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A köz hi e de lem mel el len tét ben a Füred föld raj zi név
nem fürdő sza vunk kal van ös  sze füg gés ben. szem ben
pél dá ul Tátra fü red, Lil la fü red, Káptalan füred vagy
Biharfüred ne vé vel, me lyek  az át ér tel me zett Ba la ton fü -
red min tá já ra  tu da to san ké szült ké sőb bi név al ko tá sok.
Mi vel a ba la to ni vá ros már a 19. szá zad el ső fe lé ben
nép sze rű, lá to ga tott für dő hely volt, több más für dő és
üdü lő hely is a Fü red ne vet kap ta. [El ső ként a sze pe si
schmecks, szlo vák ne vén stary smokovec kap ta
ótátrafüred ne vét: „1846. jú li us 31-én az ak kor ott mu -
la tó kö zön ség ne vez te el e he lyet a re gé nyes Ba la ton-
Fü red pandantjául Tátra-Füred-nek”.] Tátrafüred min tá -
já ra ala kul tak azu tán a Károlyfüred (Karlsbad), Mátra -
füred ne vek.

Pe dig Ba la ton fü red ne vé ben nem a fürdő szó lap -
pang! Mint ar ra már is mert nyel vé szünk, szar vas gá bor
1892-ben, a Ma gyar nyelv őr ben fel hív ja a fi gyel met,
„így okos kod tak a szepesség nyelv tu dó sai: Fü red és
für dő mind egy. és meg szü le tett, föl ka pott, hi va ta los sá
vált a Tátrafüred ne ve zet. s mint ha va la mi tit kos, bű vös
erő rej le nék e név ben, utá na gom ba mód ra kez de nek
sza po rod ni a füredek: Thurzófüred, iglófüred”. Hogy
azon ban Ti sza fü red vagy a so mo gyi Kaposfüred sem az
ott ta lál ha tó für dő víz ről kap ta ne vét, azt iro ni kus so ra i -
ban a kö vet ke ző kép pen bi zo nyít ja: „Van Ti sza fü red is,
ott für dő nek hí re-ham va sincs. ... En nek gyó gyí tó vi ze a
Holt-Ti sza, mely iszap ban és pi ó cák ban bő vel ke dik. A
für dő ven dé gek szá ma a sá to ros ci gá nyok ván dor lá si
ked ve s for gal mi vi szo nyai sze rint vál to zik; egy re-más -
ra éven ként két-há rom sá tor al já ra te he tő. Ami az ide gen
für dő ven dé gek el lá tá sá ról és ké nyel mé ről va ló gon dos -
ko dást il le ti, van a vá ros ban egy úgy ne ve zett ‘nagy ven -
dég lő’, vul go: csapszék”.

Kell len nie te hát más ma gya rá zat nak a Fü red hely -
név re! An nál is in kább, mert ez a vá ros név igen ko rai
fel buk ka ná sú a ma gyar írás be li ség ben, és a je lölt fa lu
nem a Ba la ton part ján te rült el (ab ban az idő ben nem is
volt sem mi fé le für dő élet a tó par ton!). Für dés ről, für dő -
hely ről a ko rai ok le ve lek nem tesz nek em lí tést. Még jó -
val ké sőbb, év szá zad ok múl va is (pl. Hor váth Bá lint
Ma gyar ó vá ron 1848-ban, orzovenszky Kár oly Pes ten,
1863-ban ki adott köny vé ben) kü lön te le pü lé sek ről be -
szél nek: „A gyógy hely a’ mel let te fek vő Ba la ton-Fü red
fa lu tól meg kü lön böz te tés vé gett sa va nyú víz nek
neveztetik”, és „A ba la ton fü re di gyógy für dő Fü red fa -
lu tól dél nek egy óra-ne gyed re, Arács fa lu tól dél nyu gat
fe lé egy jó ne gyed óra tá vol ság ra, a Ba la ton ta vá tól alig
140 lé pés nyi re, an nak éj sza ki partján” fek szik. A für dő -

te lep ne ve te hát ko ráb ban Savanyóvíz volt. Az észa -
kabb ra fek vő Fü red fa lu ban élők azt mond ták, ha a für -
dő te lep re ké szül tek, hogy „le me gyek a savanyóvízre”.
A gyógy for rás kör nyé kén ki épült für dő te le pet (sa va -
nyú ví zi für dőt) a tu laj do nos ti ha nyi apát ság bér be adás -
sal hasz no sí tot ta. A sa va nyú vi zet elő ször zeiller Már -
ton föld rajz ku ta tó, 1632-ben ki adott ‘itenerarium des
Koenigreich ungarn” c. mun ká já ban, majd 1694-ben
Matthi Lower is mer tet te. 1700 után sze rez te vis  sza a
bencés rend a ti ha nyi apát sá got, az ak ko ri bir tok ren de -
zé sek ok má nya i ban szin tén elő for dul a sa va nyú víz, to -
váb bá Eszterházy Dá ni el ku ruc vi ce ge ne rá lis 1708. évi
jegy ző könyv ében ol vas ha tó be jegy zés sze rint „nagy-
Vázsonbul meg in dul ván ő nga regvel, ment a fü re di
savanyóvizhez”; ezek a for rás el ső em lí té sei. 1783-ban
pe dig már tér ké pen is sze re pel a „sawanio viz oder
sauerbrunn”, va la mint 1785-ben Pálóczi Hor váth
Ádám raj zán szin tén meg ta lál ha tó a für dő te lep - Fü red
fa lu val és Aráccsal egye tem ben -, Fü red fa lu ról ez zel
szem ben már a 13. szá zad ele jé ről ta lá lunk írá sos do ku -
men tu mo kat: 1211: in uilla Fyred, majd 1272: fyured
és 1298: Ville Fyurediuxta Balatinum, 1320, 1385 és
1416: Fyred,1459: Fwred. Mai te rü le tén öt köz ség ál -
lott. 1211-tól ada tol ha tó Papsoka (R. Papsoca, 1267,
1314: Popsuca, 1416: Poposka, 1417: Paposka és
Papsoka) az ok le ve lek ben. Ma gyar ne ve ‘pap so ka dal -
ma, fa lu ja’ je len té sű, az az a ti ha nyi pa pok fa lu ja. Siske
köz ség 1373-tól sze re pel az ok le ve lek ben (1385, 1388,
1416: siske, sis ka, 1417: syske); a völgy ben fa ka dó
for rás ról nyer te ne vét. Ma ga a Siske sze mély né vi ere -
de tű, már 1275-ből is mert a Sysk, mely a la tin Sixtus
név re ve zet he tő vis  sza. A mai kéki for rá sok kör nyé kén
te rült el Kékfa lu [1211: Kecu, 1267: Keyk, 1268: Kek,
1320: Keek, 1349: in dicta possessione Keyk et Fyred
vocatis, 1351: keekfiredi job bá gyok, 1418: Villis Fyred
Keek Kwesd; még 1671-ben is elő for dul a Kek név]. A
te le pü lés el ne ve zé se a kékszín név ből ke let ke zett; ta lán
a vi dék fény vi szo nya i ra, a tá vol ról néz ve ké kes vo nu la -
tok ra vo nat ko zott (vö. Kék-hegy, Kék kő, Ké kes, mai
Kék köz ség nyír egy há za kö ze lé ben stb.). A jó nyelv ér -
zék kel ku ta tó zákonyi Fe renc sze rint azon ban va la mi -
lyen ural ko dó nö vény /kökény, szilva/ mo ti vál ta a név -
adást. Ma a Kéki dű lő, Kéki-völgy, Kéki-forrás őr zi a
ne vet. Arácsot 1954-ben csa tol ták Ba la ton fü red hez.
Arácsmár a ti ha nyi apát ság bir to ka i nak 1211. évi ösz -
 sze írá sá ban sze re pel, majd 1385-ben és 1492-ben
Araach. ok le ve lek ben még Aarach, Araci és Arach
alak vál to zat ok ol vas ha tók. Ez szin tén sze mély név ből
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ke let ke zett, már 1214-ből ada tolt az Orochi,1344-ből
az Arachnév, mely szláv ere de tű, a ‘szán tó (em ber)’ je -
len té sű szerb-hor vát Oraè, cseh Oráè, len gyel Oracz
sze mély név meg fe le lő je. Arácstól dél re, a tó par tig nyú -
ló lej tőn volt az igen rö vid éle tű Magyare te le pü lés
(1231: Magare, 1243: Mogorey, 1380: Magyare). A
szláv ere de tű kö ze li Arácstól kü lön böz tet te meg a ma -
gya rok lak ta fa lu nak ez az el ne ve zé se, mely nek szó vé -
gi ma gán hang zó ja még az óma gyar ko ri szó vé gi ma -
gán hang zók sor va dá sa és el tű né se előt ti ál la po tot mu -
tat ja (magyari, hodu, utu, vizi, kezü stb.). A fel so rolt
köz sé gek mind egyi ke ma ga sab ban, tá vo labb fe küdt a
Ba la ton tól, és mint lát tuk, idő ben mes  sze meg előz ték a
tó par ti für dő te lep lét re jöt tét.

Ezek után ve gyük szem ügy re a szin tén igen ré gi Fü-
redel ne ve zést! Hely ne ve ink elég nagy ré szé hez ab ban
ha son lít, hogy a szó vé gén a gya ko ri -dkép zőt ta lál juk,
mint pl. Ártán-d, Kakas-d, Tyúko-d, Sás-d, Almá-d,
Bogár-d, Mogyoró-d, Kerecsen-d, Nádas-d, Agár-d,
Sasa-d stb. ilyen a mi vá ros ne vünk, Füre-d is. A fürj
‘coturnix coturnix’ ma dár név vel függ ös  sze, an nak ré gi
für alak já ból ke let ke zett -d kép ző vel. Je len té se pe dig
‘für jes’, az az für jek ben gaz dag te rü let (vö. sóly mos,
Mé nes stb., il let ve egyéb hely ne vek ez zel a ma dár név -
vel: 1268, 1297: Fyur,1364: Fyurzygeth,1677: Fürjes
völgy,mai Fürköz ség Ko má rom me gyé ben). A fürjter -
mi nus ban a szó vé gi -jnem ere de ti; a nyelv tör té ne ti ada -
tok alap ján azt ál la pít hat juk meg, hogy vi szony lag ké sői
fel buk ka ná sú, a tol da lék nél kü li szó tő vé gén csak ké sőn
szi lár dult meg. A 17. szá zad nál ko ráb bi for rá sok ban ki -
vé tel nél kül füralak ja sze re pel. +Méghozzá a ma gyar
írás be li ség igen ko rai em lé ke i ben, így 1395 k.: f¨yr a
Besz ter cei szó jegy zék ben, majd 1405 k. a schägli szó -

jegy zék ben, firmadar,fyra Jordánszky kó dex ben 1516-
ban, fwr a Keszt he lyi kó dex ben 1522-ben, to váb bá
1533-ban a Murmellius le xi kon ban, 1590-ben szikszai
Fabricius Ba lázs nomenclatorában, majd a Ko lozs vá ri
glos  szák ban. és ez a tol da lék nél kü li alak ja hasz ná la tos
mind má ig a nép nyelv ben, szá mos nyelv já rá sunk ból így
ada tol ha tó (pl. szla vó ni á ban Kórógy: fír,új Ma gyar
Táj szó tár: fürmadár, fír, für; a kü lö nö sen ar cha i kus
csán gó ban szin tén für;és a Ba la ton nál is így em le get -
ték. Hogy a szó vé gi -jnél kü li alak vál to zat ok a ré geb bi -
ek, azt az is bi zo nyít ja, hogy sok szár ma zé ká ban, ös  sze -
té tel ben is a tol da lék nél kü li alak ja sze re pel (pl. Füred,
fürmadár,fürcsirke,fürmony,fürsíp,fürhússtb.). Ma is
hasz ná la tos sze mély név a Für. A Ma gyar nyelv Tör té -
ne ti-eti mo ló gi ai szó tá ra sze rint fürjma dár ne vünk is me -
ret len ere de tű. én azon ban igen va ló szí nű nek tar tom,
hogy fürge sza vunk kal ös  sze füg gés be hoz ha tó; a fürj
ne vet a ma dár für ge moz gá sa, gyors fu tá sa mo ti vál hat ta
(vö. még fireg-forog szó tö ve). Er dély ben mond ják is,
hogy „fut kos, mint a fürj”. A fürge mel lék név a csán -
gók nál ‘se rény’ je len tés sel fürcse;a sza mos há ton „úgy
jár, mint a fürj”, az az fris sen, für gén lép ked; sze ged kör -
nyé kén „friss, mint a fürj”; Bé kés me gyé ben „úgy be ug -
rott az aj tón, mint a fürcsirke” anyit tesz: gyor san; Er -
dély ben, zilah kör nyé kén „fut, mint a fürjfiók”, ele ven,
vir gonc; csong rá don „akár a fűrfiú”, kü lö nö sen élénk
gyer me kek re mond ják.

A mai Balatonfüredvá ros név te hát ös  sze té tel, mely -
nek Balaton elő tag ja szláv ere de tű, a hely név ben meg -
kü lön böz te tő sze re pű. A tó kö zel sé gé re, mel lé ké re utal.
Füredutó tag ját pe dig hely te le nül kap csol ják ös  sze a für-
désfo gal má val, igen ré gi hely ne vünk, a für(fürj) szár -
ma zé ka.                                                                                                            

A ba la to ni für dő kul tú rát, sőt a sa va nyú ví zi für dő- és
ivó kul tú rát meg elő ző en Ba la ton fü red re nem volt jel -
lem ző  a nagyará nyú be ván dor lás. A ré gi fü re di csa lá -
dok már év szá zad ok kal ko ráb ban gyö ke ret ver tek a
te le pü lé sen. ne vük jel leg ze tes sé vált a le szár ma zó
nem ze dé kek hos  szú so ra nyo mán.

A leg gyak rab ban elő for du ló ne vek a re for má tus anya -
köny vi be jegy zé sek alap ján a so mo gyi, a sza bó, a
Bedegi, a Ber tók, a Kutasi, a Var ga, a Ki rály, az új he lyi,
a Pálfy, a siskei csa lá dok, akik kö zül most a Var ga csa lád
nem ze dé ki táb lá it, le szár ma zá si vo na lát mu ta tom be.1

A re for má tus egy há zi anya köny vek ből ki de rül, hogy
a csa lá dok rész ben a ne héz kes hely vál to zás, rész ben a

bir tok egy ben tar tá sa mi att há zas ság ré vén több ször is
ro ko ni vi szony ba ke rül tek egy más sal. A Var ga csa lád
ese té ben a ne me si cím meg kön  nyí ti a vo na lak fel ál lí tá -
sát, ugyan is az 1790-es, 1829-es és 1849-es ne me si ösz -
 sze írá sok 3-4 ge ne rá ci ót tün tet nek fel.

Az egyik Var ga ág a Partiumból (zaránd, Kö zép-
szol nok, Kraszna vár me gyék) szár ma zott át Ba la ton -
fü red re a 17. szá zad ban írásos ada tok ból tud juk, hogy
Var ga györgy (georgius) a vo nal leg ko ráb ban em lí tett
tag ja a há rom rész re sza kadt Ma gyar or szá gon i. Rá kó -
czi györgy től ka pott ne me si le ve let szent-Lász lói li te -
rá tus (ír ni, ol vas ni tu dó) elő név vel 1635-ben.2 ő a csa -
lád leg ko ráb bi is mert tag ja. uno kái: Já nos (Joannes) és
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Lőrincz (Laurentius) 1713-ban3 kelt ke re set le ve lük ben
igé nyü ket je len tet ték be a ne me si cím hasz ná la tá ra, amit
iii. Kár oly ma gyar ki rály – fa tok ban vé dett – ki rá lyi pe -
csét tel hi te le sít ve meg is erő sí tett és elő név ként a szent-
Lász lói és Ba la ton fü re di elő ne vet ado má nyoz ta.

cí me rük: a pajzs kék ud va rá ban zöld té ren ál ló vö -
rös ru hás ma gyar vi téz, kék öv vel, ol da lán kard lóg, lá -
bát sár ga csiz ma fe di, fe jén pré mes, vö rös kal pag van,
jobb ke zé ben há rom bú za ka lászt tart. A pajzs fö löt ti si -
sak ko ro ná já ból szin tén olyan vi téz emel ke dik ki, jobb
ke zé ben ki vont kar dot tart va. Foszladék
jobb ról ezüstvörös, bal ról aranykék. 4

A cí mer szer ző Lőrincznek két fe -
le sé ge kö zül az el ső, a po rosz gróf nő
ka cér ma ga tar tá sa mi att majd nem
el úszott a bír tok.  Lőrincz ha rag já -
ban mun ká ra fog ta a gró fi hit vest,
hát ha így majd meg csú nyul, de ő a
ka pá lás elől meg szö kött a férjétől.5

Lő rinc nek és en nek ugyan csak Lő -
rinc ne vű fi á nak a kö zös sír ja a ré gi
re for má tus te me tő ben ta lál ha tó, las -
san szét mál ló vö rös ho mok kő be vé -
sett sír fel irat tal.

Az el ső re for má tus anya könyv
el ső lap ját 1761-ben – te hát a meg -
nyi tást kö ve tő en – épp az idő sebb (ak -
kor 76 éves) Lőrincz ma gyar nyel vű visz -
 sza em lé ke ző be jegy zé se kez di, mint egy össze fog lal va
a meg elő ző idők re for má tus egy há zi tör té ne té nek sze -
mé lyi vo nat ko zá sú ele me it, fel so rol va az ad dig szol -
gált pré di ká to ro kat és az 1698-tól  ok ta tó schola (is -
ko la) mestereket.6

Te kin tet tel ar ra, hogy az el ső anya köny vi kö te tek be
la ti nul je gyez ték be az ada to kat és a szü le tés ese tén
csak az apát tün tet ték fel,  a vo nal-kö ve tés ne héz kes.
Mi vel egyi de jű leg több azo nos csa lád- és ke reszt ne vű
em ber élt, csak el té rő ko ruk és ke reszt szü lői sze re pük
ad nak tám pon tot lo gi kus le szár ma zá si táb lá zat ké szí -
té sé hez. A ké sőb bi anya köny vek már köz lik az azo no -
sí tás hoz szük sé ges ada to kat.

if jabb Lőrincznek el ső fe le sé gé től, Tor má si Er zsé -
bet től négy, má so dik fe le sé gé től Bata Júliannától há -
rom gyer me ke szü le tett. Péterffy ida ze ne ku ta tó,
Pálóczi után ku tat va a Var gák ra is új ada tok kal szol -
gált. Lő rinc fia, Ádám volt az, aki si ke re sen al ku dott
Pálóczi Hor váth Ádám mind két há zá ra és meg is vet -
te azo kat 1811-ben.7 A na gyob bi kat Pálóczi 1789-ben
épí tet te klas  szi cis ta stí lus ban az ak ko ri fa lu al só szé -
lén, a Ba rics kán. Az épü let ma a Ferencsik Já nos ze -
ne is ko lá nak ad ott hont. A volt tu laj do no sok ne vét hir -
de tő már vány táb lá ról le ma radt Var ga Ádám, il let ve a

Var ga csa lád ne ve, pe dig a ház fél év szá za dig volt a
bir to kuk ban, tő lük vá sá rol ta meg Teasdale Vil mos. A
ki seb bik Pálóczi ház to vább ma radt Var ga tu laj don -
ban. Tő lük Huray dok tor, majd a Fe ke te csa lád, ké -
sőbb Vojacsek Mar git ta nár nő vá sá rol ta meg.

Ádám fia La jos, szol ga bí ró, majd  1847-től za la
vár me gye Ta pol ca já rá sá nak főszolgabírája volt és
egy ben a ba la ton fü re di szín ház, a Ma gyar Já ték szín
fő kor mány zó ja. Hi va ta lát az 1860-as éve kig lát ta el.
sír ja a ré gi re for má tus te me tő ben, fe le sé gé nek, a Vas

vár me gyé ből szár ma zott Etényi Jose -
fának sír ja – ame lyen jól ol vas ha tó a

tel jes fel irat, fel so rol va gyá szo ló
hat gyer me két-, a ré gi ka to li kus te -
me tő ben ta lál ha tó. La jos há rom fia
ka to na tiszt volt,8 akik kö zül im re
részt vett Jel la sics por tyá zó, fosz -
to ga tó csa pa ta i nak si ke res el ül dö -
zé sé ben, és a sza bad ság harc alatt
23 éve sen őr na gyi ran gig ju tott.
nyug díj ba vo nu lá sa után ez re de si
ran got kapott.9

Var ga im re hon véd ez re dest a fenn -
ma radt egy ko ri gyász je len tés alap -
ján Fü re den te met ték el,10 te hát

nem a nagy ka ni zsai te me tő ben, ahol
fe le sé ge nyug szik dísz-osz lop kö vön

fel ira tos sír ban. A „Ba la ton fü red” he ti lap -
ban Keményffy Kár oly 1922-ből szár ma zó Fü re di Te -
me tők cí mű foly ta tá sos cik ké ben há rom so ros uta lás
ol vas ha tó fő bí ró ap já nak, La jos nak sír já ra: „igen ár -
nyas hel  lyel cse rél te fel hi va ta lát tek. Ba la ton fü re di
csász. kir. fő bí ró; majd kö vet te csa lád ja is. Em lék kő
1864-ből.” A ko vá csolt vas ke rí tés és saj nos a fel ira tos
már vány táb la is hi ány zik a sír kő osz lop mé lye dé sé -
ből, pe dig ez zel iga zol ni le het ne Var ga im re ez re des
nyug he lyét.

A há rom lány kö zül az egyik egy oszt rák gróf hoz, a
má sik egy né met bá ró hoz, a har ma dik pe dig har mad -
fo kú uno ka test vér éhez, Var ga sán dor hoz ment férj -
hez, aki er dő mér nök volt Ba la ton fü re den. En nek fia
Já nos me gyei út biz tos, aki jár ta az uta kat és az ak kor
hasz ná la tos, egy kor a skót mér nök ( Mc. Adam) ál tal
fel ta lált, út épí tő tech no ló gi á val vé gez tet te a ma ka dám
utak ja ví tá sa it. Ti pi kus mik szá thi dzsent ri éle tet élt,
kár tyá zott és sok pénzt vesz tett. A csa lád ha gyo mány -
ként őr zi vi szont, hogy föld bir to ká ból a mos ta ni Bem
Jó zsef Ál ta lá nos is ko la, ak kor pol gá ri fiú is ko la fel épí -
té sé re és a hoz zá tar to zó gya kor ló kert ki ala kí tá sá ra te -
rü le tet ado má nyo zott. Fe le sé ge a balatonszőlősi Var ga
csa lád ból szár ma zott, aki nek szár ma zá si vo na la a
szőlősi re for má tus anya köny vek és le vél tá ri ne me si
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ös  sze írá sok ré vén a má so dik ge ne rá ci ós szin tig kö vet -
he tő vissza.11 szü lei ko rán meg hal tak, ezért át ke rült
Fü red re az er dő mér nök gyám sá gá ba. csa lá don be lül
he vült a sze re lem ké sőb bi fér jé hez, Já nos hoz. nin cse -
nek olyan ada tok, me lyek ezt a két Var ga vo na lat egy
kö zös ős re ve zet het nék vis  sza. „A szent Be ne dek Rend
Tör té ne te”   ugyan már a XVi. sz.-tól em lít Var gá kat az
egy más sal szom szé dos fal vak ban, azon ban ezek kel az
ada tok kal a ro ko ni kap cso lat nem iga zol ha tó.

Já nos fia sán dor ta ka rék pénz tá ri tiszt vi se lő volt. A
re for má tus anya könyv a ke reszt szü lők kö zött Eöt vös
Ká rolyt is fel tün te ti. Az i. vi lág há bo rú ki tö ré sé nek évé -
ben sán dor orosz ha di fog ság ba ke rült és csak 6 év múl -
va, 1920-ban sza ba dult és lát ta meg elő ször kis fi át.
1921-ben szü le tett Pi ros ka ne vű lá nya, de ami kor 4 he -
tes lett, any já val együtt tu ber ku ló zis ban meg halt. A ii.
vi lág há bo rú vé gén az oro szok el hur col ták, mert meg -
aka dá lyoz ta, hogy egy ré sze ges orosz ka to na nők kel
erő sza kos kod jon, mi köz ben a pus kát is ki csa var ta a ka -
to na ke zé ből. Az öt ve nes évek ben má so dik fe le sé ge
ered mény te le nül ér dek lő dött utá na, de a rend szer vál tás
után a Had tör té ne ti in té zet sem tu dott fel vi lá go sí tást
ad ni el tű né sé ről. El kép zel he tő, hogy a még fel nem tárt
– Fü red ha tá rá ban lé vő – tö meg sír ban nyug szik.

