton fü -
re den cí mű ki ad ványt. 1948. jú ni us 12-én halt meg
Ba la ton fü re den. sír ja az arácsi ró mai ka to li kus
temetőben ta lál ha tó.

Hertelendy Fe renc, po li ti kus, a Ba la to ni szö vet -
ség al el nö ke.
1859. szep tem ber 13-án szü le tett lesencetomajon.
Jo gi ta nul má nyai be fe jez té vel za la-me gyei bir to ka -
it ke zel te. 1884-től or szág gyű lé si képviselő. 1903-
1905 kö zött za la, 1908-1910 kö zött   temes vár me -
gye főispánja. A ma gyar szőlősgazdák or szá gos
Egye sü le té nek al el nö ke volt és szá mos köz gaz da sá -
gi írá sa je lent különböző szak fo lyó irat ok ban. 1919-
ben halt meg.

Hor váth La jos, dr., al is pán, a Ba la to ni szö vet ség
al el nö ke.
1875. au gusz tus 27-én szü le tett Pá pán. Jo gi ta nul -
má nya it Bu da pes ten és Ko lozs vá ron vé gez te.

1897-ben Veszp rém vár me gyé ben kezd te köz -
igaz ga tá si pá lyá ját. 1917-ben főjegyző, 1926-ban
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al is pán lett. szá mos ko moly ér té kű po li ti kai ta nul -
má nya je lent meg a Veszprémvármegye cí mű lap -
ban. 1936-ban nyu ga lom ba vo nult.

Iklódy-Szabó Já nos, dr., kincs tá ri főtanácsos, a
Ba la to ni szö vet ség al el nö ke.
1877. ok tó ber 25-én szü le tett Veszp rém ben. Egye -
te mi ta nul má nya it Bu da pes ten, Bécs ben, lip csé ben
és genf ben vé gez te. 1899-ben Veszp rém vár me gye
szol ga bí rá ja. 1910-ben a nagy vá zso nyi ke rü let or -
szág gyű lé si képviselője. 1920-1926-ig nem zet gyű -
lé si képviselő. A Ba la ton kul tusz élen já ró szó szó ló -
ja ként élt, el hi va tott ság gal és nagy fel ké szült ség gel
szol gál ta a Ba la ton ügyét. szer kesz tet te Ba la to ni
Ku rír cí mű la pot. A Ba la ton ér de ké ben írt cik kei
egy be gyűjt ve ma gyar ten ger cím mel je len tek meg
1941-ben. írá sa i ban tá mo gat ta a ti ha nyi nem ze ti
Park és a Ba la ton kö rü li au tó sztrá da lé te sí té sét.
szor gal maz ta a Ba da csony-Ba la ton fü red bor vi dék
fej lesz té sét. A Ba la to ni ha lá sza ti Rt. el nök-ve zér -
igaz ga tó ja volt. 1943. má jus 4-én halt meg Veszp -
rém ben.

Ko vács Dé nes, dr., jo gász, a Ba la to ni szö vet ség tit -
ká ra.

Krasznay La jos vi téz, hon véd tiszt, a Ba la to ni szö -
vet ség tit ká ra.
A Ba la ton fü re den élő nyug ál lo má nyú al ez re dest
ide ig le ne sen vá lasz tot ták meg. Reaktivizálása mi att
le mon dott.

Lász ló Gá bor, dr., jo gász, a Ba la to ni szö vet ség
társ el nö ke.
A Ba la ton fü re di Já rá si hi tel szö vet ke zet igaz ga tó ja,
a szö vet ség ügyvezető társ el nö ke volt.

Láz ár Lász ló, kormányfőtanácsos, a Ba la to ni szö -
vet ség al el nö ke.

Malatinszky Fe renc, gaz da sá gi főtanácsos, a Ba la -
to ni szö vet ség  al el nö ke, társ el nö ke.
1863-ban szü le tett ta pol cán. A ma gyar ó vá ri gaz da -
sá gi aka dé mi át 1885-ben vé gez te. A Keszt he lyi ta -
ka rék pénz tár el nök-igaz ga tó ja volt. so kat tett a Ba -
la ton vi dék fej lesz té sé nek, a ven dég for ga lom eme -
lé sé nek a nép mű ve lé sé nek ér de ké ben. 1927-től
felsőházi tag. 1951. feb ru ár 7-én halt meg Keszt he -
lyen.

