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Be ve ze tés ként sze ret ném tisz táz ni: e so rok író ja
egy a So mo gyi ak kö zül, nem tu do má nyos ku ta tó és
té ved het.

mi vel a fü re di So mo gyi ak négy év szá za dos „his -
tó ri á já ról” van szó, ren ge teg az érin tett. töb ben is
fog lal koz tak már e té má val, kö szö net ér te, és to -
vább ra is kö szö net tel fo gad nék min den se gít sé get.
A ku ta tás 1726-tól arány lag kön  nyű volt, mert be -
pil lan tást nyer het tem a Ba la ton fü re di re for má tus
egy ház anya köny ve i be. Kö szö nöm mik lós fe renc
lel kész Úr nak a le he tő sé get. utá na kö vet kez tek a
te me tők, Zákonyi fe renc köny vei, ro ko nok, is me -
rő sök és a „fü re di öre gek”. egy kis fan tá zi á val si -
ke rült egyez tet ni az ada to kat.

Az 1600-as évek től már ne he zebb volt, mert az
ada tok elég hi á nyo sak. nem vol tak anya köny vek, a
fe le sé gek ne vei nem sze re pel tek. A ti ha nyi apát ság
és a ti ha nyi vár el szá mo lá si köny ve i ben, nap ló i ban
buk kan tam So mo gyi ne vek re, pl. 1580. So mo gyi
lő rinc ti ha nyi gya lo gos ka to na, 1625. So mo gyi Be -
ne dek siskei ne mes, 1633. 

So mo gyi já nos ti ha nyi vár ka pi tá ny volt. fi ai:
mik lós és ist ván, akik nek nagy bir to kuk volt Szár -
szó tól egé szen ud va ri ig. Köny vek ben ta lál koz tam
még az aláb bi ne vek kel, le het köz tük test vér, apa-
fia kap cso lat.

1605. So mo gyi ger gely
1608. já nos
1614. györgy, fe renc
1626. ist ván
1632. And rás
1646. gá bor
1659. Pé ter, já nos,

mi hály, ist ván,
ger gely 

1696. ádám, Pé ter
ők ek kor már itt él tek fü re den, ne me sek vol tak,

mert ne vük egyet len adó zás sal ös  sze füg gő írás ban
sem sze re pelt, el len tét ben a job bá gyo ké val (Ber tók,
Kutasi, Bedegi stb.).

A tö rök idők ben fü red na gyon el nép te le ne dett.
né hány csa lád ten gő dött itt, a ti ha nyi apát ság job -
bá gya  ként.

Ak kor hon nan ke rül tek ide a So mo gyi ak?
Bir to kom ban van az 1903-ban má solt hi te les ne -

me si ok le vél (ku tya bőr, ar má lis) má so la ta, a ne me -
si cí mer, és a pe csét. ez a ne me si ok le vél, elég ka -

lan dos úton ju tott a meg fe le lő he lyé re: ugyan is az
1980-as évek ben az egyik So mo gyi atya fi majd nem
do bot csi nál ta tott be lő le, csak a ké szí tő lel ki is me re -
te men tet te meg. 1659. szeptember 27-én, a Po -
zsony ban ki ál lí tott ne me si ok le vél ben ad ki vált sá -
go kat és bir to ko kat fü re den So mo gyi Pé ter és test -
vé rei, já nos és mi hály va la mint le szár ma zot ta ik ré -
szé re i. li pót ki rály. ter mé sze te sen ez a ne me si ok -
le vél la ti nul író dott. há la gyű rű gé za pá pai pre lá -
tus Úr se gít sé gé nek, a hos  sza dal mas, ci kor nyás
szö veg ből ki bon ta ko zott az ado mány oka: hű ség,
helyt ál lás és vi téz ség a csa ták ban.

Az ok mányt hi te le sí tet ték a je len lé vő fő pap ok és
fő urak. eb ben az idő ben jö het tek még más hon nan
is So mo gyi ak, Somodiak, vagy Somodgyiak, mert a
veszp ré mi Káp ta lan adásvé te li szer ző dé se i ben még
ilyen ne vek ta lál ha tók. én úgy gon do lom, nem
azért So mo gyi a név, mert So mogy ból szár maz nak.

ta lál ha tó azon ban a za la eger sze gi le vél tár ban is
több ne me si bi zony lat. Az 1700-as évek ele jén bi -
zo nyí ta ni kel lett a ne mes sé get. Az 1659-es cí me res
le vél be mu ta tá sá val iga zol ták ne mes sé gü ket 1715-
ben So mo gyi ist ván és test vé rei, Pé ter és ger gely,
1754-ben  já nos, ist ván, fe renc.