A má sik ágon Ba la ton fü re den  Var ga La jos, a pa ti -
nás fü re di nagy gaz dák egyi ke vit te to vább a Var ga ne -
vet. Lá nya, Ani kó ta ní tó a Bem ál ta lá nos is ko lá ban,
fia, zol tán pe dig a hely be li víz mű tech ni ku sa. zol tán,
mi vel ne ki is lá nyai van nak, ezen ág utol só fér fi sar ja.

so ká ig nem volt bi zo nyít ha tó Var ga La jos és Var ga
Já nos fel me nő i nek ro ko ni kap cso la ta, míg nem
Petrőcz Lász ló lel kész sé ge ide jén az anya köny vi be te -
kin tés ré vén rész le tes le szár ma zá si táb la ké szül he tett,
amely Lőrinczet je lö li meg kö zös ős ként, ki nek má so -
dik fe le sé gé től szü le tett An tal ne vű fi á nak le szár ma -
zott ja Var ga La jos.

A csa lád le szár ma zá si táb lá já nak ké szí té se so rán
fény de rült Fü red egy má sik Var ga csa lád já val va ló
kap cso la tá ra is.  Vis  sza me nő leg ist vá nig (stephanus),

a má so dik ge ne rá ci ós szin tig kö vet he tő ez a vo nal is
és bár az ág fér fi vo na la ki halt, a nő ági le szár ma zot tak
más né ven, de itt él nek a vá ros ban.

A le szár ma zá si táb la kö ve té se kor ki tű nik, hogy a
csa lád leg gyak rab ban a so mo gyi csa lád tag ja i val lé -
pett há zas ság ra.  Mi vel a so mo gyi név két szer gyak -
rab ban for dul elő az anya köny vek ben, mint bár mely
má sik ré gi csa lád név, fel ve tő dött a kér dés, van-e kö ze
a Var gák nak a má ig élő so mo gyi ak hoz, il let ve a Var -
gák ol dal irá nyú ös  sze kö tő szá la in túl van-e egyéb, ko -
ráb bi ro ko ni kap cso lat a két csa lád kö zött.   Mik lós
Fe renc lel kész úr hoz zá já ru lá sá val is mét be te kint het -
tem az anya köny vek be. 

Be bi zo nyo so dott a fel te vés: a so mo gyi csa lád nak
nő tag jai há za sod tak a szőlősi és a fü re di Var ga csa lád
fér fi tag ja i val is kü lön bö ző idők ben. En nek a so mo -
gyi vo nal nak előd je az a so mo gyi Kár oly (fe le sé ge
nagy Er zsé bet), aki az új re for má tus temp lo mot épít -
te tő nagy ist ván lel kész sé ge ide jén a re for má tus
temp lom ku rá to ra (gond no ka) volt és sír ja egyik leg -
jobb ál la pot ban meg ma radt sír kő vel a ré gi re for má tus
te me tő ke le ti, bok ros ré szén ta lál ha tó.

A mai so mo gyi ak kal va ló ro kon ság gyö ke rei Var ga
Lő rinc déd uno ká já ig nyúl nak vis  sza, ve le kö tött há -
zas sá got an nak ide jén so mo gyi Lász ló.

A Var ga csa lád le szár ma zá si táb lá ja az ed dig fel ku -
ta tot tak alap ján 133 Var ga ne vűt és há zas ság kö tés sel
165 egyéb ne vűt tar tal maz.

A fel nőtt kort meg ért fér fi ak át lag élet ko ra 62,8 év,
a nő ké  62,9.

Az 1849-es ko le ra jár vány 9 sze mélyt érin tett a csa -
lád fán. A cse cse mő - ha lá lo zás a kor ra jel lem ző mó -
don igen gyak ran elő for dult a csa lád ban. A szo kás az
volt, hogy a kö vet ke ző azo nos ne mű gyer mek az el -
halt test vé re ne vét kap ta mint egy pó tol va azt.

A Var ga csa lád le szár ma zá si táb lá ja ter mé sze te sen
nem mond ha tó tel jes nek, hi szen a ku ta tá sok fo lya mán,
il let ve a vá rat la nul fel buk ka nó ada tok kap csán a csa lád -
fa ed dig is me ret len ol dal ág gal bő vül het, pon to sod hat.
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Az újabb, Baj csy -zsi linsz ky úti te me tő sír je le i nek le -
írá sa a jel zett idő szak ból, a föl lel he tő sí rok sor rend jé -
ben az egy há zi nyil ván tar tás szá mo zá sa sze rint kö vet -
ke zik. A fel tün te tett szá mok a so rok szá mát és azon
be lül a sír he lyet je lö lik, előbb a bal, utá na a jobb ol da -
lon ha lad va. A szá mo zás balfelé és jobbfelé a kö zé pen
le vő út tól 1. szám mal kez dő dik.

Baloldal:
B 1/2. süttői mész kő ből ké szült sír kő, nyúj tott fél kör -
ív vel zá ró dik.
Két ol da lán egy-egy féloszlop van. Hal vá nyan lát ha tó
a szép kar colt szo mo rú fűz dí szí tés. Fel ira ta:

Az öz vegy és gyer me kek fáj dal má nak
s ke ser vé nek sirköve

né hai
ns so Mo gyi  JÁ nos

férj s atya ham va i nak
Ki élt 65 évet

Meg halt 1865 Ja nu ár 18
Leng jen örök bé ke s nyu ga lom

po ra ik fölött
és ne je

VAR gA Ju Li An nA
élt 78 évet

meg halt 1889 áp ri lis 19

B 1/3. szür ke kő obe liszk, dí szí tés nél kül. Ké szí tő je
Havranek An tal Veszp rém. Fel ira ta:

TA KÁcs szA Bó Jó zsEF
csA LÁ Di

siRBoLTJA
itt nyug szik

szA Bó Jó zsEF
élt 81 évet

meg halt 1900 decz 21
és ne je Kis éVA

é1t 66 évet
meg halt l894 má jus l0

le á nyuk
szA Bó  LiDiA
éLT 12 éVET

MEg HALT 1861 DEczEMBER
Bé ke ham va ik ra!

B 1/4. Dísz nél kü li ma gas vöröskő sír jel. A pár kány
nél kü li fel ső rész elő re ug rik, kö zép ső ki ma gas ló fél -
kör ív ét egy-egy ka réj fog ja köz re. A be tűk for má ja,
vé sé se jel leg ze te sen sza bá lyos. ugyan ilyen sír kő még
ta lál ha tó a te me tő ben, ame lyek nyil ván va ló an ugyan -
an nak a kő fa ra gó mes ter nek a mun kái és kel te zé se ik
sze rint a századforduló kö rül ké szül het tek. Fel ira ta: 

iTT
nyug sziK

gÁs PÁR iM RE
és

csA LÁD JA
Bé KE HAM VA iK RA!

B 1/6. Mű kő ből ké szült, tom pa szög ben zá ró dó szür ke
sír jel, te te jén fek vő ko szo rú dís  szel, ol da lán jel leg ze -
tes diszítés. A fel ira ti rész fo ga zot tan zá rul. év szám
nem ol vas ha tó le ró la. Fel ira ta:
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itt nyugosznak
az atyák is ten ben

bol do gult
n so Mo gyi  LÁsz Ló

élt 69 évet
so Mo gyi sÁn DoR

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

és nE JE
BERETz LiDiA

B2/1. A le fe dett sír előtt két sír kő áll. Az egyik dí szí -
tés nél kü li  szür ke obe liszk. Ké szí tő je: Havranek An -
tal Veszp rém. Fel ira ta:

gyEnis gÁ BoR
csA LÁ Di

siRBoLTJA
itt nyug szik

gyEnis gÁ BoR
éLT 63 éVET

MEg HALT 1897
iTT nyug sziK

nE JE
győRFi LiDiA
éLT 48 éVET

MEg HALT 1887 Au gusz Tus 2
Bé ke ham va ik ra!

A má sik süttői mész kő, fel ső ré szén há rom ka ré jos le -
zá rás sal. A fel ira ti me ző félkörívesen zá rult, két ol da -
lán egy-egy féloszlop van. Fel ira ta:

E sirkő
je lö li né hai legidősb
gyEnis gÁ BoR

nyug he lyét
Ki é1t 61 évet és 2 hó na pot
meg halt 1866 nov 18 dikán

öz ve gye s há rom gyer me ke mond ja
le gyen ál dás s  bé ke po ra i ra

B 2/6. Vöröskő sír jel, az 1/4.-el meg egye ző ki vi tel -
ben. Fel ira ta:

E gyÁsz HAn ToK
ALATT nyug sziK

ns cHEPELy LAJosné
éLT 30 éVET MEgH 1866 Agu 28

és éDEs Any JA
uJHELyi  sÁMuELné

éLT 78 éVET MEgH 1874 Jun 24
és uno KÁ iK

cHEPELy  gé zA éLT

1 HoL nA PoT  MEgH 1884 APR 1
cHEPELy KÁ RoLy éLT

1 HE TET MEgH 1884 DEcz 21
cHEPELy  ELEK éLT

7 éVET MEgH 1891 noV 19
cHEPELy LÁsz Ló éLT

6 éVET MEgH 1893 JAn 18
Bé KE HAM VA iK RA

EMEL TET TE E siREMLéKET
Asz TA Los cHEPELy iM RE

1901
Földmíves ne mes cse pe li La jos ne je sor va dás ban
halt meg 30 éves ko rá ban. 

B 3/4. szép vöröskő sír jel. A fel ső rész nyúj tott fél kör -
íve pe rem mel ke re te zett és alig ki ál ló váll rész ben vég -
ző dik. A fel ira ti me zőt egy sze rű ív vá1asztja el a
fö1ötte le vő szo mo rú fúz dí szí tés től. Fel ira ta:

E
gyász

sír hant fe di né hai
Ró KA FEREnTz né

szül Domján sá ra
élt 44 évet ±1867

ns
uJHELi  LÁsz Ló né

szü RoKA LiDiA
élt 29 évet ± 1867
Bé ke ham va ik ra

B 3/8. süttői mész kő ből ké szült a kö vet ke ző sír jel.
Fel ső ré sze há rom szög ala kú, szo mo rú fűz dí szí tés sel,
két sar kán egy-egy ki haj ló íves ka réj. A fel ira ti me ző
félkörívesen zá rul, két ol dalt egy-egy féloszlop fog ja
köz re. Fel ira ta: 

Bé KE  E siRBAn nyug Vó
ö.BEDEgi Jó zsEF  79

nE JE
TAKÁTs sÁ RA 68
éVEs szü Lő Kön

s Az uno KA
BEDEgi Ju Li An nÁn

1873 sEPT 28

B 4/1. ugyan csak süttői már vány ból ké szült, az elő ző -
höz ha son ló mé re tű és ala kú sír kő. A szo mo rú fűz dí szí -
tés itt a fel ira ti me ző be ke rült, a fél kör ív két ol da lán
egy-egy ro zet ta lát ha tó. A fel irat ne he zen ol vas ha tó:

...gyEnis FEREnTz
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......................................
pi henj mint öz ve gyed

mig élt ér ted ........
......      .....valának

............................évei
jó sá god ju tal ma
örök és men  nyei

1868 Dec 31
öreg  gyenis Ferencz földmíves 77 éves ko rá ban,
öreg ség kö vet kez té ben halt meg.

B 4/9. Vöröskő sír jel. Fé1körös, pe re mes fel ső ré sze
kétoldalról kö zé pen ös  sze ível, ket té oszt va a fél kör ívet
/esetleg a Tíz pa ran cso lat két kő táb la mo tí vu mát
idézve/. Alat ta kar colt szo mo rú fűz dí szí tés, mely két
dup la hul lám vo nal kö zül emel ke dik ki. A hul lám vo nal
for ma a fel ira ti me ző el vá lasz tó dí szí tő sor alatt el len -
té tes irány ban meg is mét lő dik. A dí szí tő, ap ró ívek ből
ál ló sor a két ol da lon is vé gig fut. Kar colt fel ira ta ne -
he zen ol vas ha tó:

E sirban por lik
Bocsor istvánné
szü le tett Hor váth
zsu zsan na ki élt
62 évet meg halt

1868 szept 4
Állitatták gyer me kei

Bé ke ham va i ra

B 5/5. Meg je le né sé ben az elő ző höz ha son ló, szép
vöröskő sír em lék. Te te je fé1köríves, ap ró le vél fü zér
dí szű pe rem mel, kis vál lal, szim met ri ku san el ága zó
hul lám vo nal ból kö zé pen ki emel ke dő, há rom ágú le -
vél dís  szel. A fel ira ti me ző fe lé, el len ke ző irány ban
meg is mét lő dik a hul lám for ma. A kar colt fel irat ne he -
zen ol vas ha tó:

E sirban nyug szik
Ke nye res Já nos
é1t 66 évet Meg

halt 186.  év
szeptember.....

ne je
Ró ka Ju li an na

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

B 5/9. süttői mész kő sír jel, bok rok kal sű rűn be nő ve,
ezért ne he zen ol vas ha tó. Fel ső ré sze több lép csős pár ká -
nyú fé1körív, amely ké tol dalt váll ban vég ző dik. A fel -
ira ti rész nincs el vá laszt va. szo mo rú fűz dí szí ti. Fel ira ta:

itt nyug szik
HoR VÁTH Pé TER

élt 82 évet meg halt 1892 ...

ne je
zEMEc zsu zsAn nA

é1t 60 évet meg....
HoR VÁTH zsu zsAn nA

....

B 7/1. A vöröskőből ké szült sír jel for má já ban mint ha
az igé nye sebb süttői már vány sí ro kat utá noz ná. A há -
rom szög ben vég ző dő csú csot két ol dal ról egy-egy
félivű csúcs kí sé ri. A fel ira ti me ző két ol da lán egy-egy
féloszloppal fél kör rel zá rul. Fel ira ta:

itt nyug szik
DoMJÁn Pé TER

élt 63 évet
meg halt 18 . 4

és ne je
szA Bó Ju Li An nA

élt 80 évet
meg halt 1910 jul...

Kis uno ká juk KÁ RoLy élt 1 hó na pot
meg halt 187 .  év ben

Bé ke ham va i kon

B 7/8. szür ke kő obe liszk, dí szí tés nél kül. A dí szí tést
itt is az íve sen el he lye zett fel irat ké pe zi.

uJHELi DÁ ni EL
csA LÁ Di

siRBoLTJA
itt nyugosznak az urban
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uJHELi DÁ ni EL
szü le tett 1827 jul 21
meghalt190l márcz 2

és ne je
sisKEi MÁ RiA

é1t 77 évet
meg halt 1910 ápril 28

uJHELi LA Jos
é1t 16 évet

megh. 1871 okt 18-án
és Esz TER test vé re

élt 12 na pot
megh. 1872 aug 6-án

Bé ke po ra ik ra!

B 7/10. Ki ma gas ló szür ke már vány obe liszk, me lyet
dom bor mű vű ko szo rú dí szít. Mél tó em lék mű az itt
nyug vók nak.

MoL nÁR ALA DÁR
szü LE TETT 1839
MEg HALT 1881

A néP nE VE Lés BAJnoKÁ
nAK s Az EL ső MA gyAR
szE RE TET HÁz MEgTE-

REMTőJénEK
EM Lé Ké RE EMEL TE:

Ma gyar or szág néptanitói
s tan ügy ba rá tai ada ko zá sá ból

a Balatonfelvidéki
néptanitói egy let:

Hát ol dal:
ugyAn iTT nyug sziK

ATy JA
MoL nÁR Dé nEs
szül. 1800   ± 1871

B 8/3. süttői mész kő sír jel. Fel ső ré sze fél kör íves, kis
ki ug ró vál lal, lép cső ze tes pe rem mel, mely a fel ira ti
me ző től nincs el vá laszt va. szo mo rú fűz dí szí tés alatt
kö vet ke zik a fel irat:

Emelé e né ma kö vet
ö PÁLFFy isTVÁny

78 éVEs Jó AnyÁ nAK
HÁ LÁ JA JE Lé üL

gyER ME Ki szE RE TET TEL
1872 DEc 24

B 8/13. süttői mész kő sír em lék. Két ol dal ról egy-egy
kis ka réj jal köz re fo gott há rom szög ben vég ző dik, mely -
ben szo mo rú fűz dí szí tés lát ha tó. A fel ira ti me ző fél kör -
íve sen zá rul, két ol dalt egy-egy félosz lop pal. Felirata:

EM LéK osz Lo PÁ uL
1873 FEBR 19 én EL HunyT

ö. KoRPÁDi JÁ nos
76 éVEs Jó FéRJ nEK

EMELé E Kö VET
gyEnis An nA ÁL TAL

A női KE gyE LET és gyER ME Ki szE RE TET

B 9/7. Az elő ző höz ha son ló for mát mu ta tó, süttői
mész kő sír em lék. A fel ira ti me zőt zá ró fél kör ív fö lött
két ol dalt egy-egy be mé lye dő há rom szög. Dí szí té se a
csúcs ban le vő ro zet ta és a fel ira ti me ző ben le vő szo -
mo rú fűz. Fel ira ta:

ö csiz MA DiA  Jó zsEF
81 éVEs Jó FéRJ nEK

EM LéK szoB RA
MEg HALT 1873 DE cEM BER ll-én

Ki RÁLy KA TA Lin
KED VEs nE Jé VEL TöL TöTT

BoL Dog HÁ zAs sÁ gÁ nAK 40 iK éVé BEn
ÁL DÁs Bé KE HAM VA i RA

B 9/9. szür ke ter més kő si ma, kes ke nye dő ha sáb for -
ma, mely gú la alak ban vég ző dik. Dí szí té se szo mo rú -
fűz. Ké szí tő je: Tóth F. Veszp rém.
Fel ira ta: 

E gyász sirban nyug szik
ifj.Tóth gá bor

é1t 22 évet
meg halt 1873 év szept 12

TóTH LiDiA
élt 6 hó na pot

meg halt 1873 év márcz 29
Bé ke po ra ik ra

Emel tet te a szü lői és test vé ri
sze re tet

B l0/5. Ere de ti leg fe hér, meg szür kült, pe rem nél kü li  sír -
kő. Dí szí té se kar colt szo mo rú fűz me lyet vi rág fü zér ölel
kö rül. Fel ira ta:

itt nyug szik
öz vegy

DiEnER FüLöPné
szül. WicKERT KA TA Lin

szü LE TETT uJ sziVAcon
1837 JA nu ÁR 9-én

MEg HALT B.FüREDEn
1874 august 3l-én

él tem csak ke vés éve ket
Több bu mint öröm per ce ket
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Vi ha rok dulták keb le met
s ezek közt vég zem él te met

is ten ki ég be szóllitál
Vég imám hoz zád eb ből áll

óvd a tá vol ban is gyer me ke i met a butól
A siron in nen és azon tul 

B 12/2. szür ke ter més kő sír jel. Fel ső ré sze kes keny,
nyúj tott fél kör ív, mely ké tol dalt vis  sza haj ló ív ben
foly ta tó dik. Hang sú lyos, több lép csős sze gély kí sé ri.
Egyéb dí szí tés a sír kö vön nem lát szik. Fel ira ta:

itt nyug szik
PÁLFi  PÁL

élt 74 évet
meg halt 1885 decz 13

és ne je
szA Bó éVA

élt 80 évet
meg halt 1887 márcz  20

Bé ke ham va ik ra!

B 12/4. Ala csony vöröskő sír em lék, szép vo na lú hár -
mas ív ben vég ző dik, szé le sen ki ug ró sze gél  lyel. Dí -
szí té se szo mo rú fűz. Fel ira ta:

itt nyug szik
KoRPÁDi gÁ BoR
Esz TER le á nyá val

meg halt 1883 febr 17 én
éle té nek 45 évé ben

KoRPÁDi gÁBoRné
szül Váczi Ju li an na

megh. 1919 nov 4 én
Bé ke Ál dás  po ra ik ra!

B 12/6. szür ke kő obe liszk. Dí szí tés nincs raj ta. Fel ira ta: 
iTT nyug sziK
TE Kin TE TEs
ifj. so Mo gyi
zsigMonDné

szü LE TETT
so Mo gyi JosEFA

éLT 20 éVET
MEg HALT 1816 no VEM BER 20

so Mo gyi  J……
éLT 19 HE TET

MEg HALT 1877 JA nu ÁR 8

B 12/10. Vöröskőből ké szült sír jel a 12/2.-höz ha son -
ló for má jú, de ala cso nyabb. szo mo rú fűz dí szí té sű.
Fel ira ta:

itt nyug szik
ToTH  JÁn0s

meg halt 1876 oktober 1
éle té nek 56 évé ben

örök em lé kül emel tet te hü ne je
szül VAs éVA

Bé ke ham va ik ra

B 13/1. süttői mész kő sír jel, há rom ka ré jos fel ső rész -
 szel, mely több lép csős pár ká nyú nyúj tott fél kör ív ben
vég ző dik. Dí szí té se nincs. Fel ira ta:

itt nyug szik
özV

so Mo gyi  isTVÁnné
szü le tett

so Mo gyi  LiDiA
élt 68 évet

meg halt 1878 ja nu ár 2-an
Bé ke po ra i ra

B 14/7. Ma gas vöröskő, há rom ka ré jos, csúcs ba fu tó
le zá rás sal, több lép csős pár kán  nyal. A fel irat fe lett szo -
mo rú fűz dí szí tés. sírkőkészítő: B... Veszp rém

itt nyug szik
idősb BoDó  Jó zsEF

élt 63 évet
meg halt 1907 julius l0-én

ne je Berecz Ju li an na
BoDó  Jó zsEF

1880-1937
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Bodó im re
élt 6 évet

meg halt 1878 ja nu ár 15
Bé ke ham va ik ra

B 15/1. Ma gas, ta golt for má jú alap ré szen nyug vó obe -
liszk sze rű vöröskő sír jel. A fel ira ti táb la fe hér már -
vány lap. Dí szí té se szo mo rú fűz.  sír kő ké szí tő: Fe hér
sán dor Veszp rém. Fel ira ta:

Vö Rös  isT VÁn
csA LÁ Di  siRHELyE

Vö Rös  isT VÁn
éLT 67 éVET

MEgH 1896 ÁPR. 13
és nE JE

Ró KA  zsu zsAn nA
éLT 52 éVET

MEgH 1880 JuL 8
TA MÁs KÁ RoLy

éLT  82 éVET
MEgH  1928 DEc 8

és nE JE
Vö Rös zsu zsAn nA

éLT 86 éVET
MEgH 1939 Aug 23

nyu goD JA nAK  Bé Ké BEn

B 15/11. süttői mész kő, mely nyúj tott fél kör ív ben
vég ző dik, szé1es, több lép csős pár kán  nyal, ki ál ló váll -
rés  szel. Dí szí té se szo mo rú fűz. Fel ira ta:

itt nyugosznak
gyEnis sÁ Mu EL

é1t 63 évet
meg halt 1880 ja nu ár 21
gyEnis sÁMuELné
sz BEni Ju Li An nA

élt 67 évet
meg halt 1882 De cem ber 25

Ál dás ham va ik ra!

B 16/1. szür ke obe liszk, dí szí tés nél kül. sírkőkészitő:
Havranek és Tár sa   Veszp rém. Fel ira ta szem ből és két
ol dal ról ol vas ha tó: 

so Mo gyi Pé TER
csA LÁ Di

síR BoLT JA
itt nyug szik

so Mo gyi Pé TER
élt 63 évet

meg halt 1893 áp ri lis 1.
és ne je

so Mo gyi Ju Li An nA
szü le tett 1815 ápril 17
meg halt 190l ápril 10
Ál dás a fe lejt he tet len

ham vak ra

itt nyug szik
so Mo gyi gÁ BoR

ref. s. lel kész
szü le tett 1856 sept 14.
meg halt 1881 jul 17
Ál dás bé ke po ra i ra!

Bal ol da lon:
itt nyug szik

TiMA KÁL MÁn
szü le tett Veszp rém ben
1880 szep tem ber 17 én

meg halt ........
1906 ja nu ár 4 én

Ál dás és bé ke ham va i ra

A sír jobb ol da lán:
itt nyug szik

TiMA KÁL MÁn
volt Veszpr. ref. tanitó

szül 1855. okt 12
meg halt 1884 jan 26

és ne je
TiMA KÁLMÁnné
so Mo gyi  LiDiA

szül 1854 dec 6.
meg halt 1884 ápr 12

és fi uk DE zső
szül 1881 jan 15

meg halt 1881 febr 1
Bé ke le gyen po ra ik fe lett!