Meixner Emil, dr., gaz da sá gi főtanácsos, a Ba la to -
ni szö vet ség al el nö ke.

Óvá ri Fe renc, dr., jo gász, a Ba la to ni szö vet ség al -
el nö ke, társ el nö ke, tisz te let be li el nö ke.
1858. má jus 3-án szü le tett Veszp rém ben. 1882-ben
szer zett jo gi dip lo mát. 1884-ben ügy vé di vizs gát
tett, majd Veszp rém ben ügy vé di iro dát nyi tott.
1887-től a veszp ré mi ön kén tes tűz ol tó egy let örö kös
főparancsnoka, az or szá gos és a vár me gyei tűz ol tó
szö vet ség el nö ke. 1892-1918 kö zött or szág gyű lé si
képviselő. A Ba la to ni szö vet ség meg ala pí tó ja és 33
évig ügyvezető al el nö ke, társ el nö ke. mun kás sá gá -
nak ered mé nye a veszp ré mi szín ház és a ba la ton al -
má di fürdő. A Ba la ton-kul tusz nak egyik leg lel ke -
sebb vezető mun ká sa volt. éle té ben és köz éle ti te -
vé keny sé gé ben ki emelt hely ju tott a Ba la ton nak és
Ba la ton al má di nak. 1911-ben Veszp rém első dísz -
pol gá rá vá vá lasz tot ták. 1927-től felsőházi tag.
1938. már ci us 11-én halt meg Veszp rém ben. sír ja
az al só vá ro si temetőben ta lál ha tó. 

Schmidt Fe renc, dr., igaz ga tó főorvos, a Ba la to ni
szö vet ség társ el nö ke.
1881. ja nu ár 21-én szü le tett za la eger sze gen. or vo -
si ta nul má nya it a bu da pes ti és a gra zi egye te men
vé gez te. 1912-1952 kö zött a ba la ton fü re di sza na tó -
ri um igaz ga tó főorvosa. Ady End re or vo sa és ba rát -
ja volt. 1926-ban gyó gyí tot ta Rabindranath tagore
no bel-dí jas költőt. Az or vo si he ti lap ban 1929-
1940 kö zött szá mos cik ke je lent meg. A szö vet ség
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ügyvezető társ el nö ke volt. 1954-ben ki ván do rolt
gyer me ke i hez Ame ri ká ba. 1958. jú li us 29-én halt
meg san diegóban.

Schuler Dezső, dr., székesfővárosi al pol gár mes ter,
a Ba la to ni szö vet ség al el nö ke.

Stephaich Pál, al is pán, a Ba la to ni szö vet ség al el -
nö ke.
1887. no vem ber 26-án szü le tett görösgálon. Jo gi
ta nul má nya it Pé csett, Bu da pes ten és Ber lin ben vé -
gez te. Vár me gyei szol gá lat ba lép ve szol ga bí ró,
majd főszolgabíró. 1928-ban so mogy vár me gye al -
is pán já nak vá lasz tot ták, mely tisz tet 1944-ig töl töt -
te be. 1964-ben halt meg Bu da pes ten

Strommer viktorin, dr., ti ha nyi apát, a Ba la to ni
szö vet ség társ el nö ke.
1875. feb ru ár 1-én szü le tett Répcesarudon. győrben
ta nár, majd bu da pes ti házfőnök, 1933-1940-ig ti ha -
nyi apát. főszerkesztője volt a Pan non hal mi szem le
tu do má nyos fo lyó irat nak. A szö vet ség ügyvezető
társ el nö ke volt. 1948. jú li us 16-án halt meg
zalaapátiban.

Szé ché nyi Ala dár gróf, po li ti kus, a Ba la to ni szö -
vet ség társ el nö ke.
1862. feb ru ár 15-én szü le tett lábodon. Jo gi ta nul -
má nyai vé gez té vel a csa lád so mogy me gyei bir to -
kán gaz dál ko dott. or szág gyű lé si képviselő,
főrendiházi tag, so mogy vár me gye főispánja.
1936. má jus 11-én halt meg Bu da pes ten.