A 18. szá zad ban az tán hi he tet le nül meg nőtt a So -
mo gyi ne vű ek szá ma. Ak kor a csa lá dok 5-10 gyer -
me ke sek vol tak. Per sze eb ben nagy sze re pe volt az
óri á si gyer mek ha lan dó ság nak is. eb ben az idő ben a
So mo gyi csa lá dok szá ma már kb. 45 kö rül le he tett.
Az anya könyv sze rint pl. 1750-1800-ig 40 So mo gyi
fér fi es kü dött örök hű sé get pár já nak. re for má tus
val lá sú ak vol tak. Az 1600-as évek ben a re for má ci -
ót hoz ták ma guk kal, az ül döz te tés az ös  sze tar tás
meg erő sí tet te őket.

A 19. szá zad ban, a re form kor ban a so ka so dás, a
fej lő dés to vább fo ko zó dott. eb ben a szá zad ban a
So mo gyi csa lá dok szá ma úgy 60-ra te he tő. Pl.
1800-1900-ig 45 So mo gyi ne vű fér fi háza so -
dott.1800-1880-ig úgy 50 Somogyinét szá mol tam
ös  sze. Az 1812. évi me gye gyű lé sen 22 So mo gyi
ne vű ne mes és agi lis vett részt fü red ről. A fü re di
re for má tu sok új temp lo mot épí tet tek 1826-29-ig
ne mes So mo gyi Kár oly épít te tő ku rá tor ve ze té sé -
vel. Az ado má nyok 10% -át a So mo gyi csa lá dok
ad ták. A föld ak kor még el tar tot ta és itt tar tot ta az
em be re ket, per sze sok mun ka árán. A So mo gyi csa -
lá do kon be lül elég sok volt a bir tok há zas ság. A
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több gyer me kes csa lá dok gyer me kei ta ná rok, ügy -
vé dek, pa pok, ka to nák let tek. vé gig lak ták az egész
ut cát (pl. a mai So mo gyi ut cát). ma is ál ló, szép há -
za kat épí tet tek, a fa lu éle té ben, irá nyí tá sá ban nagy
sze re pet töl töt tek be, elöl já ró kat ad tak, mun ka le he -
tő sé get te rem tet tek. A szá zad vi ha rai őket is meg té -
páz ták. So kan meg hal tak az 1849-es ret te ne tes ko -
le ra- jár vány ban, kö zöt tük ük apám, ük anyám és két
gyer me kük; Kár oly déd apám és test vé re, im re vé -
szel te át a jár ványt. túl ju tot tak a fi lo xé ra vé szen is
és át lép tek a 20. szá zad ba. meg vál to zott a vi lág. vi -
lág há bo rúk dúl tak, kom mu nis ta dik ta tú rák, ál la mo -
sí tá sok, ku lák ül dö zé sek, ide gen meg szál lás nyo mo -
rí tot ta az em be re ket. A föl de ket el vet ték, és a gaz -
da sá go kat tönk re tet ték. Az ipa ro so dás nem fej lő dött
ki lé nye ge sen. meg tör té nik saj nos a So mo gyi csa -
lá dok kal is az, ami az ár pád-há zi ki rá lyok kal tör -
tént, 300 év után: ki ha lunk. Szét szé led tünk, el me -
ne kül tünk a vi lág szin te min den tá já ra. Az én gyer -
me ke im, uno ká im, sem él nek már fü re den. egy ek -
ko ra vá ros csak ide gen for ga lom ból ma már itt nem

tud lé tez ni, meg él ni. A fi a ta lok el men nek, itt nin -
csen pers pek tí vá juk. glo ba li zá ló dunk és el fe lejt jük
őse in ket, akik azért él tek, hogy mi él hes sünk.