B 16/9. szür ke kő sír jel. Fél kör ív ben vég ző dik a szé -
les pár kán  nyal el vá lasz tott fel ső rész, a fel ira ti me zőt
négy sar ká ban ívelt pe rem ve szi kö rül. 
Fel ira ta:

itt nyug szik
iD. siPos

BER TóK  JÁ nos
é1t 74 évet

megh. 1880 ápr. 3.
és ne je

gEiszLER An nA
é1t 75 évet

megh. 1906 febr. 24.
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B 17/1. szür ke kő obe liszk, szo mo rú fűz dí szí tés sel.
Fel ira ta:

iTT nyug sziK
öREg

BEREczKy
gÁ BoR

éLT 72 éVET MEgH 1882
ÁP Ri Lis 20

Bé ke ham va i ra
nE JE

BEDEgi Ju Li An nA
éLT 83 éVET MEg HALT 1900

oKToBER Ho 31-én

Bereczky im re
élt 30 évet

meg halt 1893
au gusz tus hó l0-én

B 18/8. Egy sze rű vo na lú szép süttői mész kő sír jel,
fél kör íves vég ző dés sel kör be fu tó pár kán  nyal, szo mo -
rú fűz dí szí tés sel. Fel ira ta:

nAgy Pé TER
sz. 1798 MEgH 1885

és nE JE
VAR JAs Ju Li An nA
sz. 1799 MEgH 1888

A fe lejt he tet len ne ve lők nek
há lás uno ká juk

B 20/l. Krip ta fö lött áll a szür ke grá nit obe liszk. Dí szí -
tés nincs rajta.Készítője: steinber A. Pes ten. Fel ira ta:
szem ből, a két ol da lon és a hát ol da lon ol vas ha tó:

iTT nyug sziK
A FE LEJT HE TET LEn

FéRJ és éDEs APA
VAR gA sÁn DoR

MéR nöK
szüL 1820

MEgH 1882 sEPT 1
öz VE gyE és FiA
EM Lé Ké BEn éL

Bé KE HAM VA i RA!

VAR gA gÁ BoR
1815-1888

Ál dás em lé kén
és ne je

so Mo gyi sÁ RA
élt  80 évet

megh 1899 márt. 29-én

VAR gA sÁnDoRné
Var ga Jaquelin
1835 – 1919

A sír jobb ol da lán:
VAR gA sÁnDoRné
…………..  MÁ RiA

1891 – 1921
és négy éves kis lá nya

Pi Ros KA

A sír bal ol da lán:
TAKó Jó zsEF

1924 – 1971
és ne je

KA szA LEn KE
1926

Hát ol dal:
VAR gA JÁ nos

1857. jan 15 – 1924 ápr. 4
VAR gA JÁnosné

1861 – 1941
VAR gA KA MiL LA

1878 – 1948
uRHEgyi JEnőné

sz. VAR gA gAB Ri EL LA
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1883 – 1957
VAR gA sÁnDoRné

sz. ToMcsÁnyi MÁ RiA
1886 – 1959

KA szA zoL TÁn
1898 –1968

uRHEgyi LA ci KA
± 1901

KA szA zoLTÁnné
1899 – 1985

KA szA Jo LÁn
1901 – 1988

B 20/l0. Vöröskőből ké szült sír em lék, nyúj tott fél kör
ala kú fel ső rés  szel me lyet le gye ző sze rű, nap su ga rak ra
em lé kez te tő mo tí vum dí szít. Az előzőektől el té rő en a
sír kő a sír ha lom fe lé néz. Fel ira ta:

itt nyug szik
nAgy KÁRoLyné szül

sza bó Ju li an na élt
68 évet Meg halt

1889 év Feb ru ár 25 én
Fér je

nAgy KÁ RoLy
éLT 74 évet

Meg halt 1889 év ben
no vem ber 12 én

Ál dás, bé ke po ra ik ra!

B 21/6. szür ke már vány kő sír em lék. A há rom ka ré jos
fel ső rész kö zép ső íve le fe lé kör ré egé szül ki, ben ne
szo mo rú fűz dí szí tés van. Ké szí tő je: Velty Fe renc,
Veszp rém. Fel ira ta:

itt nyug szik
BocsoR isT VÁn

élt 61 évet
meg halt 1887 decz 12

és ne je
HoR VÁTH  zsó FiA

élt 80 évet
meg halt 1912 aug l0

Bé ke ham va ik ra!
Emel tet te gyá szo ló öz ve gye

B 21/8. szür ke kő obe liszk, dí szí tés nél kül. Ké szí tő je:
Velty Fe renc Veszp rém.  Fel ira ta:

itt nyug szik
ToL nAi  isTVÁnné

PÁLFi  LiDiA
élt ..évet

meg halt 1888 márczius 19

so Mo gyi  gÁBoRné
Tol nai Lidia
élt 18 évet

meg halt 1890 ápril 7

Ko rán itt hagy ta tok
Jó lány hü uno ka
Hőn ér ző szivetek
nem so ká doboga
sirotok hal má ra

Kön  nye ink om la nak
Drá ga ham va i tok

Bé kén nyu god ja nak

Ezen em lé ket emel ték kik nek szivében ked ves
emléke tek örök

PÁLFi PÁL és BEDEgi zsu zsAn nA

B 22/1. szür ke, dí szí tés nél kü li obe liszk, amely a krip ta
előtt áll.Felirata:

KuTAsi Pé TER
csA LÁ Di

siRBoLTJA

itt nyug szik
KuTAsi Pé TER

élt 88 évet
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meg halt 1908 febr 2.
és ne je

VAR JAs ER zsé BET
élt 76 évet

meg halt 1900 máj 19
KuTAsi iMRéné

szül
TóTH Ju Li An nA

élt 30 évet
meg halt 1875

és le á nya Ju li an na
élt .. évet

meg halt 1868
szE RE Tő FéR JE

Kutasi im re
élt 75 évet meg halt 1916 julius hó 31-én
Ál dás és bé ke leng jen drá ga po ra ik fe lett

B 22/2. Egy sze rű si ma, ha sáb ala kú,  tom pa szög ben
vég ző dő sír kő, be vé sett ke reszt tel. Evan gé li kus fe le ke -
ze tű ek nyug he lye. /Az al só sa rok ban u.K. jel/  Fel ira ta:

itt nyug szik
FEREnczy

gyu la
élt 70 évet

meg halt 1915 má jus 29
és kis fia
DE zső

élt 2 na pot
Bé ke ham va ik ra

Emel tet te gyá szo ló ne je

B 23/1. Az elő ző höz ha son ló for má jú, si ma fe hér sír -
kő. A ne he zen ol vas ha tó fel irat alatt csi ga vo na las-in -
dás kar colt dí szí tés van. Fel ira ta: 

…………..
…………..

HEKKEL Jo zE FA
szül 1889 ja nu ár 2

meg halt 1889 julius 31
sÁn DoR

szül 1890 már ci us 16
meg halt 1890 áp ri lis 5

Az örök vi lá gos ság
Fé nyes ked jék ne kik

a bol dog fel tá ma dá sig
a vi szont lá tá sig

B 24/1. szür ke grá nit obe liszk. Ké szí tő je: BARTA,
Veszp rém. Fel ira ta:

BEREczKy gÁ BoR
csa lá di sirboltja
Bereczky gá bor

élt 56 évet
megh. 1891 jan 18

ne je
Kutasi Lidia
élt 46 évet

megh. 1891 ápr 7
fi uk

Bereczky gá bor
élt 36 évet

megh. 1897 márcz 8
kis fia

szül. és megh. 1893 jan 8
Bé ke ham va ik ra!

Emel te hü ne je és fia.
Bereczky gáborné

szü le tett
VAs  Esz TER

éLT 67 éVET MEg HALT 1935
szEPT 1

B 24/3. obe liszk-for ma vöröskő sír jel, szo mo rú fűz dí -
szí tés sel. Fel ira ta:

itt nyug szik
Ko VÁcs  Jó zsEF

élt 56 évet
megh. 1894

és ne je
Kiss zsu zsan na

élt 82 évet
meg halt 1923

Bé ke ham va ik ra

B 24/11. szür kés-fe hér sír kő, fel ső ré sze fél kör ív, me -
lyet a fel ira ti me ző től váll ban vég ző dő pe rem vá laszt
el. Dí szí té se nincs. Fel ira ta: 

itt nyug szik
ifju HoR VÁTH PÁLné
szül BA Kos Esz TER

élt 22 évet
meg halt 1891 decz 6

Bé ke ham va i ra
Emel tet te a szü lői sze re tet

B 25/1. Fe hér már vány obe liszk, dí szí tés nél kül. sír -
kő ké szí tő: Velty F. Veszp rém Fel ira ta:

AnD RÁs
so Mo gyi zsig MonD
csA LÁ Di siRBoLTJA

15



FüREDi HisTóRiA – ii. évfolyam 1-2. sz. 2002. szeptember      

itt nyug szik
so Mo gyi zsig MonD

é1t 62 évet
meg halt 1891 decz 25

ne je szül
szEn TEs MÁ RiA

éLT 84 évet
Meg halt 1914 már ci us l0 én

és FiA
so mo gyi Dé nes
éLT 48 éVET

MEg HALT 1902 MÁ Jus 23 Án
és gyer me kei

Bé ke leng jen po ra ik fö lött!

B 26/8. Vöröskő sír jel, felül há rom szög ben vég ző dik,
mely nek két ol da lán egy-egy íve sen ki haj ló ka réj van.
A há rom szög pár ká nya alatt erő tel jes, dom bor mű ves
tu li pá nos, in dás, ro zet tás dí szí tés van. A fel ira ti táb la
be mé lye dő, tég la lap ala kú. Fel ira ta:

itt nyug szik
idősb

HoR Dós FEREncné
szül. Ta kács Lidia

élt 67 évet
meg halt 1898 jan. 30.

Bé ke ham va i ra!

B 26/12. Mű kő nek lát szó sír jel. Fel ső ré sze ké tol dalt
meg sza ka dó, majd ki fe lé haj ló pár ká nyos ív ben vég -
ző dik. Alat ta más anyag ból kis sza lag sze rű be tol dás

van. A fel ira ti me ző íve sen zá rul. Ké tol dalt egy-egy
féloszlop van. Fel ira ta:

szA Bó gyu LA
szzül. 18…  megh……..

szA Bó gyuLÁné
szül. sza bó …………..

szül1875
meg halt 1900 ....
Bé ke ham va ik ra

Emel tet te a szü lői sze re tet

B 27/5. süttői mész kő ből ké szült kü lö nös for má jú sír -
jel. Az al só ré sze a gyak ran elő for du ló, há rom szög
vég ző dé sű, két ol dalt egy-egy kis ka réj jal ki egé szí tett
for ma. A tég la lap ala kú fel ira ti me zőt egy-egy
féloszlop fog ja köz re. E fö lött, a két ol dal só ka réj tól
föl fe lé emel ke dik egy rö vid obe liszk for ma. Ké szí tet -
te Kellér /?/ Fe renc Veszp rém. Fel ira ta:

KE nyE REs PÁL
ne je

BER TóK zsó FiA
é1t 45 évet

meg halt 1898 julius 20 án
Ál dás bé ke leng jen
drá ga ham vai fe lett

B 27/8. szür ke kő obe liszk, szo mo rú fűz dí szí tés sel.
sír kő ké szí tő: Velty Veszp rém. Fel ira ta: 

itt nyug szik
ifj. szA Bó PÁL

m. kir. pénz ügy őri fő vi gyá zó
szü le tett 1866 má jus 22 én
meg halt 1898 junius 3 án

Bé ke leng jen po ra in
szü lei és test vé re gyá szol ják

itt nyug szik
szA Bó PÁLné
uJHELyi LiDiA

élt 66 évet
meg halt 1910 ja nu ár 6

Bé ke ham va i ra!
VAR gA iMRéné
szA Bó  LiDiA

1872- 1957
Bé ke po ra i ra

B 28/1. Két sír em lék áll a krip ta előtt. Az egyik ala -
csony mű kő tömb, fe hér már vány táb lá val, 1946-os és
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1954-es dá tum mal. A má sik a B 1/4-el meg egye ző,
há rom ka ré jos vöröskő. Fel ira ta:

E siRHAnT ALATT nyug sziK
BA gó iM RE
éLT 38 éVET

MEgH: 190l MÁJ 15
Bé KE HAM VA i RA

EMEL TET TE
szE RE TETT  nE JE

sÁn TA LiDiA
BA gó LiDiA
éLT 18 éVET

29/6. szür ke obe liszk. A dí szí tést csak az íve sen el he -
lye zett fel irat ké pe zi. sír kő ké szí tő: Barta Veszp rém.

szA Bó Pé TER
csa lá di sirboltja

szA Bó  Pé TER
élt 72 évet

megh. 1902 dec l0
ne je szül

sza bó zsó fia
éLT 80 évet
MEg HALT

1916 jun 30 Án
Bé ke po ra ik ra!

B 29/9. A vöröskőből ké szült sír em lék egye di meg je le -
né sű. Fél kör ív vel vég ző dő for ma, me lyen egy köralakú
ki emel ke dés van. A kör ben há rom, szá rá nál sza lag gal
ös  sze fo gott mák gu bó lát ha tó. A fél kör ív foly ta tá sa ként
le fu tó pe re met két hát rébb ál ló féloszlop ve szi köz re,
ame lyek nek ki ug ró, dí szí tett te te jén egy-egy fa ra gott ro -
zet ta van. A fel ira ti me ző tég la lap ban zá rul. Fel ira ta:

itt nyug szik
Ró KA FEREncz

élt 83 évet
meg halt 1910 .........

Bé ke ham va i ra
Emel tet te hü ne je

VAJ DA zsu zsAn nA
élt 86 évet megh 1916 jun 15

B 29/10. Há rom ka ré jos vöröskő sír em lék, mely csak -
nem meg egye zik a B 1/4 -es sír jel lel, de itt a fel ira ti me -
ző fél kör ív vel zá rul és más a be tű for má zá sa. Fel ira ta:

itt nyug szik
özv   ERsing gyöRgyné

sz. né met zsu zsan na
élt 67 évet

Megh. 1903 julius 6 án
Ál dás bé ke leng jen

po rai fe lett

B 30/6. Tal pa za tá ról le dőlt szür ke sír kő. A fel irat egy
ré szét bo ros tyán fe di.

……………………….
………….  H. PÁLné

szül   
……..………….. Lidia

élt 73 évet
megh 1907 decz 11én

HoRVATH
PÁL

élt 80 évet
meg halt 1912 aug 11.

B 31/1. si ma fe hér sír kő, dí szí tés nél kül. Ké szí tő je:
Velty F. Veszp rém Fel ira ta:

E sirdomb alatt nyug szik
szA Bó Jó zsEF

élt 50 évet
meg halt 1886 márczius 8

és ne je
KE nyE REs LiDiA

Bé ke leng jen po ra ik fö lött!
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itt nyug szik
gyEnis MA Ris KA

a fe lejt he tet len jó kis le ány
élt l0 évet

meg halt 1907 junius 26 án
Ál dás em lé kén!

32/1. Krip ta fe lett áll a fe ke te grá nit obe liszk, szo mo -
rú fűz dí szí tés sel A sír kő ké szí tő: ERnsT E. Keszt hely.
Fel ira ta: 

itt nyug szik
so Mo gyi

gé za
megh. 1908 ápr.4

él té nek 43. évé ben
so Mo gyi  KÁ RoLy

1897-1983
és nE JE

so Mo gyi MÁ RiA
1897-1984

Bé ke po ra i ra!
Állittatta gyá szo ló ne je

B 32/5. Vöröskő sír jel. Több lép csős-pe re mű fél kör ív -
ben vég ző dik, ki ál ló vál lal. A fel ira ti me ző nem kü lö nül
el, vé gig fu tó pe rem ke re te zi. Dí szí té se szo mo rú fűz.
Fel ira ta:

itt nyug szik
oR BÁn gÁ BoR
szül 1886 .... 18

megh 1908 aug 18 án
és ne je

gyEnis Ju Li An nA
élt 61 évet

meg halt 1912 okt ...
Bé ke ham va ik ra
Emel tet te .......

B 32/7. Fe ke te grá nit obe liszk, szo mo rú fűz dí szí tés sel.
sír kő ké szí tő: Weisz M. Ba la ton fü red. Az obe liszk al só
sar ká ban u. K. jel zés, amely vis  sza tér Weisz M. sír kö -
ve in. Fel ira ta:

itt nyug szik
sisKEi
La jos

élt 48 évet
meg halt 1916 már ci us 6

és ne je
DoMJÁn LiDiA

élt 40 évet
meg halt 1920 nov 2 án

Kisfiuk LA Jos

élt 4 évet
meg halt 1916 julius 30

sisKEi
zsig mond
élt 48 évet

meg halt 1909 ápril 27
Bé ke ham va ik ra

B 33/1. A sír em lék meg egye ző a B 32/7.-el. Fel ira ta:

itt nyug szik
so Mo gyi

im re
élt 78 évet

meg halt 1915 márcz 4
és ne je

uJHELyi
zsó fia

élt 65 évet
meg halt 1910 junius 4

Bé ke ham va ik ra!

B 34/10. Vöröskő tal pa za ton ál ló mű kő sír em lék, ró -
zsák kal öve zett, rá he lye zett fel ira ti táb lá val. Fel ira ta:

ToL nAi  Jó zsEF
1838- 1921

és ne je
KE nyE REs zsó FiA
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1840-1913
Bé KE HAM VA iK RA

35/1. szür ke grá nit obe liszk, dí szí tés nél kül. Ké szí tő -
je: Weisz M. B.füred Fel ira ta:

csA LÁ Di siRKő
itt nyug szik

BER TA
sán dor

élt 72 évet
meg halt 1913 okt 22

és ne je
csoMAi

zsu zsan na,
élt ... évet
meghalt....
...unokájuk

PoLÁnyi  sÁn DoR
élt 27 évet

A világháboruban hő si
ha lált halt 1917

ápril 20 án
Emel tet te a bá na tos öz vegy

és a sze re tő nagy anya
ked ve se i nek em lé ké ül

Bé ke ham va ik ra

B 36/2. Ala csony, szür ke mű kő tömb, hát ra dő lő fel ira -
ti résszel, rá tett ezüst szí nű fém ke hel  lyel. Alat ta fe hér
már vány táb la van, arany be tűs fel irat tal:

VAR gA P. Jó zsEF
1854 – 1918

ne je Ró KA Ju Li An nA
1855 – 1916

Bé ke po ra ik ra !

B 37/6. Vöröskő sír jel, si ma, obe liszk for má jú, szo -
mo rú fűz dí szí tés sel. Fel ira ta:

itt nyug szik
gÁs PÁR  iMRéné
szül   s ....    LiDiA

é1t 28 évet
megh. 1918 év ben

B 37/11. Az elő ző höz ha son ló vöröskő sír em lék, dí -
szí tés nél kül. Fel ira ta:

Kiss  DÁniELné
szül Vö Rös Esz TER

élt ...........................

megh. 1920 ápr....
Kiss DÁ ni EL
……………..
Bé ke po ra ik ra

B 39/1. Kö zös tal pa za ton áll egy más mel lett két fe ke -
te már vány obe liszk. Az egyik ki csit ala cso nyabb, zö -
mö kebb, dí szí tés nél kü li, a má sik ma ga sabb és szo -
mo rú fűz dí szí ti. En nek ké szí tő je: Ernst E, Keszt hely.
Fel ira ta ik:

sEgEsDy MiK Lós
csA LÁ Di siRBoLTJA

sEgEsDy MiK Lós
a b. fü re di ref. egyh.
46 éven át volt buz gó

lel ki pász to ra
a veszp ré mi ref. egyh. m.

volt es pe re se a ref. kon vent és zsi nat
volt kép vi se lő je

szüL. 1843 nov 17 
MEgH. 1921 márc l0.

PRo PAT RiA
iFJ. sEgEsDy MiK Lós
m. kir. hon véd szá za dos
szüL.  1886 FEBR. 27.
MEgH 1918 MÁ Jus 14.

„Az iga zak em lé ke ze te ál dott ”
Péld. 10. 7. v.

sEgEsDy
Já nos

bel ügy mi nisz te ri fogal-
mazó fe lejt he tet len

em lé ké ül
szül 1873 aug 22.

Megh. 1905 szept. 7.
édes vi szont lá tá sig

nyu godj bé ké vel
az urban

B 39/2. Egy sze rű, ala csony, pe rem nél kü li vöröskő
sír jel, szonorúfűz dí szí tés sel. Fel ira ta:

itt nyug szik
iHÁsz

VAR gA JÁ nos
élt 82 évet

megh. 1922 dec 11 én
és ne je

BozsoKi  LiDiA
Bé ke ham va ik ra!

(Folytatásakövetkezik.)
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Ren dez get ve a csa lá di ar chí vu mot, be le la -
poz tam nagy anyám, Ka sza Pálné szül. Var ga
Má ria és nő vé re, Var ga Ka mil la bronz ve re -
tes, dí szes em lék köny ve i be. Ezek ben egy-
egy Eöt vös Kár oly em lék be jegy zést ta lál -
tam. Eöt vös Kár oly ba la ton fü re di tar tóz ko -
dá sa kor gyak ran fel ke res te it te ni ba rá ta it,
kár tya part ne re it, így déd apám csa lád ját, ahol
több al ka lom mal is nya ralt. ők ak kor a ki -
seb bik Pálóczi Hor váth-ház ban lak tak. A ba -
rát sá gon túl a lá nyok öc  csé nek, sán dor nak
ke reszt ap ja is volt. A lá nyok ké ré sé re be írt
szö ve ge ket (1894. novem ber 22 -én) az aláb -
bi ak ban köz löm:

a 14 éves Má ri á nak:

„Tekiscsalogány
Csakisjószíved
különböztetmeg
egykisördügtül
B.füred94XI/22.
Bátyád

Károly.”

a 16 éves Ka mil lá nak:

„Azemberiségmár
régótahétvilágcsudát
ismer,deismerőseid
nyolcattudnak,mert
tudják,hogyegyföldian-
gyallétezikésezTevagy.
B.füred94XI22.
Bátyád

Károly.”
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TóTH ATTiLA 

eMLéKSOROK
eöTvöSKáROLyTóL 2002. már ci us 11-én meg em lé kez tünk Eöt vös Kár oly

szü le té sé nek 160. év for du ló já ról, az író ba la ton fü re -
di szob rá nál. Meg tisz te lő fel adat ként az ün ne pi be -
szé det én tar tot tam. Az anyag gyűj tés so rán, a kü lön -
bö ző for rás mű vek alap ján, meg ál la pí tot tam, hogy
1957. jú ni us 1-én, egy szom bat dél után, avat ták fel
Eöt vös Kár oly már vány mell szob rát – za lai csi szár
Já nos szob rász mű vész al ko tá sát . A szo bor a Do hány
ut cai zsi dó Mú ze um ban volt el he lyez ve és zákonyi
Fe renc a Veszp rém Me gyei ide gen for gal mi Hi va tal
ve ze tő je kér te el a mú ze um tól, amely kéz ség gel aján -
dé koz ta azt Ba la ton fü red nek. 

Min den át né zett for rás mű – ki vé tel nél kül – za lai
csi szár Já nost ne ve zi meg a szo bor  al ko tó ja ként! Az
ün nep ség után né há nyan kör be jár tuk a szob rot és ak -
kor fe dez tem fel a szo bor jobb vál la alatt az al ko tó
ne vét: 

zS.CSiSzéRj.1916

Azon nal  fel tűnt az el té rés az ed dig is mert és a
szob ron ta lál ha tó név kö zött. Ezt kö ve tő en ku tat ni
kezd tem a szob rász sze mé lye után. Meg ál la pí tot tam,
hogy csi szár Já nos szob rász nem lé te zett! Egyet len-
egy ál ta lá nos, vagy szak le xi kon sem em lí ti a ne vét!

Rá lel tem vi szont a szob ron lát ha tó név alap ján, a
zs. be tűt fel old va, zsákodi csiszér Já nos ra: 
CSISZÉR JÁ NOS, Zs.(zsákodi) Héjjasfalva,1883-
Budapest,1953: Budapesten és Párizsban tanult,
1904ótaállítottkiaMűcsarnokban,érmeketiské-
szített. Jedlik Ányos-szobra a budapesti Városliget-
ben van. Több hősi emlékművet készített. Szobrai
megtalálhatók  a Magyar Nemzeti Galériában is.
(Magyar szobrászok adattára. Bp. Alinea Kiadó,
2000.,30.p.)

Más for rás ban is (pl.: Ré vai új Le xi kon) sze re pel
csiszér Já nos, de az Eöt vös szo bor ra ed dig még se hol
sem ta lál tam uta lást. Meg ke res tem a Do hány ut cai
zsi dó Mú ze u mot is, de ott sem ta lál tam nyo mát és
okát a név cse ré nek. Ez úton kö szö nöm meg gá bor
An na mu ze o ló gus szí ves se gít sé gét. Ta lál ga tá sok ba
nem bo csát ko zom a név cse rét il le tő en, de tény ként
ál la pít ha tó meg, hogy a ba la ton fü re di Eöt vös Kár oly
szo bor al ko tó ja nem az ed dig an nak tar tott (nem lé te -
ző) za lai csi szár Já nos, ha nem zSáKOdi CSiSzéR
jánOS!