Szé ché nyi György gróf, po li ti kus, a Ba la to ni szö -
vet ség társ el nö ke.
1889. má jus 28-án szü le tett lábodon. szé ché nyi
Ala dár fia. felsőbb ta nul má nya it a kas sai jog aka dé -
mi án és mün che ni egye tem er dé sze ti fa kul tá sán vé -
gez te. 1917-1918-ban zemp lén vár me gye főispánja
volt. Egyik ala pí tó ja és ve zér igaz ga tó ja volt a Köz -
pon ti saj tó vál la lat nak. 

1935-től or szág gyű lé si képviselő. 1938. au gusz -
tus 26-án halt meg monokon. 

Szé ché nyi Im re gróf, ag rár po li ti kus, a Ba la to ni
szö vet ség el nö ke.
1858. már ci us 31-én szü le tett horpácson. 1883-tól
so mogy vár me gye tör vény ha tó sá gi éle té ben ját -
szott ve zér sze re pet. A ki lenc ve nes évek ben egyik
irá nyí tó ja lett az ag rá ri us moz ga lom nak; mint kor -
mány biz tos nagy ér de met szer zett a so mo gyi Ba la -
ton-par ton szer ve zett szőlőtelepítéssel. A mező gaz -

dasági kérdésekről és a né pe se dé si vi szo nyok ról
több ta nul mányt írt. meg in dí tó ja volt a du nán tú li
egy ke-el le nes moz ga lom nak. 1905. no vem ber 25-
én halt meg somogyváron.

Szé che nyi vik tor gróf, po li ti kus, a Ba la to ni szö -
vet ség al el nö ke.
1871. ok tó ber 10-én szü le tett Po zsony ban. or szág -
gyű lé si, nem zet gyű lé si képviselő, 1906-1917 és
1926-1939 kö zött fej ér vár me gye és szé kes fe hér -
vár főispánja. főrendiházi, felsőházi tag volt. 1913-
1930-ig az or szá gos tűz ol tó szö vet ség el nö ke.
tisz te let be li el nö ke volt a du nán tú li Köz mű ve lő -
dési Egye sü let nek. 1945. áp ri lis 19-én halt meg Bu -
da pes ten.

Szi ge ti Já nos, felsőházi tag, a Ba la to ni szö vet ség
al el nö ke.
A ba la to ni fürdőegyleteket kép vi sel te a szö vet ség -
ben. 1934-ben halt meg.

Szűcs Bé la, a Ba la to ni szö vet ség al el nö ke.
za la vár me gyét kép vi sel te a szö vet ség ben.

Tormay Gé za, dr., ál lam tit kár, a Ba la to ni szö vet ség
al el nö ke, tisz te let be li el nö ke.
1878-ban szü le tett. 1931-től, nyolc évig, a Ba la to ni
Intéző Bi zott ság első el nö ke. Pá rat lan lel ke se dés sel
és szak ava tott ság gal fá ra do zott a Ba la ton fej lesz té -
sén. mű kö dé se ered mé nye ként kül föld ön is megnőtt
az érdeklődés a Ba la ton iránt. ma gyar ki rá lyi tit kos
ta ná csos volt. 1940. már ci us 23-án halt meg.

Tüs ke Jenő, dr., ve zér igaz ga tó, a Ba la to ni szö vet -
ség társ el nö ke.
1880. no vem ber 23-án szü le tett Bu da pes ten. mÁV
igaz ga tó volt, a ba la ton fü re di fürdőegyesület el nö -
ke, min den ba la to ni ér de kű vál lal ko zás nak, terv nek
lel kes tá mo ga tó ja. A Ba la to ni ha jó zá si Rt. ve zér -
igaz ga tó ja volt. 1959. már ci us 31.-én halt meg Ba -
la ton fü re den. sír ja a fü re di re for má tus temetőben
ta lál ha tó.