Szin te utol só mo hi kán ként pró bál tam a csa lád fá -
kat ös  sze ál lí ta ni. Az ös  szes, itt élt So mo gyi csa lá dét
na gyon ne héz, de ha utó da ik tud nak se gí te ni, szí ve -
sen meg csi ná lom.  most csak az én csa lád fá mat, a
temp lom épí tő Ku rá tor So mo gyi Kár oly és a Bé ni
So mo gyi ak csa lád fá ját ké szí tet tem el. va la mi kor
an  nyi So mo gyi csa lád élt fü re den, hogy bi zo nyos
elő ne ve ket, ra gad vány ne ve ket al kal maz tak meg kü -
lön böz te té sük re, pl. Bé ni, Kö zép, Bu té li ás, Bo lond,
And rás, Baj szos, Bá ró, stb. So mo gyi.

Az én csa lá dom ban az anyai és a nagy anyai ág is
So mo gyi, így há rom csa lád fát ké szí tet tem: apa it,
anya it és a nagy anya it. Ku ri ó zum a csa lád ban, hogy
anyai ágon lé vő déd apám, So mo gyi Zsig mond fü -
red ről öcs köz ség be nő sült. Anyám, So mo gyi Karo -
lin pe dig on nan jött vis  sza férj hez apám hoz, So mo -
gyi gé zá hoz. nagy szü le im, So mo gyi vil ma és fér je
So mo gyi Kár oly mindket ten fü re di ek vol tak!
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Kis fa ludy Kár oly nép sze rű al ma nach ja, az Au ro ra
lap ja in Kultsár ist ván a kö vet ke ző képp mél tat ta Ba la -
ton fü red für dő jét 1822-ben-ben: „Sa va nyú-vi ze ink
olly bő ség gel van nak, hogy azok nak sokaságát-é,
vagy hat ha tó sá gát in kább tsudáljuk? mél tán ké tel -
ked he tünk. Ezek kö zött a Fü re di el ső sé get ér de mel:
mert Sa va nyú-vi ze or vos ere jé re néz ve akár mellyikkel
ve te ked he tik: Vi dé ké nek
tsuda szép sé ge pe dig
mind nyá jat fe lül múl ja.
Úgy, hogy azt nem csak
Ha zánk: ha nem egész
Eu ró pa rit ka sá gá nak
mond hat juk.” még ha
ezek ben a sza vak ban
akad is né mi jó in du la tú
el fo gult ság, az tény,
hogy a fü re di für dő ek -
ko ri ban már csak ugyan
az or szág egyik leg ke -
re set tebb für dő he lye
volt, ame lyet gyógy  ha -
tá sa mel lett mind in kább
ke res nek fel szó ra ko zá si cé lok kal is a ven dé gek, e te -
kin tet ben pe dig csak ugyan ki emel ten fon tos sze rep ju -
tott a szép táj nak, ti hany, a fes tői he gyek és vár rom ok
kö zel sé gé nek, va la mint ma gá nak, a Ba la ton nak. 

fü red a re form kort és 1848–49-et kö ve tő en is
meg őriz te rang ját a ma gyar or szá gi für dők kö zött,
majd az osztrák–magyar mo nar chia lét re jöt te után
is az egyik leg nép sze rűbb für dő hely ma radt az or -
szá gon be lül, ho lott ek kor ra – a köz le ke dés fej lő dé -
se, a vas út vo na lak ki épü lé se ré vén – már mind
könnyeb ben el ér he tő ek vol tak a nagy hí rű auszt ri ai
(Bad ischl, Baden bei wi en, Bad gastein) és cseh -
or szá gi (Karlsbad, marienbad, franzensbad) für dő -
he lyek is. tör tént mind ez an nak el le né re, hogy a
ben cés apát ság tu laj do ná ban lé vő fü re di für dő te le -
pet a 19. szá zad el ső fe lé ben két íz ben is nagy tűz -
vész pusz tí tot ta. meg le pő mó don azon ban ezek az
egyéb ként szo mo rú tűz ese tek még elő is se gí tet ték
a fü re di für dő fej lő dé sét. hogy ezt a lát szó la gos el -
lent mon dást fel old has suk, ér de mes rész le tek be me -
nő en meg is mer ni en nek a két tűz eset nek a ke let ke -
zé sét, de leg főbb kép pen kö vet kez mé nye it.