ELEK MiKLós

KiABALATOnfüRedi
eöTvöS-SzOBORALKOTójA?
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1909. jú li us 8-án reg gel 8 óra kor kü lön vo nat in dult Bu -
da pest Ke le ti pá lya ud var ról, hogy a vo nat tal uta zó sze -
mé lyek ün ne pé lye sen át ad ják a for ga lom nak az Adony –
Pusztaszabolcs – Ta pol ca kö zött újon nan meg épí tett vas -
út vo na lat. Az uta sok kö zött olyan sze mé lyek fog lal tak
he lyet, mint szterényi Jó zsef ál lam tit kár, stetina Jó zsef
mi nisz te ri ta ná csos, Marx Já nos az ál lam vas utak el nök -
he lyet te se, Kotányi zsig mond ud va ri ta ná csos MÁV
igaz ga tó, Pulszky ga ri bal di a vas úti és ha jó zá si fő fel -
ügye lő ség ve ze tő je, szé che nyi Vik tor gróf, Fe hér vár me -
gye és Bat thyá ny Pál gróf, za la vár me gye fő is pán ja, va -
la mint több magasrangú kor mány tiszt vi se lő és or szág -
gyű lé si kép vi se lő. szabad battyán ál lo más tól kezd ve va -
ló sá gos di a dal me net volt a vo nat út ja, a fel dí szí tett ál lo -
má so kon a he lyi ve ze tők és a la kos ság ki tö rő öröm mel
fo gad ta a vo nat uta sa it. üd vöz lő be szé dek hang zot tak el,
min den ki kö szö ne tét fe jez te ki a kor mány nak, ami ért se -
gí tet te és tá mo gat ta az új vas út vo nal meg épí té sét.
A„Veszprémvármegye” c. lap 1909 jú li us 11-i szá -

má ban szá mol be a vo nal ün ne pé lyes át adá sá ról. A kü -
lön vo nat ba la ton fü re di fo gad ta tá sá ról a kö vet ke ző ket ír -
ja: „Különösen lelkes volt a fogadtatásBalatonfüred
fürdőtelepen,aholaperononrendkívülnagyközönség
jelentmegéslelkeséljenzésselfogadtaaberobogóvo-
natot.SegesdyMiklósref.lelkészüdvözölteazállamtit-
kárt,akiválaszbanszívélyesszavakbanmondottköszö-
netetazüdvözlésért.Jólesettlátniéshallani,amintavi-
déklakósságaüdvözölteazújvonatotésjólesettlátnia
lakósságnakazörömétésvígságát,hogyazígéretvég-
revalóravált,amelyetamúltbancsakhirdettek,most
azonbanmegvalósítottak.Avasúthirdetnifogjaanem-
zetikormánydicsőségét,amelynemszavakkal,hanem
tettekkeligyekszikazországjavátelőmozdítani.Akor-
mányátérezteennekavasútnakközgazdaságijelentősé-
gétésezértnemajándékképpen,hanemmintigaziszük-
ségletetkielégítőintézménytlétesítetteazt.
Balatonfüredenavonat2órahosszatvárakozott.Ott

VaszaryKoloshercegprímásSzterényi Józsefállamtit-
kártéskíséretétvillásreggelireláttavendégül.Avillás-
reggelinahercegprímásgyengélkedésemiattnemjelen-
hetettmeg,hanemKohlMedárdpüspökkelképviseltette
magát.AzelsőfelköszöntőtKohlMedárdpüspökmon-
dotta,akiavasútmegteremtőit,KossuthFerenckeres-
kedelmiminisztertésSzterényiJózsefállamtitkártéltet-
te.SzterényiJózsefállamtitkármeleghangúbeszédben
válaszolt és a hercegprímásra ürítette poharát.”
Balatonfüredről ha son ló ün nep lés kö ze pet te foly tat ta út -

ját a vo nat Ta pol cá ig, ahol ban ket tet ad tak a ven dé gek
tisz te le té re.

nagy nap volt ez a Balatonfelvidék la kos sá ga szá -
má ra. Hos  szú, ke mény mun kát és küz del met je len tett,
amíg e nap be kö vet ke zett. Rö vi den te kint sük át az
előz mé nye ket:

A XiX. szá zad el ső fe lé ben a  re form kor kez de tén a
ma gyar szel le mi és gaz da sá gi élet ro ha mos fej lő dés nek
in dult, amely nek egyet len ke rék kö tő je a nem meg fe le lő
köz le ke dés volt. A gőz gép fel fe de zé se, majd a köz le ke -
dés ben va ló al kal ma zá sa nagy le he tő sé ge ket nyi tott az
em be ri ség szá má ra. szé che nyi ist ván 1848-ban ter jesz -
ti az or szág gyű lés elé „A ma gyar köz le ke dé si ügy ren -
de zé sé ről” c. ja vas la tát, amely ben a ma gyar köz le ke dés
jö vő jét a vas út ban lát ja. Már eb ben az el kép ze lés ben
sze re pelt a Bu da pes tet – a Ba la ton, nagy ka ni zsa, zág -
ráb érin té sé vel – Fiuméval ös  sze kö tő vas út meg épí té se.
1861-ben a Dé li Vas pá lya Tár sa ság át ad ta a for ga lom -
nak az újon nan meg épült Bu da pest – nagy ka ni zsa vas -
út vo na lát, amely nagy ka ni zsán csat la ko zott a már elő -
ző év ben meg épí tett nagy ka ni zsa – Prágerhof vas út vo -
nal hoz, az pe dig be kap cso ló dott a Bécs – Tri eszt vo nal -
ba. így meg te rem tő dött a köz vet len ös  sze köt te tés Bu da
és az Ad ria kö zött. A jobb te rep vi szo nyok, a rö vi debb tá -
vol ság és ki sebb költ sé gek mi att a Ba la ton dé li part ján
épült meg az új vas út vo nal.

A Ba la ton észa ki part já nak la kos sá ga ne he zen tö rő -
dött be le az el szi ge telt ség be. Az itt meg ter melt jó mi nő -
sé gű bort a szál lí tá si ne héz sé gek mi att csak ne he zen tud -
ták el jut tat ni a pi ac ra. Kü lön bö ző el kép ze lé sek és ter vek
lát tak nap vi lá got. Az 1870-es évek ele jén el ké szült a
Ma gyar nyu ga ti Vas út szé kes fe hér vár – Veszp rém –
szom bat hely – graz vo na la és eh hez ter vez ték a Veszp -
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FüREDi HisTóRiA – ii. évfolyam 1-2. sz. 2002. szeptember      

rém – Keszt hely vo nal ki épí té sét, amely a Ba la ton észa -
ki part ján ve ze tett vol na vé gig. Egy má sik vál to zat a
szé kes fe hér vár – Ta pol ca ill. Keszt hely vi szony lat volt.
Ezek a ter vek pénz hi ány és ér dek te len ség mi att sor ra el -
buk tak. Ek kor az észa ki part nagy ré sze za la vár me gyé -
hez tar to zott és el ső sor ban a Ba la ton nyu ga ti vé gén ki -
épü lő HéV vo na lak meg épí té sé re ke rült sor. A ba la to ni
vas út meg épí té sé nek hi á ba vol tak olyan lel kes hí vei
mint pl. Ba kó Jó zsef  kenesei re for má tus lel ki pász tor, a
he lyi la kos ság hi á ba tá mo gat ta anya gi lag is a vas utat,
an nak meg épí té se csak hú zó dott.

A Ba la to ni szö vet ség meg ala ku lá sa után kéz be vet te
a vas út épí tés kér dé sét és min dent meg tett, hogy mi e lőbb
meg va ló sul jon. 1906 jú li us 22-én 3600 fő ből ál ló kül -
dött sé get  ve zet tek a ke res ke de lem ügyi és a föld mű ve -
lé si mi nisz té ri u mok elé. A fel vo nu ló 600 lovaskocsi
nagy fel tű nést kel tett és rá irá nyí tot ta a kor mány fi gyel -
mét a balatonparti vas út ügyé re. Egy új terv szü le tett,
meg te rem te ni az ál lam vas utak fő vo na li há ló za tá val a
kap cso la tot és ab ba be le il leszt ve ki épí te ni a he lyi és or -
szá gos fel ada tok ra al kal mas vas út vo na lat. Esze rint az új
vo nal az ál lam vas úti Bu da pest – Dom bó vár – gyé ké -
nyes – Fi u me fő vo nal Adony-Pusztaszabolcs ál lo má sá -
tól ki in dul va Börgönd – szabadbattyán – Pol gár din át
ér né el a Ba la tont, mel let te vé gig ha lad va Ta pol cán kap -
cso lód na a sü meg – Ta pol ca és Ta pol ca – Keszt hely
HéV vo na lak hoz. Ez a terv már a kor mány kö rök tet szé -
sét is meg nyer te és Kos suth Fe renc, az ak ko ri ke res ke -
de lem ügyi mi nisz ter is tá mo gat ta a vas út ál la mi pén zen
va ló meg épí té sét. Az új tör vény ja vas la tot óvá ri Fe renc
kép vi se lő ter jesz tet te az or szág gyű lés elé. A tör vény ter -
ve ze tet a kép vi se lők meg sza vaz ták és a XX. Tör vény -
cik ket 1907 feb ru ár 14-én ki hir det ték. 1907 őszén már a
konk rét épí té si mun kák is meg kez dőd tek. Az épí tés vi -
szon tag sá ga i ról és prob lé má i ról itt nem aka rok rész le te -
sen szól ni, ezt az el ké szült és ki adás ra vá ró „A
Balatonvidéki Vas út tör té ne te” c. köny vem ben rész le te -
sen le írom. A fő vo nal épí té sé vel egyidőben foly tak a
mun ká la tok az Al só őrs – Veszp rém vo na lon is. 1909
má jus 2-án már an  nyi ra állt az épít ke zés, hogy az ak kor
már be te ges Vaszary Ko los her ceg prí más sza lon ko csi ját
Ba la ton fü red re tud ták to váb bí ta ni, ez zel a her ceg prí -
mást meg kí mél ték egy fá rasz tó ha jó uta zás tól. így ő volt
a vo nal el ső uta sa. 1909 jú li us 1-én meg in dult a for ga -
lom, majd jú li us 8-án meg tör tént az ün ne pé lyes át adás.
A két vo nal re kord gyor sa ság gal ké szült el, alig több,
mint más fél év alatt,  amely ben két ko moly tél is volt .

Az új vas út vo nal épí té si mun ká la ta i ról Vas din  nyei
Pál MÁV mér nök rend sze re sen tu dó sí tott a „Ba la ton” c.
lap ha sáb ja in. A tu dó sí tá sok ban ol vas ha tó a vas út vo nal -
ve ze té se, amit Ba la ton fü red kör nyé ké re vo nat ko zó lag a
kö vet ke zők sze rint örö kí tett meg:

„Avonalalovasihatárnál,szerdahelyikörtefákköze-
lében a Balatontól a hegyek felé tér, bár az állandó
emelkedés folytán szemünk egy perczre sem veszíti el
azt.Apaloznakidombhátalján,nagyjábanazöbölirá-
nyát követve emelkedünk Csopak felé kilométerenként
10méterrelegyhosszú,17,000köbmétertömegűtöltés
hátán s a csopaki bevágásba érünk, a melyet a
Horogvölgy-Sédcsobogóvízeseseszakítmeg;ezutána
kerekedi öböl hajlatát követve haladunk a benei és
arácsigerincek felé, többnagyméretűboltozotthíddal
megszakítotttöltésen;majdegymástkövető,geológiai-
lagigenérdekesszínekbengazdagkétbevágástközvet-
lenül az arácsi geríncz előtt egy nyolcz méter magas
23,000köbmétertömegűtöltésváltfel;azarácsihegy-
hátategyfélkilométerhosszúbevágássalmetszükát,a
melyben vonalunk 32 méterrel fekszik magasabban a
Balatonvízénél.Azarács–balatonfürediközútmellett
létesítettArácsmegállótólállandólassúesésselérünk,a
balatonfüredinyaralókhátamögött,Balatonfüredállo-
másra;ezaközségésafürdőtelepközöttközépenfek-
sziksmígegyrésztkielégítiaközség forgalmát,addig
másrésztafürdőtelepnyugalmátsemzavarja.Balaton-
füredállomásontúllépcsőzetesenesünkamélyenfekvő
Berekrétfelésatihanyifélszigetetösszekötőlapályonát
avörösmáliszőlőkaljánAszófő-Tihanyállomástérint-
jük,amelytől20percznyikocsizásutánelérhetjükazősi
tihanyiapátságot,gyönyörűfekvésűtemplomátsafél-
szigetmindentüneményestermészetiszépségét.”

A fővo nal tel jes hos  sza 116,4 km, erő sen íves, a leg -
ki sebb su ga rú ív 300 mé ter, a leg na gyobb emel ke dő 10
ez re lék. Az al sóőőrs – veszp ré mi szárny vo nal 15,8 km,
a leg ki sebb ív su gár 200 mé ter, a leg na gyobb emel ke dő
20 ez re lék. Az elő irány zott költ ség 14,6 mil lió ko ro na, a
vég le ges költ ség 15,5 mil lió ko ro na lett. A két vo na lon
ös  sze sen 300 mű tárgy ké szült el. A vo nal ra en ge dé lye -
zett leg na gyobb se bes ség 60 km/óra volt, amit két év
múl va fel emel tek 80 km/órá ra. A fő vo na lon 17 ál lo mást
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és meg ál ló he lyet, a mel lék vo na lon 2 ál lo mást épí tet tek.
A vo na lak meg épí té sé re Ba ján Já nos és Babócsay
Herman épí té si vál lal ko zók nyer ték el a pá lyá za tot. Az
épí tés fel ügye lő ség ve ze tő je Kain Al bert fel ügye lő lett.
A vo nal vas úti épü le te it Vas din  nyei Pál mér nök ter vez -
te. A ko ráb bi MÁV egyenépületektől tel je sen el té rő stí -
lu sú, han gu la tos épü le te ket ter ve zett, ame lyek a kör nye -
zet be jól be il lesz ked tek, ma gya ros jel le gű, né pi es mo tí -
vu mo kat tar tal ma zó dí szí tés sel let tek el lát va. Jel lem ző -
ik a vöröskő lá ba zat, hal vány zöld va ko lat, sö tét zöld
farészek és a vö rös te tő.

A na gyobb for gal mú ál lo má sok – mint pl. Ba la ton fü -
red – fel vé te li épü le té be az ut ca fe lől egy fé lig nyi tott és
fá ból épült elő té ren át le he tett be jut ni. in nen nyílt a 3.
osz tá lyú vá ró te rem, ahol a jegy vál tó pénz tár ab lak is ta -
lál ha tó. En nek a he lyi ség nek a bú tor za ta egy sze rű, vas -
ke re tes desz ka pad ok ból és asz tal ból állt. Fű tés re nagy,
dí szes ki vi te lű ön tött vas kály ha szol gált. in nen nyílt egy
ki sebb mé re tű 2. osz tá lyú vá ró te rem, amely nek a vá gá -
nyok fe lé is volt ki já ra ta. E vá ró te rem bú tor za ta már dí -
sze sebb, ke mény fá ból fa ra gott da ra bok ból állt. A for gal -
mi iro da elég nagy mé re tű és in nen nyílt az ál lo más fő -
nök iro dá ja. Az ál lo más rám pá val el lá tott , zöld re fes tett
fá ból ké szült áru rak tár ral is ren del ke zett. Az át adás után
a fel vé te li épü let kör nyé két szé pen par ko sí tot ták, fák kal,
vi rá gok kal ül tet ték be és pa do kat he lyez tek el. Az ál lo -
más két vé gén vál tó őri szol gá la ti he lye ket és szol gá la ti
la ká so kat épí tet tek. ugyan csak az ál lo más te rü le tén he -
lyez ték el a pá lya mes te ri sza kasz épü le tét is. A fel vé te li
épü let eme le tén egy ál lo más fő nö ki és egy tiszt vi se lői la -
kást ala kí tot tak ki.

A for ga lom fel vé te le kor un. hely szí ni ál lí tá sú köz -
pont ból re te szel he tő biz to sí tó be ren de zést sze rel tek fel.
Ez azt je len ti, hogy a vál tók ál lí tá sa a hely szí nen a vál -
tó őrök ál tal tör té nik, majd a for gal mi szol gá lat te vő a
for gal mi iro dá ban vo nó ve ze té kek út ján le re te sze li a vál -
tó kat és ez után tud ja ke zel ni a jel ző ket. Ez a be ren de zés
üze melt 1973-ig.  

A vo nal át adá sa után 2 gyors és 1 sze mély vo nat pár
köz le ke dett Bu da pest Ke le ti – Ta pol ca kö zött. A for ga -
lom nö ve ke dé sé vel újabb vo nat pá ro kat ál lí tot tak for ga -
lom ba.

Az új vas út át adá sát kö ve tő en Weiningen Má tyás ny.
ti ha nyi gaz da tiszt a be fa gyott tó je gén mé ré se ket vég -
zett. Meg ál la pí tot ta, hogy Ti hany – szán tód kö zött a víz
szé les sé ge 1058 mé ter, mély sé ge a ti ha nyi part tól 318
mé te rig 6 -14 m., utá na 0,5 - 1,5 m. A ti ha nyi rév ki kö tő -
től a ba la ton fü re di öböl fe lé pár száz mé ter re a par ton
még lát szik a nyo ma egy híd fő nek. A szántódi ol da lon
egy töl tés ve zet be a mély ví zig. 1887-ben az ala csony
víz ál lás kor ki emel ke dett a Ba la ton szint jé ből. Te hát
csak 318 m. hos  szú vas híd kel le ne ah hoz, hogy a két

par tot ös  sze kös sék. Előbb-utóbb a Dé li Vas út ál la mo sí -
tás ra ke rül és Aszófő – szán tód kö zött ös  sze köt te tést le -
het ne lé te sí te ni. Weiningen Má tyás 1918 vé gén is mét
fel ve ti a tihany – szántódi híd épí té sét, de most már
olyan mó don, hogy Ba la ton fü red – Ti hany – szán tód
kö zött vil la mos vo nat tal, sze mély- és te her for ga lom mal.

Bruck Mór re a gál a ti ha nyi híd té má já ra. nem lát
esélyt a meg va ló sí tás ra, és gaz da sá gi vo nat ko zás ban
sem lát ja szük sé ges nek. A két part kö zött a for ga lom
olyan cse kély len ne, hogy a költ sé gek nem té rül né nek
meg. A híd he lyett  in kább gőz kom pok be ál lí tá sát szor -
gal maz za.

A Ba la to ni szö vet ség ál lan dó an fi gye lem mel kí sér te
a vas út vo nal mű kö dé sét és rend sze re sen ja vas la to kat
tett a me net ren dek ki ala kí tá sá ra. Már 1914-ben köz vet -
len ko csi köz le ke dett Bécs és Ba la ton fü red kö zött győr
– Veszp rém út vo na lon át és ter vez ték kü lön vo na tok
köz le ke dé sét is. saj nos az el ső vi lág há bo rú köz be szólt.
Ké sőbb tör tén tek még pró bál ko zá sok, de nem sok ered -
mén  nyel. A for ga lom nö ve ke dé se már az el ső vi lág há -
bo rút meg elő ző idő szak ban szük sé ges sé tet te Ba la ton -
fü red ál lo más bő ví té sét és fej lesz té sét. szép ter vek ké -
szül tek, amely ben még ud va ri vá ró te rem is sze re pelt. itt
is köz be szólt az el ső vi lág há bo rú. Majd 1928-ban és
1935-ben is mét nagy sza bá sú ter vek szü let tek, amely ben
már fi gye lem be vet ték Ba la ton fü red ál ta lá nos ren de zé si
ter vét. A „Ba la ton” cí mű új ság így ír er ről: „Most,ami-
koravéglegeshajókikötőmegvalósulásárólvanszóés
amikor Balatonfüredáltalános rendezési tervei is ké-
szülnek,újbólnapirendre jutottBalatonfüredújvasúti
állomásánakafürdőnagyságáhozésforgalmáhozmért
megépítésénekügye.Azösszesérdekeltekegybehangzó
álláspontja,hogyazújállomástakorábbaniselfoga-
dott délioldalrakelláthelyezniéspedigúgy,hogya
mai felvételiépülettelaszervesösszeköttetés–aluljá-
rókkal–megmaradjon.Azállomásépülettőlújutcave-
zetne, amely a Káptalan-domb alatt torkolna bele a
Vaszary,majdaBlahautcába.Ennekazújvasútiutcá-
nakameghosszabbításivonalábankerülneareménybe-
li új teherkikötő. Mindezeknek a megtárgyalására dr.
Mesterházy Ferenc gyógybizottsági elnök értekezletet
hívottössze,melyenmegjelentNeyÁkosaMÁVépítési
osztályánakafőnöke,akiamegnyilatkozásokattudomá-
sulvetteésmegvilágítottaazokataszempontokat,amik-
nekazépítkezésnélérvényesülniükszükséges.”

Ma már saj nál hat juk, hogy ak kor nem épült meg az új
ba la ton fü re di ál lo más, mert ha meg épül, ma bi zo nyá ra
egy sok kal han gu la to sabb és szebb ál lo má sunk len ne.
Lásd  a ba la ton al má di, amit szin tén ab ban az idő ben épí -
tet tek.

1925 ja nu ár ban óvá ri Fe renc dr. elő adást tart  „A Ma -
gyar für dők prob lé má ja kü lö nös te kin tet tel a Ba la ton ra”

23



FüREDi HisTóRiA – ii. évfolyam 1-2. sz. 2002. szeptember

cím mel. Az elő adás ból né hány gon do la tot emel nék ki,
ami a vas út tal kap cso la tos:

· A ré gi, bé ke be li idők ben jól be vált, ol csó me net tér -
ti je gyek új ból va ló élet be lép te té sét sür ge ti.

· A for gal mi esz kö zök meg ja ví tá sa, a pá lya át épí té se,
igaz nagy ál do za to kat ró az ál lam ra, de en nek meg kell
tör tén nie.

· nem le het gyors vo na ti ára kat szá mol ni,  ak kor, ami -
kor a vo nat csak sze mély vo na ti se bes ség gel ha lad, nem
he lyes, hogy a 300 mé te res  bu da pes ti ös  sze kö tő vas úti
híd mi att 20 km-es több le tet szá mí ta nak a jegy árá hoz.

· ol csó köz le ke dés és zsú folt vo nat sok kal he lye sebb
és több jö ve del met haj tó po li ti ka, mint ha drá ga árak
mel lett üre sen sza lad gál nak a vas úti sze rel vé nyek.

ugyan itt Bán De zső  is tar tott elő adást, mely ben a kö -
vet ke ző ket em lí ti meg: 1914-ben már köz le ke dett Bécs
– győr – Ba la ton fü red vi szony lat ban köz vet len ko csi,
az óta nincs. Jó len ne is mét be in dí ta ni. szabad battyán -
ban a Dé li Vas út vo na ta i hoz a csat la ko zás nincs meg old -
va. Majd egy konk rét ese tet em lít, ami saj nos ba la ton fü -
re di vo nat ko zá sú: A hi va ta li kö zöm bös ség ap ró, de jel -
lem ző pél dá ja a ba la ton fü re di ál lo más te le fon ügye. A
MÁV le akar ta sze rel tet ni  a te le font, az zal, hogy nincs
rá szük sé ge. Ek kor az ér de kel tek úgy men tet ték meg a
te le fon ál lo mást, hogy a ve le já ró költ sé get ma guk ra vál -
lal ták. Ef fé le meg oko lás sal a vá ró ter mi pa do kat, vagy
az egész vá ró ter met is meg le het ne szün tet ni, mert hi -
szen ezek is „csak a kö zön ség ér de ke it szol gál ják”.