Felhasznált irodalom:
A Ba la to ni szö vet ség 95 éves tör té ne te. Ba la ton fü red, 1999.
Ba la ton. A Ba la to ni szö vet ség hi va ta los értesítője. 1908–1944.
ma gyar nagy le xi kon Bu da pest, 1–19. 1999-2004.
Ré vai nagy le xi ko na 1–20. Bu da pest, 1911–1927.
Ré vai Új le xi ko na szek szárd, 1996– 
sziklay Já nos: du nán tú li kulturmunkások. Bu da pest, 1941.
Új ma gyar élet raj zi le xi kon. Bu da pest, 2001–2004. 
Veszp rém me gyei élet raj zi le xi kon. Veszp rém, 1998.
zákonyi fe renc: Ba la ton fü red. Veszp rém, 1988.
za lai élet raj zi kis le xi kon. za la eger szeg, 1997.
zalavármegye ismertetője. sop ron, 1935.
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Rég óta fog lal koz tat a gon do lat: va jon men  nyi meg ér -
tést és sze re te tet tu dunk vis  sza ad ni azok nak, akik fel -
ál doz ták ma gu kat azért, hogy ne künk szebb és jobb
jövőt biz to sít sa nak? A vá lasz egy sze rű: na gyon ke ve -
set. Egy nagy sze rű emberről, a
nagy apám ról sze ret nék meg em -
lé kez ni.

Egy sze rű csa lád gyer me ke -
ként Balatonkövesd köz ség ben
(ma Cso pak) szü le tett 1898. jú -
ni us 18-án.

Ap ja, nagy Im re fi a ta lon el -
hunyt. édes any ja, Ró ka zsó fia
1912-ben má sod szor is férj hez
ment, so mo gyi gá bor 12 hol -
das fü re di gaz dál ko dó hoz. so -
mo gyi adop tál ta nagy apá mat,
ha lá la után bir to ka it is meg örö -
köl te. Később egy nagy nén je
még hat hold bir to kot ha gyott rá
vég ren de let ében. négy kö zép is -
ko lai osz tályt vég zett, ered  mé -
nyei kitűnőek vol tak. már ek kor
fel tűnt ki vá ló re to ri kai ké pes sé ge, a későbbiekben
nagy sze rű szó nok ká vált. 

Az első vi lág há bo rú ban fi a ta lon a front ra ke rült.
Részt vett a hír hedt ison zói csa ták ban a 20-as hon véd
gya log ez red ala ku la tá val. Bor zal mas időket él tek
meg, szin te be le fagy tak a lö vész árok ba.

A há bo rú vé gez té vel nagy apám fi gyel me a csa lá di
gaz da ság fe lé for dult. Igen moz gal mas időszak kö -
szön tött éle té be. 1923-ban fe le sé gül vet te a siómarosi
Ba ko nyi Jo lánt. há zas sá guk ból két gyer mek szü le -
tett: Jo lán 1924-ben, nelly 1926-ban. Az idősebbik
le ány, Jo lán so ha sem ment férj hez, éle te vé gé ig a
nagy csa lád je len tet te szá má ra a bol dog sá got. Alá zat -
tal és hű ség gel vi sel te gond ját szü le i nek, test vér ének
és test vé re gyer me ke i nek. mind két lány a he lyi pol -
gá ri is ko lá ban ta nult. nelly a szín ját szó-kör ben is te -
vé keny ke dett.

1947-ben férj hez ment a nyárádszeredai Bartha Já -
nos hoz; az Erdélyből jött fi a tal ka to na a há bo rú vé gén
me ne dé ket ka pott a so mo gyi ház nál. 

so mo gyi Im re gaz da sá gi te vé keny sé ge főleg a
szőlő- és gyü mölcs ter me lés volt. Ki vá ló minőségi
bo ra it több ször is ki tün te tés sel ju tal maz ták. Az ak ko -

ri időkben a töb bi gaz dá hoz ha son ló an ál lat tar tás sal
és ga bo na ter mesz tés sel is fog lal ko zott. Eb ben so kat
se gí tett ne ki jó ba rát ja, tol nai Ist ván, aki vel éle te vé -
gé ig „atya fi sá got" tar tott. tri a non igaz ság ta lan dik tá -

tu ma őt is mé lyen érin tet te;
gon do la ta it 1923 és 1928 kö zött
szá mos cikk ben tet te köz zé a
Ba la ton fü red cí mű új ság ban.
A köz éle ti sze rep lé se 1928-ban
kezdődött, előbb elöl já ró sá gi
tag, majd 1932-ben he lyet tes
köz ség bí ró lett, 1938-45 kö zött
pe dig köz ség bí ró. Ko moly sze -
re pe volt a fü re di ha jó gyár hely -
ben ma ra dá sá ban, ugyan is vol -
tak ter vek an nak el köl töz te té sé -
re, sió fok ra, vagy Al só örs re. si -
ke rült meg ál la po dást köt nie az
onCsA (or szá gos nép- és
Csa lád gon do zó Alap) há zak
épí  té sé re. Ez lehetővé tet te szá -
mos gö cse ji csa lád fü re di le te le -
pí té sét és mun ká hoz ju tá sát.