ma ga a Sa va nyú víz nek ne ve zett für dő te lep a 19.
szá zad ele jén még tel je sen kü lön állt a tő le észa kabb -

ra fek vő fa lu tól, fü red től. A für dő te lep köz vet le nül a
víz par ton he lyez ke dett el és lé nye gé ben azo nos volt
a je len le gi köz pont tal, a gyógy tér rel, ak ko ri ne vén a
sé ta tér rel. en nek észa ki ol da lát a Kis fa ludy Sán dor
kez de mé nye zé sé re épült színház1 zár ta le. A tér ke le -
ti ré szét fog lal ta el az ó-für dő ház, amely ben a ká das
für dők vol tak s szál lást is le he tett ben ne kap ni. A

nyu ga ti ol da lán ma ga -
so dott a nagy ven dég lő
épü le te, mel let te a Pos -
ta ház, ezek től dé lebb re
az eme le tes hor váth-
ház, az or szá gos hír -
név re szert tett An na-
bá lok szín he lye. A tér
Ba la ton ra né ző dé li ré -
szét ko ráb ban az úgy -
ne ve zett alsó-trak tér -
ház zár ta le. mi vel
ked ve zőt len fek vé se
ré vén ta kar ta a ki lá tást
a Ba la ton ra, terv be
volt vé ve lebontása.2

A für dő tu laj do no sa a ti ha nyi ben cés apát ság
volt, így min den ko ri fej lesz té se je len tő sen füg gött
az apát, va la mint a pan non hal mi fő apát sze mé lyé -
től. Sze ren csé re a ben cé sek jó ér zék kel fi gyel tek fel
a für dő te lep fej lesz té sé ben rej lő le he tő sé gek re
(lécs ágos ton ti ha nyi apát volt az, aki elő ször ké -
szít te tett kút há zat – még fá ból – az egyik for rás fö -
lé: „A ne ve zett apát 1743. kö rül a for rá sok egyi két
oduba foglaltatá, kö ze lé ben fa bó dét emel te tett, s a
kör nyé ket va la men  nyi re kicsinositotta.”), így fü red
vi szony  lag egyen le tes fej lő dés kö ze pet te őriz het te
meg rang ját több, mint egy év szá za don át.

Az 1820-as évek ele jén né mi képp na gyobb len -
dü let tel in dult meg a für dő fej lesz té se, ezt pél dáz za
a már em lí tett ba la to ni hi deg für dő lét re jöt te, de
szin tén 1822-ben hoz tak lét re fü re den egy kór há zat
is, amely a für dőn meg be te ge dett sze gé nyek gyó -
gyí tá sát szol gál ta 400 fo rint alap tő ké vel, amely nek
ka ma tai fe dez ték a gyógy ke ze lé sek költ sé ge it. ezt
az ígé re tes nek tű nő fej lő dést tör te de rék ba az a tűz -
vész, amely 1826. au gusz tus 15-én tört ki és gya -
kor la ti lag az egész für dő te le pet el ham vasz tot ta.

A für dő te lep szom széd sá gá ban fek vő es ter házy-
bir to kon állt egy kocs ma épü let. A tűz itt ütött ki:
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„... a ha tárt te vő kő fa la keríttése mel lé s a Ti ha nyi
is tál lók tü szom széd sá gá ban a köz nép szá má ra épí -
tet kortsma ház elég szo mo rú va ló ság gal és ta pasz -
ta lás sal ta ní tot ta lé gyen azt: az In té ző Apát Urnak
mely nagy ká rá ra történtt lé gyen az em lí tet kortsma
ház nak a ha tárt szél hez az is tál ló szom széd sá gá ban
volt épít te té se, a mi dőn tud ni il lik, nem em lít vén azt,
hogy az Ura da lom nak kö zön sé ges fe le let ter he alatt
ál ló Árendássaink jö ve del me az ál tal nevezetessen
cson kult, ha nem a mi leg saj ná la to sabb, azon fellyül
kö ze lebb le folyt 1826k Esz ten dei Au gusz tus hó nap
15-én éj fél kor on nét tűz tá mad ván, an nak láng jai
tüs tént a szom széd is tál lók ra általtsaptak, – és eze -
ket, azu tán a Ferdő eme le tes ház nak, még is a kö -
zép ső kút nak te te jét, – más részrül, egy má sik eme -
le tes há zat, a töb bi távulabb le vő is tál ló kat, Fé sze -
re ket, az egész Al só Traktér há zat, hajduk la ká sá val
együtt ha mu vá tet ték, és Harmincz ezer fo rin tok kal
ki nem pó tol ha tó ká ro kat okoz tak.”