A „Ba la ton” c. lap 1926. évi 1. szá má ban Ke le men
La jos cik ket kö zöl a ba la to ni köz le ke dés ről: A Dé li Vas -
út ek kor már köz le ked te tett sín au tó bu szo kat, de ezek kis
be fo ga dó ké pes sé gű ek vol tak és el ső sor ban he lyi for ga -
lom ra hasz nál ták őket. Ja va sol ja, hogy né met gyárt má -
nyú sín au tó bu szo kat vá sá rol ja nak, mert ezek 84 ülő -
hellyel és 16 ál ló hel  lyel ren del kez nek és pót ko csi val
200 fő el szál lí tá sá ra is al kal ma sak. Egy ben ja va sol há -
rom fé le út vo na lat:

·Wiener-neustadt – sop ron – szom bat hely – nagy -
 ka ni zsa – Ba la ton szent györgy – sió fok – szé kes fe hér vár

·Po zsony – győr – Ba la ton fü red – Ta pol ca – Ba la -
ton szent györgy

·Bu da pest – szabadbattyán – Ba la ton fü red – Ta pol -
ca – Ba la ton szent györgy – sió fok – szabadbattyán –
Bu da pest, és vis  sza az el len ke ző irány ba. így meg va ló -
sul na a ba la to ni kör for ga lom is.

1926 ta va szán Peremartoni nagy sán dor, a Ba la to ni
szö vet ség tag ja ja vas lat tal for dul az el nök ség hez,
mely ben Veszp rém – Ba la ton fü red vi szony lat ban sín -
au tó busz ok be ál lí tá sát szor gal maz za. El kép ze lé se it ko -
moly ér vek kel tá maszt ja alá az ide gen for ga lom és a
gaz da sá gos ság szem szö gé ből egy aránt. Azt is fel ve ti,
hogy ha a MÁV nem haj lan dó a sín au tó busz köz le ke -

dés meg va ló sí tá sá ra, ak kor Veszp rém vá ro sa, vagy
akár egy ma gánvál lal ko zás ke ze lé sé ben a MÁV-tól
szer zen dő peage jog alap ján tör tén jen a gyors ös  sze -
köt te tés Veszp rém és a Ba la ton kö zött.

A két vi lág há bo rú kö zött a pá lyát rend be tet ték és ez -
zel Bu da pest – Ba la ton fü red kö zött a me net időt egy órá -
val tud ták csök ken te ni. 1926 ja nu ár 1-től köz vet len
gyors vo nat köz le ke dik Ba la ton fü red – Bu da pest kö zött
úgy, hogy a vo nat szabadbattyántól a DsA ( Du na – szá -
va – Ad ria Vas út )  gyors vo na tá val egye sít ve köz le ke dik.
A gyors vo nat Ba la ton fü red ről in dult reg gel 7 óra 25
perc kor és Bu da pest Dé li be ér ke zett 11 óra kor, el len ke -
ző irány ba Bu da pest Dé li ből in dult 9 óra kor és Ba la ton -
fü red re ér ke zett 12 óra 20 perc kor. Ké sőbb a té li hó na -
pok gyen ge utas for gal ma mi att a vo na tot meg szün tet ték.
Ez is jel zi, hogy a Ba la ton té li ide gen for gal ma ek kor még
na gyon gye rek ci pő ben járt. Az 1930-as nyá ri me net rend -
ben köz le ke dett egy éj sza kai ve gyes vo nat pár, amely
hét vé ge ken Bu da pest Ke le ti – Ba la ton fü red kö zött há ló -
ko csit to váb bí tott. Az 1930-as évek má so dik fe lé ben
meg je lent vo na lun kon is az ak kor na gyon nép sze rű „Ár -
pád” gyors sín au tó busz, amely el ső sor ban a té li for ga -
lom ban vett részt. A szé pen fej lő dő ide gen for gal mat saj -
nos a ii. vi lág há bo rú vis  sza ve tet te. A sze mély for ga lom a
vo na lon erő sen le csök kent. 1944/45 te lén Ba la ton fü re -
den ál lo má so zott a 104. szá mú pán cél vo nat, amely egy
ön já ró dí zel mo to ros egy ség volt, fe hér re fest ve, hogy a
ha vas te rep be be ol vad jon. időn ként Ba la ton fü red ről
mind két irány ba fel de rí tést vég zett. 1945 ta va szán a né -
met csa pa tok vis  sza vo nu lá sa és a szov je tek elő re nyo mu -
lá sa olyan gyor san tör tént, hogy a Ba la ton észa ki part ján
ko mo lyabb har ci cse lek mé nyek nem tör tén tek, így a
kenesei alag út be rob ban tá sán kí vül na gyobb károk nem
ke let kez tek. Ba la ton fü red kör nyé kén né hány ki sebb hi -
dat és át ereszt fel rob ban tot tak. sze ren csé re a vis  sza vo -
nu ló né me tek nek már ar ra sem min dig volt ide jük, hogy
a már ko ráb ban alá ak ná zott lé te sít mé nye ket fel rob bant -
sák. A vas utas ság ré szé re me ne kí tő vo na to kat szer vez -
tek. Az utol só ilyen vo nat 1945 már ci us 24-én, reg gel 6
óra kor in dult Ba la ton fü red ről, ame lyen Honti Jó zsef ál -
lo más fő nök és csa lád ja is he lyet fog lalt.

A szov jet csa pa tok át vo nu lá sa után azon nal meg kez -
dő dött a hely re ál lí tás, amely ben rang ra és be osz tás ra va -
ló meg kü lön böz te tés nél kül szin te va la men  nyi dol go zó
részt vett. Ta pol cá ról min den reg gel egy vo nat el in dult,
amely út köz ben fel vet te a vas uta so kat és fo lya ma to san
ál lí tot ták hely re a vas utat. A leg na gyobb mun kát a
kenesei alag út hely re ál lí tá sa je len tet te, amely ben a
kenesei mes ter em be rek is részt vál lal tak. Köz ben Ta pol -
ca – Ba la ton ke ne se kö zött meg in dult a rend sze res for ga -
lom, majd 1946 feb ru ár 24-től a vo nal tel jes hos  szá ban
köz le ked tek a vo na tok. Las san vis  sza állt a rend sze res
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vo nat köz le ke dés, bár időn ként szén hi ány mi att kor lá -
toz ni kel lett a vo nat for gal mat. Az 1950-es évek ele jén
az ide gen for ga lom fo ko za tos fel len dü lé sé vel egy re na -
gyobb sze re pet ka pott a vas úti köz le ke dés. Ba la ton fü red
ál lo más fel vé te li épü le tét bő ví tik, új res tit épí te nek. Hét -
vé ge ken un. fil lé res vo na to kat ál lí ta nak for ga lom ba,
ame lyek nagy ré sze Ba la ton fü re dig köz le ke dett. Az
1950-es évek ele jé től ál ta lá ban na pi 4 pár vo nat köz le -
ke dett Bu da pest – Ta pol ca kö zött, ezt egé szí tet te ki né -
hány he lyi vo nat. A nyá ri for ga lom ban köz le ke dett még
egy se bes vo nat-pár és hét vé ge ken men te sí tő vo na tok.
Az 1952 évi nyá ri me net rend ben köz vet len vo nat köz le -
ke dett sop ron – Ba la ton fü red kö zött, amely 2 négy ten -
ge lyes és 1 két ten ge lyes gysEV mo tor ko csi ból és 4
sze mély ko csi ból állt. Az 1954-es nyá ri me net rend ben
mun ka nap okon Bu da pest Ke le ti pu.-ról 18,55-kor in dult
egy se bes mo tor vo nat, amely szabadbattyán ál lo má son
két fe lé vált és Fo nyód ra ill. Ba la ton fü red re ment to -
vább. Vis  sza út ban Fo nyód ról 4,38-kor, Ba la ton fü red ről
4,50-kor in dult és szabadbattyántól együtt, 8,12-kor ér -
ke zett Bu da pest ke le ti pu.-ra. Az üdü lő vál tá si na po kon
a sze rel vé nye ket meg kel lett erő sí te ni. Már 1951-ben
utastájékoztató be ren de zést he lyez tek üzem be Ba la ton -
fü red ál lo má son, majd rö vi de sen fel kel lett ál lí ta ni a ne -
gye dik pénz tárt. Az 1960-as évek ele jén már in for má ci -
ós szol gá lat és ru ha tár üze melt. 1967-től a nyá ri hó na -
pok ra több nyel ven be szé lő in for má ci ó so kat ve zé nyel -
tek Bu da pest ről. Az 1960-as évek től egy re több kül föl -
di ke res te fel vo nat tal Ba la ton fü re det. Ezek ki szol gá lá -
sá ra Ba la ton fü re det úgy nyu ga ti, mint ke le ti vi szony la -
tok ra fel vet ték a nem zet kö zi sze mély-, úti pog  gyász- és
exp res  sz áru for ga lom ba.

Az 1948-1953 kö zöt ti idő szak ban a ba la to ni vo na lon
gyak ran meg for dult a kor mány za ti kü lön vo nat, kü lön -
bö ző ün nep sé ge ket, ren dez vé nye ket tar tot tak. na gyon
gya ko ri ven dég volt Ba la ton fü re den az ak ko ri Köz le ke -
dé si és Pos ta ügyi mi nisz ter, Bebrits La jos. Ba rá ti szá lak
fűz ték Honti Jó zsef ál lo más fő nök höz. s ha már Ba la -
ton fü re den járt, sze mély gép ko csi já val át ug rott Ba da -
csony ba, a  szo ká sos 10 üveg szür ke ba rát ért.

A győr és Veszp rém fe lől ér ke ző sze mély vo nat ok
egy ré sze Ba la ton fü re dig köz le ke dett. Fő leg a nyá ri for -
ga lom ban ezek a vo na tok is ko moly sze mély for gal mat
bo nyo lí tot tak le. saj nos a csanády Já nos ne vé vel fém -
jel zett új köz le ke dé si kon cep ció er re a vo nal ra is ki -
mond ta a ha lá los íté le tet és 1969 szep tem ber 30-án az
el sők kö zött szün tet ték meg a for gal mát.

Most te gyünk egy kis ki té rőt és a sok szá raz adat után
pil lant sunk be a vas út hu mo ros je le ne te i be is.

A vo nal át épí té se előtt Ba la ton fü red – Aszófő kö zött
a lejtviszonyok olya nok, hogy már Ba la ton fü red ál lo -
más is esés ben volt, majd a vál tók után 10 ‰ -es esés

kö vet ke zett, a 36-os őr ház tól jött egy kis víz szin tes
sza kasz, s ez után az aszófői be já ra ti jel ző ig emel ke dett
a pá lya. nem egy szer elő for dult, hogy Ba la ton fü red ről
a ko csik meg fu ta mod tak, az aszófői be já ra ti jel ző ig
gu rul tak, majd vis  sza, s egy da ra big in gáz tak, míg vé -
gül a völgy ben meg áll tak. sze ren csé re bal eset nem kö -
vet ke zett be. Egy ilyen al ka lom mal a 35. szá mú őr ház -
nál szol gált  Dió sze gi gyu la bá csi. A 35. szá mú őr ház -
nál, Fü red ha tá rá ban ke resz tez te a vas utat egy kis föld -
út, - a je len le gi Für dő ut ca - ame lyet so rom pó fe de zett.
Az úton csak sze kér for ga lom volt és éj sza ká ra nyu -
god tan zár va le he tett hagy ni a so rom pót, ha va la ki
még is ar ra té vedt, be szólt az őr nek.

Egyik éj sza ka Dió sze gi bá csi nyu god tan szun di kált
az asz tal te te jén, ami kor ar ra ri adt, hogy előt te ha lad
egy vo nat. Fel pat tant az asz tal ról, de ami re ki ért, már
csak a vé gét lát ta el tűn ni a sö tét ben. Mor go lód va visz -
 sza fe küdt. ép pen el szun di kált, ami kor ha son ló je len -
ség re ri adt, de most a „vo nat” el len ke ző irány ba ha -
ladt. Ami kor már har mad szor tör tént meg ugyan ez,
kap ja a te le font, kurb liz; „Hal ló – Fü red, Aszófő” – jól
el ka nya rít ja – „se en ge dély ké rés, se me net jel zés, a vo -
na tok meg jön nek-men nek.”

Ba la ton fü red ál lo má son egé szen az 1960-as éve kig
hor dá rok mű köd tek. A vo nat tal ér ke ző ket már a pe ro non
vár ták és cso mag ja i kat tra gac  csal (biz to san nem min -
den ki is me ri: – a ta lics ká hoz ha son ló esz köz) szál lí tot -
ták a szív kór ház hoz, il let ve a nya ra lók hoz. A hor dá rok
kü lön le ges szín folt jai vol tak az ál lo más nak, szin te hoz -
zá tar toz tak. Az utol só két hor dárt  sze mé lye sen is is -
mer tem. Kuti Jó zsi bá csi ala csony, köp cös, pi ros pozs -
gás ar cú iga zi ma gyar em ber volt, a má sik, akit csak
„susz ter” né ven ( nem tud ni mi ért? ) ne vez tek épp az el -
len ke ző je, ma gas, szi kár, iga zi ko mor nyik tí pu sú egyén,
aki nek ki mért be szé de és moz gá sa elő ke lő sé get su gár -
zott. Hor dár sap ká ját ta lán még éj jel sem vet te le. Egy
kö zös vo ná suk volt: a bort mind egyi kük na gyon sze ret -
te. öreg sé gü ket szin te a vá ró te rem ben él ték le. sze gény
Jó zsi bá csit a ha lál is itt ér te.

Ba la ton fü re den, a Ba la ton par ton az ope ra ház nak
volt egy hor gász ta nyá ja, amely nek gond no ka egy ko ro -
sabb bu da pes ti hölgy volt. Min den ki csak „stanci” né -
ni nek hív ta. igaz a hor gász ta nya ka pu já ra is így volt ki -
ír va: „gond nok: stanci né ni”. stanci né ni gyak ran meg -
je lent a vas úton, so kat uta zott és ked vel te a vas uta so kat.
igaz, ha meg ér ke zett a bu da pes ti vo nat tal az ál lo más
sze mély ze te (a fő nök től – a hor dá rig) úgy fo gad ta, mint
leg alább egy vas úti elöl já rót. Meg is volt az ered mé nye,
mert a res ti ben a szol gá lat ban lé vők ré szé re min dig ki fi -
ze tett egy-egy nagy fröc  csöt.

Egy má sik tör té net, ami igaz hogy száj ha gyo mány ut -
ján ter jedt, de a fő sze rep lő jét sze mély sze rint em lí tik, s
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őt én is is mer tem, így fel té te lez he tő, hogy van va ló ság -
alap ja. Ba la ton fü re den a Bor for gal mi Vál la lat ipar vá gá -
nyán kel lett to la tást vé gez ni. Az egyik bo ros ko csi dóm -
fe de le fel volt nyit va. Meg lát ta ezt az élel mes moz dony -
fű tő, fog ta a ceg lé di kan nát, gyor san fel má szott a ko csi
te te jé re, hogy meg me rít se azt a jó ne dű ből. épp be le ha -
jolt a nyí lás ba, ami kor a moz dony rá zök kent a ko csis or -
ra. Em be rünk egyen sú lyát veszt ve fej jel a bor ba esett.
sze ren csé re na gyobb baj nem tör tént.

Ab ban az idő ben az ál lo más sze mély ze te gyak ran
meg for dult a Pin ce gaz da ság te rü le tén – nem kell rossz -
ra gon dol ni – ko csi át adás, bár cá zás, ól mo zás mi att, de
ilyen kor már ne héz volt a kí ná lás elől ki tér ni és bi zony
egy-egy po hár bort el fo gyasz tot tak. Volt olyan mál há -
zóm, aki olyan hely is me ret re tett szert, hogy leg alább
an  nyi ra tud ta, me lyik hor dó ban mi lyen bor van, mint a
pin ce mes ter.

A nagy üdü lő-, la kás-, majd szál lo da épí té sek mi att
Ba la ton fü red ál lo más áru for gal ma is hir te len meg növe -
kedett. Ren ge teg épí tő anyag; ka vics, be ton árú, ce ment
és tég la ér ke zett, el ső sor ban a Veszp rém me gyei Ál la -
mi épí tő ipa ri Vál la lat és a Tüzép ré szé re. nagy for gal -
mat bo nyo lí tott le a Ma lom, a sör ipa ri Vál la lat, a Bada -
csony vidéki Pin ce gaz da ság. A Ha jó gyár sok vitorlás -
hajót és da ru al kat ré sze ket szál lí tott kül föld re. Ezen kí -
vül még jó né hány ki sebb ba la ton fü re di vál la lat volt
rend sze res szál lí tó part ne re a vas út nak. Az ál lo más na pi
ko csi for gal ma sok szor meg ha lad ta a 20 da ra bot. A
Badacsony vidéki Pin ce gaz da ság a nö vek vő for ga lom
le bo nyo lí tá sá ra ipar vá gányt lé te sí tett.

A vas úti áru szál lí tás a fény ko rát a 60 – 70-es évek ben
él te meg. szin te egy mást ér ték  a ra kott te her vo nat ok és
visszútban az üres sze rel vé nyek. Az 1970-es évek vé ge
fe lé a nagy épít ke zé sek be fe je ző dé se, a köz úti áru szál lí -
tás elő re tö ré se mi att meg kez dő dött a vas úti áru szál lí tás
le épü lé se. Meg szűnt a da rab árú for ga lom, majd a ki sebb
for gal mú ál lo má so kon be szün tet ték a ko csi ra ko má nyú
for gal mat. A Ta pol ca kör nyé ki kő bá nyák ból egy re ke ve -
sebb kö vet szál lí ta nak, így a ko ráb bi na pi 15 – 20 te her -
vo nat men  nyi ség má ra he ti 3 pár tolatósvonatra csök -
kent, azok is csak né hány ko csi val köz le ked nek. Ba la -
ton fü red áru for gal ma is fo ko za to san csök kent, má ra
szin te ele nyé sző lett.

Az 1950-es évek re a pá lya el avult ál la po ta, az 50
km/órá ra csök ken tett pá lya se bes ség, a kis su ga rú ívek,
az ala csony ten gely nyo más, a megnövekedett igény be -
vé tel már a for ga lom biz ton sá gos le bo nyo lí tá sát ve szé -
lyez tet te és szük sé ges sé vált a tel jes re konst ruk ció. A
Ba la ton ke ne se és Balatonfüzfő kö zöt ti lösz fal is mé telt
moz gá sa is szük sé ges sé tet te ezt a mun kát. A vas út vo nal
át épí té se is itt kez dő dött el. A vas út új nyom vo na lát kb.
80 – 100 mé ter re el tol ták a Ba la ton fe lé, a Ba la ton med -

ré ben épí tett új töl tés re. Ezt kö ve tő en 1957-ben
szabadbattyánytól kezd ték el az át épí tést és 1965-re ér -
ték el Ba la ton fü re det. itt az ál lo más te rü le tét ki hagy ták
és to vább ha lad tak az épí tés sel Ta pol cá ig.

A vo nal re konst ruk ció utol só és egy ben leg na gyobb,
leg lát vá nyo sabb fá zi sa Ba la ton fü red ál lo más át épí té se
volt. Az épít ke zést 1966-ban kezd ték a föld mun kák kal.
A vas út tól dél re eső te rü le te ket, ahol ko ráb ban sző lő, ill.
ná das, mo csa ras te rü let volt egy kö ze li, er re a cél ra meg -
nyi tott kő bá nyá ból fel töl töt ték. Köz ben meg kezd ték a
le en dő gya lo gos alul já ró be to no zá sát. Az új i., ii., iii., és
iV. szá mú vá gá nyok el ké szí té sét so ká ig hát rál tat ta, hogy
a töl tés he lyén állt egy kis há zacs ka, amely nek a ki sa já -
tí tá sa na gyon el hú zó dott. Vé gül csak el ké szült a 4 új vá -
gány, s ek kor ide te rel ték az át me nő for gal mat. A iV.
szá mú vá gányt össze kö töt ték a meg ma radt ré gi vá gá -
nyok kal. itt volt a ra ko dó vá gány és a tá ro ló vá gá nyok.
A ré gi vo nal a 35. szá mú őr há zig ki hú zó vá gány ként
üze melt. ide csat la ko zott a Pin ce gaz da ság ipar vá gá nya.
A 35. szá mú őr ház nál, a Für dő ut ca fe lett épült egy vas -
úti fe lül já ró, amely az új vo nal ré szét ké pez te. A fe lül já -
ró után kb. 200 mé ter rel kap cso ló dott az új vo nal a ré gi
nyom vo na lá hoz. A má so dik ütem ben ké szült el az V.,
Vi., és a Vii. szá mú vá gány. Az ál lo más új vá gány há ló -
za tá hoz ide ig le ne sen kulcs rög zí tő be ren de zést sze rel tek
fel, amit min dig az adott hely zet nek meg fe le lő en ala kí -
tot tak át. Az alul já ró pró ba ter he lé sé re 1968 ja nu ár 5-én
ke rült sor.

Köz ben a fel vé te li épü let épí té se is meg kez dő dött. A
vá gány há ló zat dé li ol da lán 536 db. 4 mé ter hos  szú vas -
be ton cö lö pöt ver tek le az in go vá nyos ta laj ba. Er re ke -
rült egy be ton ko szo rú, s ez ké pez te a le en dő fel vé te li
épü let alap ját. Az épü let az alul já ró hoz csat la ko zott. Az
alul já ró nem csak a szi get pe ro nok ra va ló fel ju tást te szi
le he tő vé, ha nem ös  sze kö ti Fü red két ré szét, a für dő te le -
pet és az óvá rost. Az új épü let ut ca szint jén van nak a
pénz tá rak, utascsar nok, ru ha tár, in for má ció, üz le tek és a
biszt ró. Az eme le ten, va gyis a vá gány szin ten; egy ga lé -
ria sze rű vá ró csar nok, egy nagy vá ró te rem va la mint ét -
te rem. Eh hez kap cso ló dik a négy szin tes to rony épü let,
amely al só szint jén a for gal mi ill. ál lo más fő nö ki iro dát,
a fe let te lé vő szin tek kü lön bö ző üze mi he lyi sé ge ket fog -
lal nak ma guk ba. itt ta lál ha tó az iD 55 tí pu sú biz to sí tó -
be ren de zés jel fo gó he lyi sé ge is. Az épü let tel jes hos  sza
141 mé ter, szé les sé ge 27 mé ter, a to rony rész 18 mé ter
ma gas. A csar nok 27 mé ter hos  szú, két vé gén 6-6 mé te -
res kon zo los ki ál lá sú, elő re gyár tott rá csos acél szer ke ze -
tű tar tó it mo no lit vas be ton ke re tek hord ják. A to rony -
épü let mo no lit vas be ton váz zal épült és fe hér mész kő la -
pok kal bur kolt. Az épü let gé pé sze ti szem pont ból is kor -
sze rű meg ol dá sú.  Lég fű tést és mes ter sé ges szel lő zést
ala kí tot tak ki. A to rony épü le tet 24 ref lek tor vi lá gí tot ta
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meg, ezek es te is lát vá nyos kül sőt köl csö nöz tek az épü -
let nek. Hőellátását az ál lo más Ta pol ca fe lő li ol da lán
meg épült ka zán ház biz to sí tot ta, ere de ti leg koksz, majd
ké sőbb szén, ill. olaj tü ze lés sel. Je len leg már a leg mo -
der nebb tü ze lé si mó dot, a gáz tü ze lést al kal maz zák,
amely a fel vé te li épü let ben ka pott he lyet, s így a ré gi ka -
zán ház meg szűnt.

Az épü let ter ve it a MÁVTi, ezen be lül Kő vá ri györgy
ybl-dí jas épí tész al kot ta. A ge ne rál ki vi te le ző a cell dö -
möl ki épí té si Fő nök ség 7 szá mú épí tés ve ze tő sé ge volt.
A mun ká ban még szá mos al vál lal ko zó vett részt. Kö zü -
lük a leg je len tő sebb mun kát vé gez te a szak- és sze re lő -
ipa ri Fő nök ség, va la mint az éM Kő fa ra gó Vál la lat. Az
épü let el ké szí té sé hez 650 ton na ce men tet, 4000 m3 be -
ton ka vi csot, 300 ton na be ton acélt és 260 000 tég lát hasz -
nál tak fel. A hom lok za ti üveg fe lü let 550 m2.

Az épü let át adá sát 1973 nyár ele jé re ter vez ték A vá -
gány há ló zat, a biz to sí tó be ren de zés el is ké szült, de az
utas ki szol gá ló ré szek saj nos nem. így a for gal mi iro da
át köl tö zött új he lyé re, át ad ták az iD 55 tí pu sú biz to sí tó -
be ren de zést és a for ga lom irá nyí tá sa már in nen tör tént.
Az utas ki szol gá ló egy sé gek még a ré gi épü let ben, a túl -
ol da lon ma rad tak. ide ig le nes át já ró kat ala kí tot tak ki a
szi get pe ro nok hoz. Az új fel vé te li épü let tel jes át adá sa
1973 no vem ber 5-én ün ne pé lyes ke re tek kö zött tör tént
meg. A ket tős utas ki szol gá lás még né hány hó na pig
meg ma radt, mert az új épü let meg kö ze lí té se a nem meg -
fe le lő utak mi att ne héz kes volt.