Igaz ren ge teg tá ma dás ér te ezért, mi vel az ere de ti el -
kép ze lés más kép pen si ke rült, ugyan is nem szőlő mun -
kások, ha nem ha jó gyá ri mun ká sok let tek. tag ja volt a
Já rá si hi tel szö vet ke zet nek és a he lyi tűz ol tó egye sü -
let vezetőségének is. Az ak ko ri idők em lé ke ze tes ese -
mé nyei vol tak a fü re di bor he tek, eze ken szá mos is -
mert po li ti kus is meg for dult, köz tük da rá nyi Kál mán
mi nisz ter. A má so dik vi lág há bo rú előtti időkben sok -
fé le ren dez vé nyen vett részt, itt vet te hasz nát ki vá ló
szó no ki ké pes sé gé nek. 1942-ben gaz da sá gi ta ná cso si
cím mel tün tet ték ki.

BARthA lÁszló

SoMoGYI IMRE FÜREDI GAZDÁLKoDÓ ÉS KÖZSÉGBÍRÓ
EMLÉKÉRE (1898–1971)
„Egy unoka visszaemlékezése”

Ünnepi szónok (1940 k.)
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A há bo rú alatt - köz sé gi elöl já ró lé vén - nem kel lett
a harc tér re men nie, de mint a köz ség vezetőjére nagy
súly ne he ze dett rá: gon dos kod nia kel lett a had ba vo -
nul tak csa lád tag ja i ról. te vé keny sé ge sok szor vál tot ta
ki fö löt te sei nem tet szés ét. A há bo rú zűr za va rá ban is
megőrizte em ber sé gét. nem kö te lez te el ma gát egyik
ol dal ra sem. A nyi la sok a rend szer el len sé ge ként te -
kin tet tek rá. mi vel nem volt haj lan dó ada to kat szol -
gál tat ni a zsi dó vagy a kom mu nis ta gya nús egyé nek -
ről, a ges ta po ügy nö ke csak ko moly vált ság díj el le -
né ben állt el le tar tóz ta tá sá tól.

A há bo rú után nem tá vo zott el nyu gat ra. A szov je -
tek meg hagy ták tiszt sé gé ben. fő fel ada ta a há bo rú
nyo ma i nak el tá vo lí tá sa volt, főleg az ak nák föl sze de -
té se. Később meg rom lott egész sé gi ál la po ta mi att
mon dott le tisztségéről: az első vi lág há bo rú ison zói
pok la ek kor már érez tet te ha tá sát szer ve ze té ben.

A tör té ne lem azu tán új ból tel je sen föl ka var ta az
éle tét. élet be lé pett a ku lák tör vény, a köz sé gi ta nács a
töb bi jó mó dú gaz dá val együtt őt is ku lák ká nyil vá ní -
tot ta. mint a töb bi sors tár sa, ő is „ön ként és da lol va"
aján lot ta fel föld jei, esz kö zei nagy ré szét az ala ku ló
he lyi té esz nek. A so ro za tos, „jog sze rű nek" mon dott
igaz ság ta lan sá gok mi att ta lajt vesz tett. Az 50-es, 60-
as évek kö zöt ti időszak fé le lem és rém álom volt csa -
lád ja szá má ra is. meg aláz ta tá sok so rát él te át. Az
ÁVh em be rei több íz ben na pok ra el vit ték, so ha nem
tud tuk ho vá és mi ért. A tit kot a sír ba is ma gá val vit te
- na gyon fél tet te sze re tett csa lád ját. (80 - 90 ezer csa -
lá dot minősítettek ak ko ri ban ku lák nak, kö zü lük so ka -
kat vit tek in ter ná ló tá bo rok ba.) na gyob bik lá nyát és
ve jét munkahelyükről el bo csá tot ták. Rend sze re sek

vol tak a zak la tá sok. A fü re di lum pen ele mek a lis tás-
ku lák gaz dá kat vé gig te rel ték a köz ség ut cá in, „pél dát
sta tu ál va" el ret ten tés kép pen. Bocs ári pin cé jét fel tör -
ték, bo rát ki en ged ték a föld re, fel sze re lé sét szét hord -
ták. Ezt később si ke rült rész ben vis  sza sze rez nie. A
csa lád, főleg a ki seb bik lá nya so ha nem he ver te ki
eze ket a meg aláz ta tá so kat.