Mint már em lí tet tem, el ké szült az egyállító köz -
pontos, vál tó és vágányfoglaltságos „integra Do mi nó”
/rö vi den iD 55/ tí pu sú biz to sí tó be ren de zés. En nek lé -
nye ge, hogy a vál tók és jel zők ál lí tá sa egy  köz pont ból,
a for gal mi iro dá ból, a be ren de zés ke ze lő pult já ról a for -
gal mi szol gá lat te vő ál tal tör té nik. Ez zel a vál tó őrök
mun ká ja meg szűnt és a for ga lom le bo nyo lí tá sa biz ton -
sá go sab bá vált. Az 1980-as évek kö ze pén még egy ko -
moly fej lesz té si mun ka zaj lott le a vo na lon és az ál lo má -
son. A már ko ráb ban ki épí tett D 55 tí pu sú biz to sí tó be -
ren de zé se ket ki egé szí tet ték kor sze rű vo na li be ren de zés -
sel. A vo na lat vé gig ki szi ge tel ték, el len me ne tet ki zá ró
biz to sí tó be ren de zést, ön mű kö dő tér köz rend szert, au to -
ma ta fény- ill. fél so rom pó kat épí tet tek ki és meg va ló sult
a vo nat be fo lyá so lás. Ez is mét ko moly lét szám csök ken -
tést tett le he tő vé.

1972 nya rán „Fa vo rit exp res  sz” né ven  nem zet kö zi
gyors vo nat in dul Leipzig – Ba la ton fü red kö zött. Ez már
az ide gen for ga lom és a nem zet kö zi tu riz mus fel len dü lé -
sét jel zi. A kö vet ke ző nyá ron a „Fa vo rit” mel lett „Fü red
exp res  sz” né ven bel föl di hely je gyes gyors vo na tot ál lí ta -
nak for ga lom ba Bu da pest Ke le ti – Ba la ton fü red vi -
szony lat ban, amely csak el ső osz tá lyú ko csi kat és ét ke -
ző ko csit to váb bí tott. Az ezt kö ve tő év ben a jobb ki hasz -

nált ság ér de ké ben 1 és 2 osz tá lyú ko csik kal köz le ke dett.
A vo nat Bu da pest – Ba la ton fü red kö zött csak Ba la ton al -
má di ban állt meg. A vo nat rossz me net ren di fek vé se mi -
att, va la mint, hogy Bu da pest Ke le ti Pu. volt az in du lá si
és vég ál lo má sa, nem vál tot ta be a hoz zá fű zött re mé nye -
ket, nem volt meg fe le lő en ki hasz nál va. Ezért 1975-ben
már csak hét vé gén, a kö vet ke ző év ben már egy ál ta lán
nem köz le ke dett. 1975-től a „Fa vo rit” meg oszt va Ba la -
ton fü red re és Fo nyód ra, majd 1978-tól csak Fo nyód ra
köz le ke dett.

1981 no vem ber 11-én reg gel 4 óra 50 perc kor szo mo -
rú ese mény tör tént Ba la ton fü red ál lo má son. Az i. szá mú
vá gány pe ron ja fe let ti te tő tér ben elekt ro mos zár lat mi att
tűz ke let ke zett. Az or kán ere jű szél ben a lán gok pil la na -
tok alatt be bo rí tot ták szin te az egész épü le tet. A ha tal -
mas üveg táb lák óri á si dur ra ná sok közt rob ban tak ki. A
lán gok már a to rony épü let te te jén csap kod tak, ami kor a
tűz ol tók meg ér kez tek és az ol tás hoz kezd tek. sze ren -
csé re meg tud ták fé kez ni a ha tal mas tü zet és a to rony -
épü let ben lé vő be ren de zé sek ben nem esett kár. A tü zet 5
óra 45 perc re meg fé kez ték és rö vi de sen tel je sen el ol tot -
ták. A tűz után az ál lo más na gyon szo mo rú lát ványt
nyúj tott. Az ál lo más szol gá lat ban lé vő és sza bad na pos
dol go zói együt te sen azon nal a ro mok el ta ka rí tá sá hoz
fog tak. A tűz mé re te i re jel lem ző, hogy az ál men  nye zet
alu mí ni um le me zei meg ol vad tak és a pa do zat ra, il let ve
a kül ső asz falt ra cse peg tek. A hi va ta lo san meg ál la pí tott
kár ak ko ri áron kb. 35 mil lió fo rint volt. A hely re ál lí tás
költ sé ge vi szont meg ha lad ta a 100 mil lió fo rin tot. Kö zel
2 év kel lett  a tel jes új já épí tés hez, de még sem ér te el azt
a szín vo na lat, amit ko ráb ban kép vi selt.

A vo nal sze mély for gal ma 1982 – 1986 kö zött éri el a
te tő pont ját és ér vé nyes Ba la ton fü red ál lo más for gal má -
ra is. nyá ri for ga lom ban, fő leg hét vé ge ken sok sze -
mély szál lí tó vo nat in du lá si ill. vég ál lo má sa Ba la ton fü -
red. A sze rel vé nyek tá ro lá sa, ta ka rí tá sa és víz zel va ló
töl té se sok prob lé mát oko zott, de az ál lo más sze mély ze -
te be csü let tel helyt állt.

1982 nya rán az iFEF (nem zet kö zi Vas utas Esz pe -
ran tó szö vet ség) Ba la ton fü re den tar tot ta éves kong -
resszu sát. Er re a ren dez vény re kö zel 1000 vas utas esz -
pe ran tis ta ér ke zett Eu ró pa kü lön bö ző or szá ga i ból és egy
he tet töl tött el itt. A kong res  szus mel lett gaz dag prog ram
vár ta őket, ame lyek ke re té ben meg is mer ked het tek ha -
zánk kul tu rá lis ér té ke i vel és a ba la to ni táj szép sé ge i vel.
Bi zo nyá ra sok kel le mes él mén  nyel tér tek ha za.

A kö vet ke ző évek ben a sze mély for ga lom fo ko za tos
csök ke né se kö vet ke zett be. A hét vé gi vo na tok egy ré sze
meg szűnt, a töb bi sze rel vény ke ve sebb ko csi val köz le -
ke dett. A sze mély for ga lom csök ke né se az utób bi 1-2 év -
ben meg állt. saj nos Ba la ton fü red ál lo más kül ső meg je -
le né sé ben egy re si ral ma sabb ké pet mu tat. A ki sebb utas -
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for ga lom mi att az épü let túl mé re te zett nek tű nik, fenn -
tar tá sa ne héz kes. Egyes szol gál ta tá sok meg szű né sé vel
az utas ki szol gá lás szín vo na la erő sen vis  sza esett. sze -
ren csé re a vas út és a vá ros ve ze té se fel is mer te, hogy a
pénz és lét szám hi án  nyal nem le het mind ezt meg ma gya -
ráz ni és sür gő sen ten ni kell va la mit. En nek je lei már, ha
csak kis mér ték ben is, de mu tat koz nak.

Most sze ret ném is mer tet ni azo kat a vas út ál tal Ba la -
ton fü re den üze mel te tett szo ci á lis és egész ség ügyi lé te -
sít mé nye ket, ame lyek a vá ros éle té ben is je len tős sze re -
pet töl töt tek be.

A MÁV meg ala ku lá sa után rö vid időn be lül olyan
egész ség ügyi és szo ci á lis el lá tó rend szert ala kí tott ki,
amely ab ban az idő ben egye dül ál ló és pél da mu ta tó volt
egész Eu ró pá ban. Már 1935-ben mű kö dött Ba la ton fü re -
den egy vas út ál tal üze mel te tett in téz mény, amely ről a
Ma gyar Köz le ke dés ügy Mo nog rá fi á ja így em lé ke zik
meg: „Azállamvasútibetegségibiztosítóintézetabeiga-
zoltan szívbántalomban szenvedők részére rendkívül
mérsékelt ármegtérítés mellett fürdőjegyeket, valamint
ingyenesorvosikezeléstnyújtgyógyszerekkelBalatonfü-
reden. „A há bo rú okoz ta kény szer szü net után 1950-ben
is mét meg kez di mű kö dé sét most már MÁV gyógyház
né ven, s el ső sor ban re ha bi li tá ci ós fel ada to kat lát el. 23
fé rő he lyen, há rom he tes tur nu sok ban vál tot ták egy mást a
rá szo rul tak. Az ilyen jel egű be teg el lá tás a 70-es évek re
már kor sze rűt len nek és men  nyi sé gi leg is elég te len nek
bi zo nyult. Ezért a Vasútegészségügyi szol gá lat a
gyógyház szom széd sá gá ban, a vas út tu laj do ná ban lé vő
üres tel ken egy kor sze rű egész ség ügyi in téz ményt kí vánt
épí te ni. 1970-től meg in dul a ter ve zés, majd az épít ke zés.
A be ru há zó a MÁV szom bat he lyi igaz ga tó ság. Ter ve ző
az Ál ta lá nos épü let ter ve ző Vál la lat. ge ne rál ki vi te le ző a
Veszp rém me gyei épí tő ipa ri Vál la lat. A be ru há zá si prog -
ram 30 mil lió fo rint tal szá molt, amely ből 6,5 mil li ót az
öTA (ön kén tes Tá mo ga tá si Alap) vál lalt ma gá ra.

A MÁV szív sza na tó ri um 1977 au gusz tus 15-én fo -
gad ta el ső be te ge it, majd 5 nap pal ké sőbb, au gusz tus
20-án ke rült sor az ün ne pé lyes fel ava tás ra. Meg je lent a
tár ca ve ze tő mi nisz ter, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
egyik mi nisz ter he lyet te se, a MÁV ve zér igaz ga tó ja és
he lyet te sei, a Vas utas szak szer ve zet fő tit ká ra, a Ve zér -
igaz ga tó ság párt tit ká ra és több or szá gos és he lyi no ta bi -
li tás. Az új lé te sít mény négy szin ten 88 be teg ké nyel mes
el he lye zé sét te szi le he tő vé 2 ágyas, er ké lyes, Ba la ton ra
né ző szo bák kal. Min den szo bá hoz zu ha nyo zó és hi deg-
me leg vi zes mos dó tar to zik. Az épü let jó fek vé sét bi zo -
nyít ja, hogy kö zel van a Ba la ton, a balatonarácsi vas úti
meg ál ló és köz vet len a kö zel ben ta lál ha tó egy nagy ki -
ter je dé sű csen des fenyvespark.

Az ün nep után az in té zet ve ze tő fő or vos – dr. Fe hér
csa ba – és kis lét szá mú csa pa ta hó na po kon át sú lyos

lét szám gon dok kal küz dött, mert sok idő be ke rült, míg
az or vos- és a nő vér ál lo mányt a za var ta lan mű kö dést le -
he tő vé te vő szint re le he tett fel töl te ni, il let ve amíg az
épü let sú lyos ki vi te le zé si hi bá it ki tud ták küsz öböl ni.
csak ok tó ber kö ze pé re vált le het sé ges sé a 88 ágyas in -
téz mény tel jes fel töl té se.

1978 kö ze pé re meg szűn tek a mű kö dé si za va rok és
Dr. Tari End re fő osz tály ve ze tő fő or vos és Dr. Ber nát
gab ri el la, a MÁV orvosszakértői in té zet igaz ga tó fő -
or vo sa se gít sé gé vel és rész vé te lé vel el kez dő dött az a
re ha bi li tá ci ós prog ram, mely már a het ve nes-nyolc va -
nas  évek for du ló ján ha zai vi szony lat ban egye dül ál ló
ered mé nyek re ve ze tett. Míg or szá gos szin ten a szív in -
fark tu son át esett be te gek nek csu pán 20 %-a tér he tett
vis  sza ke re ső fog lal ko zá sá hoz, ad dig  a sza na tó ri um ban
fo lyó rehabilitácios prog ram ban ré sze sült be te gek –
nyu gat-eu ró pai ered mé nyek nek meg fe le lő en – kö zel 70
%-a vis  sza tért mun ká já hoz. Az ered mé nyek ről a mun -
ka cso port be szá molt a Moszk vai Kar di o ló gus vi lág -
kong res  szu son is.

A nyolc va nas évek ben a mun ka cso port or szá gos ki -
ter je dé sű rep re zen ta tív min ta vé tel lel vizs gá la tot vég -
zett a vas utas dol go zók szív- ér rend sze ri ve szé lyez te -
tett sé gé re vo nat ko zó an. A vizs gá la tok ból ki de rült,
hogy a for ga lom biz ton sá gi mun ka kö rök ben dol go zó
sze mély zet kö zel 20 %-a tar to zik a nagy koc ká za tú
cso port ba és va ló já ban pre ven tív ke ze lés re szo rul. A
vizs gá la ti ered mé nye ket a mun ka cso port az egész ség -
ügy ve ze té sé nek ren del ke zé sé re bo csá tot ta és nem zet -
kö zi vas utas orvoskongresszuson  gerában ( nDK ) is
be szá molt ró la.

saj nos az utób bi idők ben a ma gyar egész ség ügy ben
vég re haj tott vál toz ta tá sok a vas út egész ség ügyet sem ke -
rül ték el. A 90-es évek má so dik fe lé ben nagy meg ráz -
kód ta tá son esett át a ba la ton fü re di in téz mény is. 1996-
ban  az or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár ál tal fi -
nan szí ro zott  ágyak szá ma 64-re csök kent, és 1998-ban
a tel jes meg szű nés ve szé lye is fenn állt. na gyon gon dos
gaz dál ko dás mel lett a nem fi nan szí ro zott ágyak kö zül
12-őt si ke rült szo lid szál lo dai szint re fel fej leszt ve fi ze -
tő be te gek fo ga dá sá ra  al kal mas sá ten ni.

1999 no vem ber 1-től  a Vas út egész ség ügy alap el lá tá -
sa, járóbeteg szak el lá tá sa a hé ví zi és a ba la ton fü re di re -
ha bi li tá ci ós in té ze tek a Vasútegészségügyi Kht. divi ziói -
vá ala kul tak át. Ez zel egy új tör té net vet te kez de tét, új
le he tő sé gek kel és új ne héz sé gek kel. Mind eb ből az át -
lag em ber nek, az egy sze rű  MÁV dol go zó nak és nyug -
dí jas nak az a fon tos, hogy to vább ra is meg kap ja azt a
gon dos ko dást, amit a be csü le tes mun ká já val ki ér de melt,
s ezért kö röm sza kad tá ig har col ni kell. 

úgy ér zem a MÁV szív sza na tó ri um meg ér de mel
ilyen ter je del mű is mer te tést, mert nem csak az észak-
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Ba la ton leg na gyobb vas utas egész ség ügyi lé te sít mé nye,
de ered mé nyes gyó gyí tó te vé keny sé ge az egész or szág -
ban köz is mert. na gyon sok em ber kö szön he ti e kis lel -
kes gár dá nak, hogy egész sé ge sen vis  sza tér het a mun ká -
ba, vagy pa na szai lé nye ge sen csök ken nek.   

A ko ráb bi pályaorvosi rend szer meg szün te té se után
az 1960-as évek ben Ba la ton fü re den is üzem or vo si ren -
de lőt lé te sí tet tek a vas utas járóbetegek el lá tá sá ra, a tény -
le ges dol go zók táp pén zes ál lo mány ba vé te lé re, va la mint
az al kal mas sá gi vizs gá la tok el vég zé sé re. Má ra a ko ráb -
bi üzem or vos a Vasútegészségügyi KHT ke re té ben mint
há zi or vos is mű kö dik.

A Vas út ke re te in be lül az 1880 – 1890-es évek kö zött
sor ra ala kul nak a kü lön bö ző ön se gé lye ző egye sü le tek.
Az ál lam vas úti szak tiszt vi se lők cso port ja 1925-ben Ba -
la ton fü re den bér be vet te az Eszterházy szál lót és üdü lő -
te le pet lé te sí tett. Az üdü lő te lep fel ava tá sá ra 1925 pün -
kösd jén ke rült sor, tasnádi szüts And rás, az ál lam vas -
utak el nök he lyet te se je len lét ében. nagy ün nep sé get ren -
dez tek, amely re mint egy félezren a pün kös di gyors vo -
na ton jöt tek le a fő vá ros ból. Két ének kar, fú vós és vo -
nós ze ne kar ok fo gad ták a ven dé ge ket. A ha tal mas tö -
meg a part ra vo nult, ahol tá bo ri mi sét tar tot tak. Ezt kö -
vet te az ün nep ség a gyógyteremben. Az ülés után köz -
ebéd volt, ame lyen a kö szön tőt dr. Luttor Fe renc ba la -
ton fü re di plé bá nos mond ta. Az üdü lő te lep hez ét te rem,
ká vé ház, strand für dő, va la mint kü lön bö ző sport lé te sít -
mé nyek tar toz tak. Az üdü lő te lep a ii. vi lág há bo rú kez -
de té ig üze melt.

1970-ben a Vas uta sok Jó té kony sá gi Biz to sí tó Egye -
sü le te ala pí tott üdü lőt Ba la ton fü re den a szív kór ház
szom széd sá gá ban. Több szö ri bő ví tés, emelt rá épí tés és
mo der ni zá lás után je len leg kb. 120 sze mély el he lye zé -
sé re van le he tő ség. Az utób bi idő ben Ho tel Vas utas né -
ven szál lo da ként is üze mel.

A vas út már a kez de ti idők ben ko moly gon dot for dí -
tott dol go zói el he lye zé sé re. Ba la ton fü re den az ál lo más
át adá sa kor több szol gá la ti la kást épí tet tek. Az 1970-es
évek ben  a ré gi fel vé te li épü let ben még két la kást ala kí -
tot tak ki és a vá ros te rü le tén 6 la ká sos sor há zat épí tet tek.
1981-ben ka mat men tes köl csön tá mo ga tás sal 6 vas utas
csa lá dot jut tat tak ked vez mé nyes oTP-la kás hoz.

Ba la ton fü red ál lo más lét szá má nak ala ku lá sá ról 1910-
től van nak ada ta ink. 1910-ig 3 fő, majd 1911-től az
1950-es évek kö ze pé ig ál ta lá ban 10 – 15 fő lát ta el a
szol gá la tot. Ezek az ada tok nem tel je sen fe dik a va ló sá -
got, mert ezek csak a ki ne ve zett dol go zó kat tar tal maz -
zák. Raj tuk kí vül még a szük ség le tek nek meg fe le lő en
ide ig le ne sen vet tek fel em be re ket, akik nem ke rül tek
vég le ge sí tés re, mert az egy év le tel te előtt el bo csá tot ták
őket és szük ség ese tén úja kat vet tek fel. Ez kü lö nö sen
jel lem ző volt az 1930-as évek re.

A sze mély- és áru for ga lom nö ve ke dé sé vel az 1960-as
évek től fo ko za to san nőtt az ál lo más lét szá ma, amely né -
hány év alatt meg ha lad ta az 50 főt. Az 1970 – 1980-as
évek ben az áru for ga lom, majd a a sze mély for ga lom
csök ke né se, a mo der ni zá ció és kü lön bö ző szer ve ze ti át -
ala kí tá sok mi att a dol go zók szá ma fo ko za to san fo gyott.
Az egyes te rü le te ken fel sza ba du ló em be re ket igye kez -
tek más be osz tá sok ban el he lyez ni, így az ilyen kor szo -
ká sos konf lik tu so kat si ke rült mi ni má lis ra csök ken te ni.
Az át szer ve zés je len pil la nat ban is fo lyik. Ma már
Aszófőtől  – Káptalanfüredig tar tó vo nal sza kasz Ba la -
ton fü red hez tar to zik, de a ki mon dot tan Ba la ton fü re den
dol go zók szá ma 20 fő kö rül van. 

Balatonfüredállomásfőnökeineknévsora:
Röschenthaler gyu la 1909. Vi. 20.– 1915. X. 27.
Kováts  Lász ló   1915. X.– 1929.
Tasnádi szántay gé za fő in té ző 1933. Vi.–1935.Vii.
sasvári Fe renc in té ző 1935. Vii. – 1936. Xii.
Delzsényi Mik lós fő tiszt 1936. Xii. – 1937. Xii.
Pál mai Fe renc fő in té ző 1938. i. – 1940. iV.
Honti Jó zsef fő tiszt 1940. Vi. 1.– 1964. Xii. 31.
gyimesi Jó zsef 1965. i. 1. – 1965. Xi. 2.
Ko vács Er vin fő fel ügye lő 1965.Xi.3.–1970.ii. 28.
sallai ist ván fő ta ná csos 1970.ii.28.–1987.Xii.31.
Páz mány sán dor ta ná csos 1987.– Xii.1.–1988. Vi. 30.
Fa ze kas Mik lós fő fel ügye lő 1988. Vii.1 – 1989. i. 15.
/meg bí zott/
Mol nár Lászlóné fő in té ző 1989.i.16.–1989.Vi. 30.
Fa ze kas Mik lós fő fel ügye lő 1989. Vii.1 – 1989.iX. 30.
/meg bí zott/
Forray An tal fő ta ná csos 1989. X. 1. –

29

Afelhasználtirodalom:

száz éves a Vas út igaz ga tás szom bat he lyen i – ii – iii kö tet  1995.

szécsey ist ván: ganz mel lék vo na li mo tor ko csik és pót ko csik /Vasút História/ köny vek so ro zat ban 2001-ben.

A Ba la to ni szö vet ség  „Ba la ton” c. új ság já nak 1908 – 1944 kö zött meg je lent szá mai.

A MÁV Hi va ta los me net rend köny vei 1912-től nap ja in kig.

A MÁV ál tal ki adott  „Vas út” c. új ság 1970 – 1980 kö zöt ti szá mai.

Dr. Hor váth Fe renc: Ma gyar or szá gi vas út épí té sek 1900 – 1914 kö zött. Meg je lent a Ma gyar Vas út tör té net 4. Kö te té ben 1996-ban.

Veszprémvármegye c. új ság 1909 jú li us 11-i szá ma.

Ma gyar Vas utak a ii. vi lág há bo rú éve i ben. Lo vas gyu la ös  sze ál lí tá sa. Meg je lent a Vas út His tó ria köny vek so ro zat ban 1996-ban.
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id. szilvássy zol tán a ba la ton fü re di Lóczy La jos gim -
ná zi um ala pí tó tag ja és ta ná ra volt ha lá lá ig. nem me he -
tünk el a tény mel lett, hogy csa lád já nak tag jai is ma gas
fok ra ju tot tak a tu do mány és a ta ní tás vi lá gá ban. Fe le sé -
ge, Vá mos zsu zsan na, mint a Veszp ré mi Vegy ipa ri Egye -
tem ok ta tó ja a ké mi ai tu do má nyok ban szer zett aka dé mi -
ai dok to rá tust, fia, ifj. szilvássy zol tán pe dig fi a ta lon lett
az or vos tu do mány ok dok to ra, je len leg a Deb re ce ni
Egye tem Far ma ko ló gi ai és Farmakoterápiás in té ze té nek
tan szék ve ze tő pro fes  szo ra.

szilvássy zol tán nak ne héz sors ju tott, me lyet hí vő em -
ber ként mél tó ság gal vi selt. Magyar-görög-latin sza kos
ta nár ként éle te a klas  szi kus és ke resz tény ér té kek meg be -
csü lé sé nek és ta ní tá sá nak szen telt szol gá lat volt. Ez zel
szer zett ma gá nak szám ta lan ba rá tot, hí vet és ra jon gót.
Tu dá sa, el vei és hi te emel ték szel le mét ma gas ra, mi köz -
ben eg zisz ten ci á ja a mély be zu hant. 1952-ben a kom mu -
nis ta re zsim kö zép is ko lai ta ná ri vég zett sé ge el le né re egy
zirc mel let ti fa lu ba he lyez te. 1955-ben ke rült Ba la ton fü -
red re, aho vá az ak kor in du ló gim ná zi um ala pí tói kö zé
hív ták. A rá kö vet ke ző évek ben csak azt tar tot ta fon tos -
nak, hogy a rá bí zott 14 - 18 év kö zöt ti if jú ság szá má ra
ab lak nyíl jon a ke resz tény Eu ró pába, a tu dás tisz te le té re,
mel  lyel az Eu ró pá ba meg kés ve ér ke ző ma gyar ság sok kal
több re vit te, mint nyi la i val, vagy Bo tond bu zo gá nyá val.
Ezen az ab la kon ke resz tül vég te le nül ha tal mas nak lát -
szott Eu ri pi dész, vagy shakes peare és ész re vét le nül el -
tör pül tek az utol só fél év szá zad le tűnt szel le mi áram la tai.
nyug dí ja san is ta ní tott, még het ve nen túl is fo ga dott di á -
ko kat. ép pen egy cso por tot ké szí tett föl la tin-érett sé gi re,
mi kor be teg szí ve meg állt.

A Ta nár el ment és le gen da lett mind ab ból, amit és aho -
gyan ta ní tott...

1923. szep tem ber 29-én szü le tett Bu da pes ten. édes -
any ja Vámossy An na, ap ja szilvássy Jó zsef gaz dál ko dó
föld bir to kos volt Tiszapolgáron. Egyet len gye rek ként ne -
vel ke dett, is ko lá it Tiszapolgáron kezd te, majd Pes ten a fa -
so ri is ko lá ban foly tat ta. érett sé gi bi zo nyít vá nyát már gö -
döl lőn, a pre mont rei rend gim ná zi u má ban sze rez te. saj -
nos eb ből a kor sza ká ból - a há bo rús évek ből, - a köz ben
egye dül ma radt édes any ja nem őriz te meg az ira to kat. A
kö vet ke ző fel lel he tő do ku men tum már egye te mi éve i ről

szól. 1947 őszén nyert
fel vé telt az – ak kor
még Páz mány Pé ter ről
el ne ve zett – Tu do -
mány  egye tem Böl csé -
szet- tu do má nyi Ka rá -
ra, ma gyar-latin-görög
szak ra. Az idő köz ben be ve ze tett ta nul má nyi „reform”
meg szün tet te az ó-gö rög nyelv ok ta tá sát, így dip lo má já ba
már csak a ma gyar- és la tin-ta ná ri vég zett ség ke rült. Ez az
ok le vél 1952. au gusz tus 25-i idő pont tal ke rült ki adás ra,
11.750. szá mon.  

El ső ta ná ri ál lá sát még azon az őszön – 1952-ben – fog -
lal ta el olasz fa lu ban, az ál ta lá nos is ko lá ban. Há rom tan -
évet töl tött ott el, ami kor – 1955-ben – a Ba la ton fü re den
ala ku ló gim ná zi um szer ve zői ki sze mel ték ma gyar-la tin
sza kos ta nár nak. Ár kos Jó zsef igaz ga tó tól ér ke zett a meg -
hí vás, így az év kez det már Fü re den ta lál ta. Az el ső tan év -
ben még in gáz nia kel lett olasz fa lu és Ba la ton fü red kö -
zött, de a kö vet ke ző tan év ben már csak Fü re den ta ní tott. 

1956-ban há za sod tak Vá mos zsu zsan ná val, egyik es -
kü vői ta nú juk egye te mi kol lé gá ja és ba rát ja - Brusznyai
Ár pád volt. Ba rát já nak már tí rom sá ga kitörölhetelen nyo -
mot ha gyott a lel ké ben. 

1957-ben szü le tett meg zol tán fi uk. né hány éven át
fe le sé ge is az is ko la ma te ma ti ka-fi zi ka sza kos ta ná ra ként
dol go zott, amíg a veszp ré mi egye tem re meg hí vást nem
ka pott. 

szilvássy zol tán mun kás sá gát há rom szó ban le het
össze fog lal ni; ta ní tott, ne velt, mind ha lá lig! Kez det től fog -
va – mint há rom sza kos (magyar-orosz-latin) ta nár – igen
nagy óra szám ban ta ní tott. Ké sőb bi ek ben, ami kor er re
mód nyílt, mi vel is mer te a fran cia nyel vet, meg fe le lő to -
vább kép zés után ezt is fel evet te „repertoárjába”. Ve zet te a
ma gyar és a la tin szak kört, de fog lal ko zott di ák ja i val a fo -
lyo só kon, szü ne tek ben, de még ta ní tá si időn kí vül is. Köl -
csö nös volt ez a kap cso lat, ta nít vá nyai bi za lom mal for dul -
tak hoz zá, oly kor még sze mé lyes gond ja ik kal is. Köz is -
mert volt kü lön le ges me mo ri zá ló-kész sé ge, a la tin me mo -
ri te rek mel lett iro dal mi al ko tá so kat, ver se ket – pél dá ul az
ös  szes shakes peare -szo net tet – tud ta be té ve. Egyé  ni  sé ge
volt az is ko lá nak, cso da bo gár-ter mé sze té vel, nem min -
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den na pi meg je le né sé vel. Kol le gái – bár mely ol dal ról for -
dul tak fe lé, – tisz tel ték mély sé ges tu dás anya gát és hu má -
nu mát. Hogy mi lyen ta nár volt szilvássy zol tán, mi lyen
kol lé ga és mi lyen ba rát, ar ról ér de mes meg hall gat ni a rá
em lé ke ző ket. 

Két je len tő sebb ki tün te tés sel dí jaz ták mun kás sá gát;
1979. de cem ber 3-án a Veszp rém Me gyé ért em lék érem
arany fo ko za tát ve het te át, majd 1986. jú ni us 1-én meg -
kap ta a mű ve lő dé si mi nisz té ri um tól a Pe da gó gi ai szol -
gá la tért Em lék ér met. 1983-ban, 60 éve sen nyug díj ba vo -
nult, de óra adó ként - el ső sor ban la tint - to vább ta ní tott.
El ha tal ma so dó, sú lyos szív- ér rend sze ri, va la mint cu kor -
be teg sé ge, ne he zen gyógy uló láb szár fe ké lye mi att ez a
kap cso lat egy re szű kült. Ez utób bi be teg sé ge ala kí tot ta ki
ró la a bot já ba ka pasz ko dó, ne héz ke sen já ró idős ta nár ké -
pét. 1995. má jus 16-án ott ho ná ban ér te a vil lám gyors
szív ha lál. 

pATinSzKiAndRáSné
1955-ben ala pí tó tag ja let tem a fü re di gim ná zi um nak.

Az év nyi tó után két hét tel ér ke zett meg az a kol lé ga, aki
már je len lé té vel is de rűt, nyu gal mat, bi za ko dást ho zott az
éle tünk be. ő volt szilvássy zol tán, akit a ta nít vá nyok elő -
írás sze rint Ta nár úr nak, de idő múl tá val egy re gyak rab -
ban zo li bá csi nak, a tan tes tü let pe dig ATyÁ-nak (így,
csu pa nagy be tű vel) ne ve zett. Pe dig ez utób bit sem ko ra,
sem az egy há zi is ko lák ban foly ta tott ta nul má nyi évei nem
in do kol ták. sok kal in kább az a kap cso lat, hu má nus ma ga -
tar tá sa, ami fi a tal hoz, fel nőtt höz egy aránt fűz te.

Több olyan di ák ra em lék szem, akik szü le i ket, azok tár -
sa dal mi, po li ti kai po zí ci ó ja mi att alig lát ták, de an nál töb -
bet ke res ték és min dig meg is ta lál ták gond ja ik kal
szilvássy zo li bá csit. Min den ki ba já ra volt ide je, tü rel me,
ba rá ti sza va. A leg prob lé má sabb gye re kek is meg nyíl tak
előt te, mi köz ben órák hos  szat be szél get tek egyik tan te rem
sar ká ban, vagy fel-alá sé tál va az is ko la ud va rán.

Bölcs hu mo ra, ado má zó-ké pes sé ge nem csak tan tes tü -
le ti ös  sze jö ve te le ken ne vet te tett, ha nem az éj sza ká ba
nyú ló osz tá lyo zó ér te kez le te ken is ő tar tot ta ben nünk a
lel ket. Ma ga al kot ta köz mon dá sa it év ti ze dek óta idéz get -
jük, és mon do gat ják a volt ta nít vá nyok is.

zo li! Jó volt, hogy 32 éven át a ta nár tár sa le het tem...

SARKAdyMiKLóS:
Hommage à  szil va. „Roggy le” mond ta zo li bá csi,

mi u tán a he tes el da rál ta az osz tály-lét szám ról, hi ány zók -
ról és a ket tő kü lön bö ze té ből adó dó lét szá mot, ez zel
mint egy meg ad ta a la tin óra alap hang ját. 

Ma is előt tem van kö vér kés alak já ra fe szü lő kö pe nyé -
ben, el ál ló gomb ja i val, bal fel ső zse bé ben író tol lak kal,
szá já ban az el ma rad ha tat lan Vaco szip ka, ami ab ban az
idő ben di va to zott, lúd toll ból ké szült, pa pír ral kom bi nál -
va. Ezt a do hány zó-kész sé get min dig a szá ja jobb zu gá -
ban tar tot ta, fo ga it ös  sze szo rít va 45 fo kos szög ben állt ki

a szá já ból és in nen ere get te azo kat a bi zo nyos mik szá thi
füst macs ká kat. 

Ahogy le ült a ka ted rá ra, ki nyi tot ta az osz tály nap lót -
amit min dig jel leg ze tes moz du lat tal ho zott be, mint egy
mi se köny vet, - le vet te felül arany ke re tes szem üveg ét, rá -
le helt, zseb ken dő jé vel gon do san meg tö röl te, a fény fe lé
tar tot ta, köz ben hu nyo rí tott, majd ez után tet te fel. szem -
öl dö két pár szor meg tor náz tat ta, kez dőd he tett az óra. szi -
go rú iga zán nem volt, de még is tisz tel tük en cik lo pé di kus
tu dá sát, sze ret tük és ma is em le get jük olyan mon dá sa it,
mint „édes öcsém, hogy vág a bajuszod?”, vagy a la tin
tü kör for dí tás ból em le ge tett pár be szé det, ami imi gyen
szólt: „Lapis ignis?” (lapis = kő, ignis = tűz, te hát kő
tűz?) A vá lasz: „iam caelum” (iam = már, caelum = ég,
ég bolt, te hát már ég!)

szilvássy ta nár úr ral sze mé lyes kap cso la tom már sok -
kal ko ráb ban kez dő dött, mi e lőtt be ül tem a gim ná zi um
pad já ba. ott lak tunk a ré gi gim ná zi um – most kol lé gi um
– ud va rá ban, az un. ta nár la ká sok egyi ké ben. La ká sunk
aj ta ja éve kig nem volt be zár va; az ott la kó fi a tal ta ná rok,
mint csa lád tag ok be já ra to sak vol tak hoz zánk, és aki is -
mer te apám nagy vo na lú, ba rát sá gos, ven dég sze re tő ter -
mé sze tét, az nem is cso dál ko zik el ezen. szilvássy ta nár
úr a leg gya ko ribb ven dé gek kö zé tar to zott. Az egyik em -
lé kem eb ből az idő ből: zo li bá csi – orosz nyelv tu dá sát el -
mé lyí ten dő – Moszk vá ba uta zott to vább kép zés cél já ból.
Ami kor ha za jött és es te be tért hoz zánk egy jó fa lat ra és
egy po hár bor ra, ak kor mi a test vé rem mel azon nal ki kér -
dez tük; mi lyen is ilyen hos  szú út ra men ni, mi lyen a nagy
szov jet unió, mi lyen a hí res orosz tél, zo li bá csi volt-e
Moszk vá ban? – igen, egyem a hú so dat ked ves öcsém. 
– Járt-e a Vö rös té ren? Tet szett lát ni Le nint és sztálint?;
mi vel ak kor még társ bér let ben vol tak a ma u zó le um ban.
– Lát tam őket, mond ta. na és mi lye nek vol tak, nyag gat -
tuk to vább. El gon dol ko dott, meg szív ta szip ká ját és ezt
vá la szol ta: mi lye nek – mi lye nek, hát kén sár gák... 

zo li bá csi – úgy ér zem – a nagy, az örök em be ri-tör té -
nel mi ér té ke ket suly kol ta be lénk, hogy ezek ből von hat -
tunk le kö vet kez te té se ket, al kot hat tunk vé le ményt a ben -
nün ket ak kor kö rül ve vő vi lág ról. ne ve, em lé ke ma is élő,
le gen dá vá ne me se dett-érett. Tel jes ség gel azo no sul a Ta -
nár szi no ni má já val. Va ló ban igaz, hogy az em ber éle té -
ben a kö zép is ko lás évek a leg szeb bek, ami kor már ki nő -
ve a gyer mek kor ból, a nyi la do zó ér te lem, az el ső ko mo -
lyabb ér zel mi szárny pró bál ga tás ok tisz ta és fel hőt len
kor sza kát él tük. nos, szilvássy Ta nár úr, avagy szil va
eb ben igen csak nagy sze re pet ját szott.

Ezért ilyen friss és élő az em lé ke szí vünk ben...

nAvRACSiCSTiBOR
1957 au gusz tu sa utol só nap ja i nak va la me lyi kén, mint

fris sen vég zett ta nár, je lent kez tem a ba la ton fü re di gim ná -
zi um ban szol gá lat té tel re. A tan tes tü let tag ja i val va ló is -
mer ke dés so rán az egyik – kék kö pe nyes és szem üve -
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ges – kol le ga „szer vusz te mu lya baratom”-mal kö szön -
tött. Majd rög tön fel tet te a kér dést, van-e kö zöm ah hoz az
em ber hez, akit ne vén ne ve zett, aki ről ki de rült, ne kem
apai nagy bá tyám, ne ki pe dig egy na gyon ked ves hall ga -
tó tár sa volt az egye te men. 

nem sok kal ké sőbb újabb kö zös is me rős re lel tünk, ez
volt Ká dár ta nár úr, a ma te ma ti ka-fi zi ka sza kos ta nár. Az
azo no sí tás so rán ki de rült, hogy a mind ket tőn ket ta ní tó
ked ves em lé kű ta nár őt Eger ben a cisz te rek nél, en gem
pe dig Keszt he lyen a pre mont re i ek ál la mo sí tá sa után a
gim ná zi um ban ta ní tott.

A kö zös is me rő sök ál tal is erő sí tett egy más ra ta lá lás
ak kor vált tel jes sé, mi kor ki de rí tet tük mind ket tőnk meg -
ha tá ro zó kö tő dé sét a pre mont rei rend hez. Mi kor azt is
em lí tet tem, a rend tag já vá sze ret tem vol na vál ni, át lép tük
a kol le gi a li tás sán ca it. Ek kor ő is ki nyílt és el mond ta,
hogy Jász ón mint no ví ci us már a rend tag ja volt. Több -
ször, már nem mi nő sít ve ugyan, de meg ál la pí tot tuk, hogy
1945 mind ket tőnk élet cél ját mó do sí tot ta, más utat je löl -
ve meg szá munk ra. E há rom ös  sze te vő – nagy bá tyám,
Ká dár ta nár úr és a pre mont rei rend – em be ri kap cso la -
tunk nak nem csak in dí tó ja, de ce men tá ló ja is lett. Tíz
éven át na pon kén ti ta lál ko zá sa ink, majd ké sőbb az ál ta la,
vagy ál ta lam kez de mé nye zett al kal mi együtt lé tek lel ki al -
ka tom for má lá sá ban meg ha tá ro zó ak let tek és ki tö röl he -
tet len tar tal mat te rem tet tek ben ne. 

Ta lán nem tű nik da gá lyos nak, hogy őt lel ki ve ze tőm -
ként tar tom szá mon azon ba rá ta im, kol le gá im kö zött,
kik re most is nagy sze re tet tel em lék szem vis  sza. Az ér tel -
mi sé gi lét el ső lép cső fo ka it meg te vő, pá lya kez dő fi a tal -
ként na gyon sok se gít sé get kap tam tő le. A rámszakadt ta -
lá nyok, a hi he tet len sok el lent mon dás, egy fa lu si as kör -
nye zet ben fel nőtt, is ten fé lő en val lá sos ne vel te tés ben ré -
sze sü lő, 1948-ig ka to li kus szel le mi sé gű is ko lák ba já ró, a
„Fé nyes szelek” ha tá sa ál tal érin tett, de hoz zá nem ido -
mu ló, ‘53-ban érett sé gi zett, ‘56-ban Bu da pes ten utol só
éves egye te mis ta – aki meg bé lyeg zet ten ‘57-ben dip lo -
má zott –, ta lált ka pasz ko dót ben ne az együtt lé tek ide jén. 

nem csak meg tisz tel te tés nek érez tem a ná lam idő sebb
és ta pasz tal tabb bi zal mát, de merítkeztem, fal tam az ér -
zel mi és in tel lek tu á lis mély sé ge ket is meg já ró gon do la ta -
it. szin te már vál ság ba ju tott - ad dig csak hit re épí tett -
vi lág né ze tem e be szél ge té sek kap csán ala kult át te o ló gi -
a i lag is meg ala po zot tá, az ér te lem szá má ra is el fo gad ha -
tó is ten kép ál tal ve zé relt té. Két sé ge im kö ze pet te ő ad ta
szá mom ra azt, hogy a bi za lom, a bi zo nyos ság és a biz -
ton ság a két sé gek gyöt rel mes út ja i nak meg té te le után le -
het csak meg bíz ha tó sa já tunk, lel ki har mó ni ánk fun da -
men tu ma. ne elé ged jünk meg a meg ál la po dott ság gal,
kér dez zünk és kö ve tel jük meg a vá laszt is; el ső sor ban
ma gunk tól, de ha a szük ség úgy dik tál ja, má sok tól is.
nagy gaz dag sá gú me mó ri á já nak tár há zá ból me rít ve,
szin te min dig meg tud ta erő sí te ni mon dan dó ját a nagy
szel le mek gon do la ta i nak szó sze rin ti idé zé sé vel. 

sok szí nű egyé ni sé gé ben ér ződ tek if jú ko ri csa lád já nak
rész ben dzsentroid ha tá sai is; több ször idé zett anek do tá -
zó ked vé ben ezek ből az él mé nye i ből. Még is alap ve tő en
ple be ju si men ta li tás sal kö ze lí tett kol le gá i hoz és ta nít vá -
nya i hoz is. irigy lés re mél tó ka riz má ja olyan ha tás sal volt
a fi a ta lok ra, hogy a tő le szár ma zó el ma rasz ta ló ne ve lé si
ha tá sok és kap cso la tok ked ves él mény ként em lí tőd nek
meg az érett sé gi ta lál ko zók al kal má val. Bi zal má val el ső -
sor ban a sze rény, sze gény sor sú ta nu ló kat tün tet te ki. ő
ma ga is az egy sze rű ség gel, a sze rény ség gel – s ugyan ak -
kor tar tal mas meg nyil vá nu lá sok kal, – te rem tet te meg
azo kat a ha tá so kat, me lyek ki tö röl he tet len nyo mot hagy -
tak az utó kor szí vé ben és em lé ke ze té ben. 

KiSSBéLA
Ta lán nem túl zok, ha azt ál lí tom, hogy a fü re di gim ná -

zi um nak nem volt és ma sincs olyan ta ná ra, aki a di á kok
előt ti nép sze rű ség ben őt fe lül múl ta vol na; avagy: akit
annyi an és an  nyi ra sze ret tek, ked vel tek vol na, aho gyan őt.

A mun ka he lyen kö te les ség tu dó, fe gyel me zett, alap ve -
tő en fé lénk be ál lí tott sá gú em ber volt. De volt egy má sik
én je is: a ren det, fe gyel met be le ért ve a tan ügyi, tan tár gyi
fe gyel met is, ön tör vé nyű en ér tel mez te és gya ko rol ta. Ha
né ha-né ha, vagy sok szor is ki ló gott a sor ból, azt nem kü -
lönc ség ből tet te, nem is tűnt an nak, ha nem olyan, egyé -
ni sé gé ből kö vet ke ző ked ves más-do log nak, ami meg mo -
so lyog ta tó an ere de ti és meg ért he tő en meg bo csát ha tó
volt; meg bot rán koz ta tó vi szont so ha.

KiSzeLypáL
Azon sze ren csé sek kö zé tar to zom, akik ta nít vány ként

és kol lé ga ként is is mer het tem őt és bölcs de rű jé ből, ha -
tal mas tu dá sá ból ma gam is so kat me rít het tem. Di ák éve -
im ből az egyik em lék kép: A mi osz tá lyunk ban oroszt ta -
ní tott. Az egyik órán szil ágyi Pis ti ba rá tom mal ép pen a
kö vet ke ző an gol órá ra ír tuk a há zi fel ada tot, ami kor a Ta -
nár úr ész re vet te, hogy más sal fog lal ko zunk. Mi u tán ki -
de rült a do log, szi go rú íté le tet hir de tett: a kö vet ke ző órá -
ra az an gol szö ve get orosz ra is le kel lett for dí ta nunk, kü -
lön ben két fát kap tunk vol na a dön tés sze rint. A for dí tás -
ra vé gül pityorkát (ötöst) kap tunk, de szó be lit, ne hogy el -
bíz zuk ma gun kat.

„Fiú, raj zolj ne kem egy rinocéroszt” – for dult vég ső
két ség beesés ében hoz zám – már mint kol lé gá já hoz, – az
egyik vé get nem érő ne ve lé si ér te kez le ten. Az ilyen kor
rámtörő unal ma mat, mint az óta is, fir ká lás sal szok tam el -
űz ni. Az igye ke zet ben nyel ve met is ki dug va fir kan tot tam
zo li bá csi nak va la mi orr szar vas ál la tot. „Tu dod a rinó az
én to tem ál la tom. Rö vid lá tó mint én, ter me tes, mint jó ma -
gam, hoz zám ha son ló an kön  nyen fel dü hö dik, amúgy na -
gyon jám bor jószág” – mond ta ő. „De hol van nak az
orrszarvaid?” – kér dez tem tő le kí ván csi an. „nyu godj
meg, van nak azok is, csak ép pen ti bal gák, nem láthat já -
tok” – fe lel te ti tok za to san és bá jos fö lén  nyel.
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csak a leg utób bi idő ben me rült fel ben nem a gya nú,
hogy szilvássy ta nár úr va ló szí nű leg ver se ket is írt, nem
is akár mi lye ne ket. Must gyu la kol lé gánk te me té sén,
vagy 25 év vel ez előtt, zo li bá csi egy káp rá za to san szép
sír vers sel bú csú zott tra gi ku san ko rán el hunyt ta nár tár -
sá tól. A sa ját ke zé vel írt ver set az óta is őr zöm. Hi á ba
pró bál tam rá buk kan ni a köl tő ne vé re, aki ír hat ta, iro da -
lom-sza kos kol lé gá im sem tud tak se gí te ni, a vers gyö -
nyö rű, a szer ző is me ret len. Vagy még sem? né hány szép
so rá val em lé ke zem...

„...Voltam min den, ami ből más nak
olyan ke ve set ád az élet:
Vol tam vég te len szom jas ál mo dó ja,
Vol tam fe hé ren fa ka dó friss ró zsa,
Vol tam igéret, be tel je sü lés,
én vol tam a kez det és a vég,
Min den vol tam ... 
Most meg ha lok
De min den kin cset rád ha gyok
Most el me gyek ... most el me gyek...
De min den jö vő in du lás ban,
Min den új rügy ben, el mú lás ban,
Min den jaj szó ban, öröm uj jon gás ban
én ott va gyok
Min den vol tam, most sem mi let tem
De rá tok tes tá lom a lel kem,
Mert meg ha lok...

(Holt tu ba ró zsák, fe ke te vi rá gok,
ne sír ja tok, ne sírjatok!)...”

TóThATTiLA
Ti zen éves ko rá ban a di ák fi nom be nyo má so kat sze rez

ta ná ra i nak ér té kes mű velt sé gé ről. szilvássy zol tán órá in
nem csak a prag ma ti kus tan ren di anya got ad ta le, ha nem
ér de kes tör té ne tek kel, ada lé kok kal szí ne sí tet te ma gya rá -
za ta it. Le kö töt te azok fi gyel mét, akik fo gé ko nyak vol tak
az is me re tek iránt. igye ke zett más – ter mé szet tu do má nyi
– tár gyak ból is ké pez ni ma gát, hogy a di á kok se gít sé gé -
re le hes sen. Több ször ta pasz tal tam, mi lyen mély volt la -
tin-tu dá sa, a vi ták ban kol le gái min dig az ő vé le mé nyét
fo gad ták el. Egyik leg szebb em lé kem – már ké sőb bi
idők ből, – ami kor Patinszki And rás tor na tá runk te me té -
sén a sír be széd meg tar tá sá ra kér ték fel. Má ig nem fe lej -
tem el meg ha tó bú csúz ta tó ját. 