so mo gyi Im re éle te gyö ke re sen meg vál to zott, ön -
ma gá ba for dult, csa ló dott em ber lett. Csak a csa lád ja
és hű ba rá tai, tol nai Ist ván, tol nai Kál mán ma rad tak
meg szá má ra. hét vé ge ken rend sze re sen fel vált va lá -
to gat tak egy más pin cé jé hez. mes  sze föl dön hí res volt
nagy apám pin cei bab gu lyá sa! szá mos hí res írót,
költőt és ri por tert lá tott ven dé gül. ne kem is volt al -
kal mam né ha el kí sér ni ked ves pin cé jé hez. Ak kor,
gye rek fej jel nem is gon dol tam, hogy ezek az idős em -
be rek men  nyit szen ved tek, men  nyi meg aláz ta tást vi -
sel tek el. hogy mi is volt a bű nük? nagy apa mé lyen
val lá sos em ber volt. min den nap ol vas ta a Bib li át, va -
sár na pon ként ott ült a temp lom ban meg szo kott he -
lyén. A pres bi té ri um nak is tag ja volt. Azt hi szem, szá -
má ra na gyon so kat je len tett a hit, ez tud ta át se gí te ni a
ne héz időszakokon. Rég óta nem dé del ge tett már
nagy ál mo kat, meg elé ge dett meg ma radt kis bir to ká -
val, örült a csa lád já nak és an nak, hogy el múl tak
„azok az évek".

Em lék szem, ami kor a ré gi, siske ut ca 20. szám
alat ti há zat el ad tuk, nem gör dí tett aka dályt erőskezű
fe le sé ge ter vei elé. A Kis fa ludy tsz pénz tá ro sa ként
vo nult nyug díj ba. Kol lé gái sze ret ték és tisz tel ték. so -
ha nem pa nasz ko dott ne kik. A zse bé ben min dig ott la -
pult né hány fo rint, hogy az is ko lá ból ha za tar tó uno -
ká já nak tud jon ad ni fa gyi ra va lót. mind ket ten örül -
tünk - ő ad ha tott, én kap tam. utol só em lé ke im kö zött
- ak kor már az új ház ban él tünk (hu nya di ut ca 23.) -
bot ra tá masz ko dó, gon do la ta i ban mes  sze já ró nagy -
apa ként lá tom. fá radt volt, be teg sé ge egy re job ban
le gyen gí tet te. Ami kor be kel lett men nie a kór ház ba,
gye rek ként nem is gon dol tam ar ra, hogy töb bé nem
ta lál ko zunk, így el sem kö szön tünk egy más tól. A
szom bat he lyi kór ház ba vit ték, ott vér át öm lesz tést ka -
pott. szo ba tár sa mond ta, hogy az nap so kat be szél get -
tek, majd át for dult a má sik ol da lá ra és csen de sen,
örök re el aludt. Áp ri lis 3-a volt.

mint mind nyá junk nak, ne ki is le het tek hi bái, de
egy ben biz tos va gyok: tet te i vel so ha nem akart ár ta ni
sen ki nek. hos  szú évek el múl tá val is büsz ké vé tesz a
tu dat, hogy ilyen nagy apám volt. sok ha son ló em ber -
re len ne szük sé ge a mai vi lág nak. A fü re di re for má tus
temetőben nyug szik fe le sé gé vel és lá nya i val együtt.
na gyon re mé lem - azon a bi zo nyos túl vi lá gon - bé -
kes ség ben és bol dog ság ban.

Borhét (1940)
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A vÁRoSI HELYTÖRTÉNETI GYűJTEMÉNY 
úJ SZERZEMÉNYEI

Koller Károly számolócédulája (1906 k.)

Kéménytisztítási számla (1897)

(dr. Sólymos Szilveszter ajándékai)
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