Vis  sza gon dol va rá, né meth Lász ló gim ná zi u mi ava tó -
já nak mot tó ja jut az eszem be: „Em lé ke ink szo ros kap cso -
lat ban van nak élményeinkkel.” Ez rá na gyon is ér vé nyes.

vASTAghgyöRgy
Egy em lé kem az „Atyá”-ról. Ab ban az idő ben az is -

ko la ki he lye zett rész le ge mű kö dött az „ipartestület” – ma
az ön kor mány zat 2. sz. – épü le té ben. itt két tan te rem ben
ta ní tot tunk, me lyet egy moz gat ha tó, fá ból ké szült „fal”
vá lasz tott el egy más tól. Az óra rend sze rint egy szer egy

hé ten itt ta ní tot tunk „társbérletben” zo li bá csi val, mind -
an  nyi unk „Atyá”-jával. 

zo li bá csi ma gyart, jó ma gam matemetikát ta ní tot tam
ott, de ez nem min dig si ke rült, mi vel köl csö nö sen
„zavartuk” egy mást. A za va rás a ré szem ről idé ző jel nél -
kül ér ten dő, me lyet „Atyám” oly kor ek ként mi nő sí tett:
„... hát nem is tu dom, drá ga test vé rem, hogy ma a ta nít -
vá nya im ban a csa lá di kör, vagy a Pi ta go rasz-té tel szép -
sé gei ma rad tak meg inkább.” A „zavarás” az ő ré szé ről
azon ban tény leg idé ző jel ben ér ten dő, hi szen ezt csak ak -
kor tud ta „elkövetni”, ami kor én az osz tá lyom mal dol go -
za tot írat tam, s így csend ben vol tunk. ilyen kor volt az a
rend kí vü li al ka lom, hogy – más kor és más hol csak rö vid
rész le tek ben hall ha tó, – cso dá la tos me mo ri te re it tel jes
szép sé gük ben, le nyű gö ző elő adói stí lus ban hall has sam,
hall has suk. Ti zen öt-húsz per cen át mond ta, sza val ta Ho -
mé rosz, Vergiliusz, Hei ne, Pe tő fi, vagy Arany Já nos me -
se szép so ra it. El bű völ ten hall gat tam és cso dál tam. és ma
már na gyon hi ány zik. 

Ahogy múl nak az évek, egy re job ban...

fejeSgABRieLLA
1965. szep tem ber 3-án negy ven hat kí ván csi, meg il le -

tő dött szem pár fi gyel me sze ge ző dött a fo lyo són ér ke ző,
te kin télyt pa ran cso ló ta nár úr fe lé. 

szilvássy ta nár úr, nem „csak” ta nár, de a szó leg ne -
me sebb ér tel mé ben ne ve lő volt. Ta nít vá nya it szel le mi
part ner nek te kin tet te. Bát ran kér dez het tünk tő le, mi dig
őszin te vá laszt kap tunk.

Ezer és ezer ve le kap cso la tos él mé nyem kö zött leg ki -
emel ke dőbb a Ta nár úr ál tal szer ve zett és lel ke sen ve ze -
tett iro dal mi szín pad. nagy di vat ja volt en nek ab ban az
idő ben! éven te me gyei ta lál ko zó kat is szer vez tek. Ab ban
az év ben Vár pa lo tán volt a ver seny. so ha nem fe lej tem
azt a döb be ne tet, ami kor mi áll tunk a szín pad ra. A sok se -
ma ti kus, aktuálpolitikai pro duk ció kö zött, mi Ba bits Mi -
hály Má so dik éne két ad tuk elő. Ter mé sze te sen nem vol -
tunk a dí ja zot tak kö zött, de lé lek ben mi nyer tünk! nem
ke ve set, egy egész élet re szó ló gyö nyö rű él ményt, amint
szilvássy ta nár úr hó na po kon át be lénk plán tál ta a vers
nagy sze rű gon do la ta it.

A fe jünk ben mo tosz ká ló kér dés re im már vég ér vé nye -
sen meg kap tuk a vá laszt. – Miiyen volt a Ta nár úr? Ha
kel lett szi go rú, ha kel lett el né ző, de min dig igaz sá gos,
töb bet jó ke dé lyű, mint mor cos. nagy sze rű hu ma nis ta,
igaz em ber, aki min dig akart és tu dott is ad ni.

heSSzTiBOR
Kez dő ta nár ként sor ba hos pi tál tam kol lé gá im órá in.

El ső ként 1956. de cem be ré ben szilvássy zol tán iro da -
lom-órá já ra ké redz ked tem be, az érett sé gi ző osz tály ba,
amely nek ő volt az osz tály fő nö ke. A ta nu lók csen des el -
len ál lás sal til ta koz tak a for ra da lom le ve ré se mi att. Kol lé -
gám ké ré sét, hogy ve gyék elő a szö veg gyűj te ményt, mert
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vers elem zés kö vet ke zik, a di á kok nem tel je sí tet ték. ül tek
moz du lat la nul és szót la nul. gon dol tam, kol lé gám ezt
nem fog ja el tűr ni és az ilyen kor szo ká sos mó don, fe gyel -
mi vel fe nye get ve pró bál ja jobb be lá tás ra bír ni a ta nu ló kat.
nem ez tör tént! szilvássy ta nár úr két szer egy más után –
köny vét ki sem nyit va – el mond ta az elem zés re ki vá lasz -
tott ver set. A rész le tek re már nem em lék szem, csak ar ra,
nem volt rö vid a vers. A di á kok moz go lód ni, sut tog ni
kezd tek. Er re – úgy lát szik, – nem szá mí tot tak. Vers sza -
kon ként meg is mé tel ve a mű vet, kol lé gám kér dé se ket tett
fel az osz tály nak; előbb egy, majd egy re több ta nu ló szó -
lalt meg, vé gül már egy más sal is vi táz va fej tet ték ki vé le -
mé nyü ket... Ezen az órán élet re szó ló lec két kap tam... 

BAKOnyiiSTván
Min den em be ri kö zös ség ben van nak kü lön le ges, szí -

nes egyé ni sé gek. Azt hi szem a gim ná zi um tan tes tü -
letében ő volt a leg ere de tibb. Egy sze ri volt és meg is mé -
tel he tet len. 

Mit cso dál tam ben ne?
Ra gyo gó eu ró pai mű velt sé gét, a klas  szi kus kul tú ra

irán ti ra jon gá sát, ami nek egyéb ként utol só nagy for má tu -
mú kép vi se lő je volt. iri gyel tem el ké pesz tő mun ka bí rá sát.
Dél előt ti órái után – kü lön órák ke re té ben foly tat ta a ta ní -
tást. Ma te ma ti kát, fi zi kát, nyel ve ket, szin te min dent vál -
lalt, mert po li hisz tor volt. (Az „anyaintézmény” ne ve
után fi nom nyel vi le le mén  nyel ott ho ni te vé keny sé gét
„lajoskázásnak” ne vez te.)

Pá rat lan me sé lő ked ve volt. Ma is itt „él” kö zöt tünk a
ta ná ri szo bá ban. Most mi me sél get jük egy ko ri tör té ne te -
it, ame lyek csak ve le es het tek meg, sen ki más sal.

ilyen em ber rel ki tün te tés volt egy tan tes tü let ben len ni.
Az ő be ce ne vét hasz ná lom a szá mí tó gé pen „titkos” kó -
dom ként ma is.

A gye re kek – utol só itt töl tött éve i ben – már nem igen
is mer ték. Egy nagy tás kás, bot ra tá masz ko dó em bert lát -
tak csak ben ne. saj nos nem lát hat tak a fe jé be, nem is mer -
het ték szí ve me le gét. 

zATKALiKAndRáS
„is ten ve led, Ta nár úr!” Ba la ton fü re di nap ló, 1995.

jú ni us. (rész le tek)
„Mondd, mi ért tet ted? Mi ért nem vár tad meg azo kat,

akik még a Te ke zed alatt ser dül tek vol na fér fi vá, fel nőt -
té, em ber ré? Mi ért nem hall gat hat tuk to vább ér tel met és
ér zel met cél zó (és oly pon to san el ta lá ló) órá i dat, be szél -
ge té se i det? Mi ért nem bír ta ha tal mas, min den kit ma gá -
hoz öle lő szí ved to vább? ( ... ) 

szen ve dé lye sen ke re sett ben nünk, di á kok ban va la mit:
azt a rej tett jót, ér tel me set, amely va la hol ott buj kált
mind an  nyi unk ban, csak ki kel lett nyit ni a bur kát, mint

hol mi szú rós gesz te nyé nek ko ra ős  szel. ( ... ) At mosz fé -
rá ja volt órá i nak. nem az fo gott meg ben nün ket, mi ként
is pe reg nek alá ha tal mas po cak ján a szi var ka ha mu pely -
vái, ha nem mond juk Pierre Bezuhov alak já nak le nyű gö -
ző le írá sa. Ha lát ta, hogy fá rad tak vagy le han gol tak va -
gyunk, hát egy-egy tré fá val, anek do tá val ol dott az ál la -
po tun kon. ( ...) Az „Atya” – mond ták kol le gái. A szil va
és az Atya in kább ki egé szí tet ték egy mást: az előb bi ben a
di á kok ma guk kö zé in té se, az utób bi ban a jó apa me leg -
sé ge, te kin té lye, pél da ké pe rej lett. ( ... )

Má ig ben nem él az a la tin órai együttérző csön des ség,
amit édes any ja ha lál hí re vál tott ki. Tud tuk is ak kor mi, az
élet ka pu já ban vá ra ko zók, mit je lent a ha lál? Még is úgy
ül tünk a pa dok ban, mint vi har alatt ma dár fi ó kák a fé szek
al ján. Azt hi szem szil va bá’ ek kor ta pasz tal ta meg iga -
zán, hogy az előt te ülők mek ko ra részt je len te nek lel ké -
ben. ( ... ) Hoz zá kell szok nunk, hogy nem bi ceg már föl
a gim ná zi um lép cső in, nem mond fej ből ol da la kat la ti -
nul, gö rö gül vagy ma gya rul, nem idéz be pa pát exp res  sz,
aján lott, tértivevényes, por tós le vél lel, nem fej te ge ti a
ma gyar ság nagy sá gát. He lye azon ban ott van és ma rad
mind an  nyi unk szí vé ben, aki ket ta ní tott, akik kel együtt
dol go zott, akik is mer ték. ( ... )”

KE Mény gé zA: 
Fu Tu RuM EXAcTuM 

(szilvássy zol tán em lé ké re)

Azon a föld alat tin,
aho va át száll tál, Ba rá tom,

nincs vo nat ve ze tő,
csak dör gő éj sza ka van

s ki já rat nél kü li ál lo má sok.

Te le fo nál nék egy ne fe lej csen,
de nem fe lel a sze rel vény,

csak a vál tó kat hal lom dü bö rög ni,
s lel ke det sej tem,

amint a fel tá ma dás haj szál csö ves sé gén át
föl szi vá rog a ki zöl dü lő er dő

bu ruk ko ló szív hang ja i ba.

Le ülök majd egy tölgy fa alá, 
s hív lak fu ru lya szó val.

- gye re vis  sza, zo li Bá tyám, 
szi vár vá nyul a víz esés fö lé.
íveld át ha lá lod sza ka dé kát

s tű nődj el ve lem a fu tu rum exactumon!

Azanyagotösszeállította,gondoztaésszerkesztette:
dr.DibuszLászló.
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Mun kán kat az alap sza bály mó do sí tá sá ban rög zí tett el vek
és a 2001. már ci us 13-án tar tott köz gyű lé sen el fo ga dott
mun ka terv alap ján vé gez tük, az aláb bi ak sze rint:
Szervezeti életünkhely szí ne a Hely tör té ne ti gyűj te -

mény épü le te volt, ahol a tag ság min den hó nap má so dik
kedd jén – egye sü le ti nap ke re té ben – ve he tett részt a
szer ve zett, vagy kö tet len prog ra mo kon. El nök sé gi ülé se -
in ket is eze ken a na po kon tar tot tuk, min den je len lé vő ak -
tív köz re mű kö dé sé vel. A már ci us 13-i köz gyű lé sünk
tiszt újí tó jel le get öl tött, ahol a nyug díj ba vo nu ló né meth
Ákosné he lyett Elek Mik lóst vá lasz tot tuk meg az egye -
sü let tit ká rá vá. Ez zel egyi de jű leg a le kö szö nő györgy
Pé ter utód já ul Tóth At ti la ke rült az el nök ség be.       

Tag lét szá munk: 2001. január 1-én 36 fő
2001. december 31-én 37 fő
új tag: 2  fő 

idő köz ben né meth Te réz tag tár sunk meg halt, em lé ké -
nek tisz te let tel adóz tunk de cem be ri egye sü le ti na pun kon. 

Egye sü le tünk kép vi se le té ben Elek Mik lós és Ka ri ka
Er zsé bet vett részt a XXiX. Hon is me re ti Aka dé mi án
Kecs ke mé ten, ahol Ka ri ka Er zsé bet nek és né meth
Ákosnénak a hon is me re ti moz ga lom ban vég zett ki emel -
ke dő mun ká ját em lék lap pal is mer ték el. ugyan ők vet tek
részt ok tó ber ben a Veszp rém Me gyei Hon is me re ti Egye -
sü let 10 éves ju bi le u mi ülé sén, Devecserben. no vem ber -
ben le vél ben kö szön töt tük szé che nyi -szob runk al ko tó ját,
Andrássy Kur ta Já nos szob rász mű vészt, 90. szü le tés nap -
ja al kal má ból. 

Egye sü le tünk kez de mé nye zés sel élt az ön kor mány -
zat fe lé; né meth Ákosnét ja va sol tuk az  ese dé kes „Ba -
la ton fü red Kultúrájáért” ki tün te tés re. igye ke ze tünk si -
ker rel járt!

Több he lyen kö szö ne tün ket fe jez tük ki – és ez úton is
meg is mé tel jük – azok nak, akik 2000. évi adó juk 1%-át
egye sü le tünk ja vá ra aján lot ták fel. El ké szült egye sü le -
tünk bé lyeg ző je (iglói János tagtársunk adománya). Az
egye sü let emb lé má ját Fü red fa lu 1695-ös pe csét jé ből
Pálffy Kár oly fes tő mű vész raj zol ta meg. 

Kö szö net il le ti egye sü le tünk egész tag sá gát azért, hogy
aktívitásukkal, ren dez vé nye in ken va ló meg je le né sük kel,
pub li ká ci ó ik kal, sze rep vál la lá sa ik kal ta nú sí tot ták és biz -
to sí tot ták egye sü le tünk ak tív lé te zé sét és mű kö dé sét. Ez -
úton kö szön jük meg az Arany híd Kul tu rá lis szol gál ta tó
in té zet nek, hogy fo lya ma tos mű kö dé sünk höz min den
szük sé ges se gít sé get meg adott, il let ve biz to sí tott. 
Kapcsolataink szo ro sab bá vál tak a szé che nyi Tár sa -

ság gal és az Arácsi Pol gá ri Egy let tel. Vál to zat la nul élő
kap cso lat ban ál lunk a Veszp rém Me gyei Hon is me re ti
Egye sü let tel, a Rév fü lö pi Hon is me re ti Egye sü let tel és a
Laczkó De zső Mú ze um mal. Rend kí vül jó együtt mű kö -

dés ala kult ki a Ba la ton fü re di nap ló és a Fü red TV mun -
ka tár sa i val. Áp ri lis ban egye sü le tünk be lé pett a Ba la to ni
ci vil szer ve ze tek szö vet sé gé be is.
pályázataink:A gaz da sá gi Mi nisz té ri um tól 1 db.

szá mí tó gép re si ker te len ma radt.
si ker rel jár tunk vi szont a Veszp rém Me gye Kul tú rá -

já ért Köz ala pít vány nál; tő lük 80.000 Ft.-ot nyer tünk el
a „Fü re di História” hely tör té ne ti fo lyó irat meg je len te -
té sé re. 
Kiadványaink:2001. de cem be ré ben meg je lent a „Fü -

re di História” el ső szá ma. Tag ja ink az el ső pél dá nyo kat
ün ne pi kö rül mé nyek kö zött ve het ték át, egye sü le ti nap
ke re té ben, ame lyen meg je lent vá ro sunk pol gár mes te re,
Pálfy sán dor is. A lap meg je le né se jó vissz han got vál tott
ki, né há nyan írás ban, töb ben szó ban mond ták el, ál ta lá -
ban di csé rő vé le mé nyü ket. A ki ad vány meg je len te té sét a
si ke res pá lyá zat mel lett az Arany híd Kszi és a Ba la to ni
szö vet ség anya gi tá mo ga tá sá val tud ta meg va ló sí ta ni
egye sü le tünk. Kö szö net il le ti a ba la ton fü re di iglói
nyom  dát tü rel mes és se gí tő kész mun ká já ért. Kö szön jük
a szer kesz tő bi zott ság tag ja i nak és a Hely tör té ne ti gyűj te -
mény mun ka tár sa i nak ön zet len fá ra do zá sát. 
Rendezvényeink,másrendezvényekentörténtköz-

reműködéseink:
Márciusban ka ma ra-ki ál lí tást ren dez tünk az Egye sü let

köz gyű lé sé re. 
Májusban zákonyi na pot tar tot tunk; zákonyi Fe renc

ha lá lá nak 10. év for du ló ján sír já nál, a Fü re di Pan te on ban
meg em lé ke zést és ko szo rú zást, a Kö zös sé gi Ház ban ka -
ma ra-ki ál lí tás sal egy be kö tött em lék es tet ren dez tünk dr.
Dibusz Lász ló oda adó szer ve zé sé ben. 
Júliusban orzovenszky Kár oly ha lá lá nak 125. év for -

du ló ján meg em lé ke zést tar tot tunk és ko szo rút he lyez -
tünk el arácsi sír ján. 
Szeptemberben kö zös ün nep ség ke re té ben ka ma ra-ki -

ál lí tás sal és meg em lé ke zés sel tisz te leg tünk az ipar tes tü -
le ti szék ház meg épí té sé nek és a Blaha-emlékpad fel ál lí -
tá sá nak 75 éves év for du ló ján, va la mint a 125 éve szü le -
tett  csép lő Er nő – a Ba la to ni szö vet ség tit ká ra – sír já nál. 

Más szer ve ze tek ren dez vé nye in is kép vi sel tet tük ma -
gun kat; ko szo rú zá so kon (pl. Tagore), em lék táb la-ava tá -
so kon is részt vet tünk. (Lipták gá bor, Dé vai Bí ró Má -
tyás) Rend sze re sen sze re pel tünk kü lön bö ző vá ro si ren -
dez vé nye ken, ta nács ko zá so kon. 
Tagjaink publikációi, egyéb nyilvános közremű-

ködései:
szenfnerné Var ga Ani kó tol lá ból meg je lent a „Ba la ton -

fü red la kó hely-is me re ti ki egé szí tő tan könyv.
Ka ri ka Er zsé bet részt vett a „Veszp rém me gyei kor társ

élet raj zi lexikon” szer kesz té sé ben, ezen kí vül a „Veszp -
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rém me gyei hon is me re ti tanulmányok” XX. kö te té ben
je lent meg írá sa. 

Dr. Dibusz Lász ló részt vett a „Fü re di História” szer -
kesz té sé ben, cik ke is je lent meg a lap ban, emel lett a Ba -
la ton fü re di nap ló ban rend sze re sen be szá molt az egye sü -
let te vé keny sé gé ről, ren dez vé nye i ről. 

Baán Be á ta részt vett a „Fü re di His tó ria” szerkesz té -
sé ben.

Prof. Dr. Hor váth Mi hály nak tu do má nyos köz le mé nye
je lent meg a kli ni kai ké mia tárgy kör ében. 

z. Karkovány Ju dit, Var ga Lászlóné és Ka to na csa ba
írá sai meg je len tek a „Fü re di História” ha sáb ja in, utób bi
egyéb fo lyó irat ok ban is rend sze re sen kö zölt szak cik ke ket. 

Elek Mik lós az érem ta ni La pok ban és a Ba la ton fü re di
nap ló ban sze re pel rend sze re sen. 

Ha vas Er zsé bet tag tár sunk a Fü red TV-ben nyil vá nos
til ta ko zás sal men tet te meg a csete-villa kert jé ben ta lál -
ha tó ti sza fát a ki vá gás tól. 

Tag ja ink rend sze re sen nyúj tot tak se gít sé get a Hely tör -
té ne ti gyűj te mény szá má ra, in for má ci ó ik kal, em lé ke zé -
sük kel, könyv tá ruk kal – mint Lász ló zol tán, Peremartoni
nagy sán dor, Ha vas Er zsé bet, Tóth At ti la. 

A gyűj te mény nek tár gyi em lé ket ado má nyo zó tag tár -
sa ink ne ve ol vas ha tó a Fü re di His tó ria el ső szá má ban.

Bevételek: Ft
Át ho zat 2000-ről: 153.840
Tag dí jak: 30.900
Ka ma tok: 3.638
Ki ad vány ok el adá sa: 6.200
szJA 1%-a: 6.309
pályázatonnyert: 80.000
összesbevétel: 280.887

Kiadások: Ft
Bank költ ség: 25.019
nyom tat vány: 640
Pos ta költ ség: 2.467
Tag sá gi díj: 500
Fény má so lás: 8.100
Ko szo rúk: 6.710
Hir de tés: 2.439
nyom da költ ség: 188.340
összeskiadás: 235.215
átvitel2002-re: 45.672

ABalatonfüredihelytörténetiegyesület2002.évi
munkaterve
Szervezetiélet: Az egye sü let mű kö dé sé nek el sőd le -

ges szín te re to vább ra is a Hely tör té ne ti gyűj te mény
épü le te. itt biz to sít va van nak a szük sé ges sze mé lyi és
tár gyi fel té te lek. Ha von ként, min den má so dik ked den,
egye sü le ti nap ke re té ben ta lál koz nak tag ja ink és kö tet -

len, vagy szer ve zett prog ra mo kon vesz nek részt. El nök -
sé gi ülé se in ket is – szük ség sze rint – eze ken a na po kon
tart juk. cé lunk; új ta gok be vo ná sa egye sü le tünk mun -
ká já ba, eset leg if jú sá gi- is ko lás- ta go zat lét re ho zá sa. 
előadások,megemlékezések:
Januárban: A Re form ko ri Fü red – fi a tal ku ta tók elő -
adá sai.
Februárban: Ránzay Ágostonné (Adi né ni) ha lá lá nak
25. év for du ló ja al kal má ból ka ma ra-ki ál lí tás és te me tői
meg em lé ke zés. 
Márciusban:A Hely tör té ne ti gyűj te mény 2001. évi gya -
ra po dá sá nak be mu ta tá sa – elő adás. 
Májusban: A ré gi em lék táb la új ra ava tá sa a Tűz ol tó szer -
tár fa lán. 
Szeptemberben:Pap gá bor köl tő, re for má tus püs pök (két
évig arácsi lel kész) szü le té sé nek 175. év for du ló ja al kal -
má ból em lék ki ál lí tás. 
Októberben:Vaszary gá bor ha lá lá nak 50. év for du ló ja al -
kal má ból – em lék táb lá já nál ko szo rú zás, meg em lé ke zés. 
Novemberben: Em lék fa ül te tés simonyi zsig mond ti ha -
nyi apát tisz te le té re. ő ül tet te az el ső fe nyőt a mai Kis er -
dő észa ki ré szén 125 év vel ez előtt. 
Közreműködőként részt veszünk, koszorúzunk az

alábbirendezvényeken:
Januárban: Berda Jó zsef köl tő szü le té sé nek 100. év -

for du ló ján.
Augusztus-szeptember: Kos suth La jos szü le té sé nek

200. év for du ló ján.
Szeptember: F. s. Beudant fran cia geo ló gus szü le té sé -

nek 215., ha lá lá nak 150. év for du ló ja al kal má ból. A Pi ros
temp lom fel szen te lé sé nek 75. év for du ló ján.
Novemberben: il  lyés gyu la szü le té sé nek 100. év for du -

ló ján, Ady End re szü le té sé nek 125. év for du ló ján. 
utcanevekreteszünkközösjavaslatot–Széchenyi

Társasággal,Arácsi polgári egylettel:Bata Fe renc,
csép lő Er nő, Jalsovits Ala dár, Lonkay An tal, Pap gá bor,
Peremartoni nagy sán dor, meg is mé tel ve Keresztury
De zső, va la mint a Komáromy, őry, Fe jes csa lá dok ne -
vé nek arácsi meg örö kí té se (pld. „Fejes-köz”, stb.).
hajdaniközépületektáblávaltörténőmegjelölésére

teszünkközösjavaslatot.
pályázatok:Fo lya ma to san fi gye lem mel kí sér jük a ki -

írt pá lyá za to kat és ahol le het sé ges, pá lyá zunk. 
Kiadványok: A Fü re di His tó ria leg alább 2 szá má nak

meg je len te té se. 
Kutatások,anyaggyűjtések: A meg kez dett ku ta tá sok

foly ta tá sa, újak kez de mé nye zé se. (Protiwinszky Fe renc,
Var ga csa lád, so mo gyi csa lád, a fü re di ven dég lá tás, a ii.
vi lág há bo rú fü re di ál do za tai, szilvássy zol tán, a fü re di
te me tők sír je lei, Fü red nu miz ma ti kai em lé kei, sinkó
And rás, Len gyel sa mu, stb.)
Abeszámolótésamunkatervetazegyesületköz-

gyűlése2002.február19-énelfogadtaésjóváhagyta.
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