hogy ma gát a tü zet konk ré tan mi okoz ta, saj nos
nem tud juk pon to san. Az biz tos, hogy fész ke az es -
ter házy-bir tok te rü le tén lé vő kocs ma volt, ahon nan
a lán gok gyor san to va ter jed tek az el öre ge dett is tál -
ló kon ke resz tül a für dő épü le tek re is. leg in kább a
gyógy tér dé li ré szén ál ló ún. al só traktérház szen -
ve dett sú lyos ká ro kat. ugyan ak kor sze ren cse, hogy
da cá ra an nak, hogy a tűz éj jel tört ki és az egész für -
dő te lep re ki ter jedt, em ber élet ben nem esett kár. ez
va ló szí nű leg jó részt an nak volt kö szön he tő, hogy
au gusz tus a 19. szá zad el ső fe lé ben még utó idény -
nek szá mí tott, így igen csak ke ve sen tar tóz kod hat -
tak a für dő épü le tek ben.

A tűz a ti ha nyi apát ság nak te te mes anya gi kárt
oko zott, rá adá sul az apát sá got sür get te a tűz kár mi -
előb bi hely re ál lí tá sa a kö vet ke ző évi für dő idény

vár ha tó be vé te le okán. hor váth Pál ti ha nyi apát ké -
rel mé re rosos Pál és So mo gyi ádám, Za la me gye
tiszt vi se lői le vél ben ke res ték meg es ter házy mik -
lóst, a fü re di es ter házy-bir tok ak ko ri urát, ami kor
hí re ment, hogy a le égett kocs mát az ere de ti he lyén
új ra fel épí te ni szán dé ko zik: „Fő Tisz te len dő Ti ha -
nyi fen neveztt Apát Ur tör vé nye sen értesiti, s
tilalmaztattya az itt sok szor tiszteltt Mél tó sá gos
Gró fot a vé gett, és arrul, hogy ezen taval épültt, és
el égett kortsma há zat, hon nét a Tűz tá ma dott az
előb bi he lyé re ujj ra is mét fel ne épít hes se –
ellenekező eset re az oko zott, s oko zan dó min den ká -
rok nak je len El len mon dá sa mel lett ezek nek ke re se -
té re s kér dés be li kortsma ház nak el dön té sé re néz ve
an nak uttyára min den tar tan dó it fenn tart ja.”

en nek a me gyei fel szó lí tás nak sem mi fé le ha tá sa
nem volt, a le égett kocs ma ha ma ro san új ra fel épült
ere de ti he lyén, rá adá sul ez út tal nem is zsin dely fed -
te a te te jét, mint ko ráb ban, ha nem nád. Az apát ság
ek kor Za la me gye köz gyű lés éhez for dult a kocs ma
ügyé ben, ar ra kér ve a köz gyű lést, hogy a do log ról
ma gát mik lós gró fot ér te sít sék, aki ezidőtájt itá li á -
ban időz ve, va ló szí nű leg mit sem tu dott a fü re den
tör tén tek ről és csu pán ura dal mi tiszt vi se lői azok,
akik nem tel je sí tik az apát ké ré sét: „... azt fel ten ni
sem le het ne, hogy a ve sze de lem nek tud tá ra esé se
utánn a Birói In tés, és le ti lal ma zás el le né re ezen
pa raszt kortsma ház nak ujabb felépittetése az Ő
tud tá val tör tént vol na, s igy reményleni mél tán le -
het ne, hogy ha ki vált egy Vár me gyei Kö zön ség a
kör nyül ál lás ok nak őszin te elő ter jesz té sé vel Ma gát
a Tisz telt Gróffnál egyenessen Ma gá nál köz ben vet -
né, az eb bé li tsekély jö ve del mét a köz jótekintetéből
bizonyossan fel ál doz ná!”

Az apát ság ügyé ben azon ban a vár me gye nem
járt el, az új kocs ma há bo rí tat la nul
mű kö dött to vább, sze ren csé re
azon ban több ve sze de lem nem
szár ma zott on nan a für dő te lep re.
A tűz okoz ta ká ro kat az apát ság
több mint 32 000 fo rint nyi költ -
ség gel ál lít tat ta hely re oly mó don,
hogy a meg ron gá ló dott épü le te ket
hely re ho zat ta, a tel je sen le égett is -
tál ló kat új ra fel épít tet te (ter ve ző -
jük lechner má tyás volt), egye dül
a leg in kább ká ro so dott, a gyógy
te ret dél fe lől le zá ró s így a tó ra
va ló sza bad ki lá tást aka dá lyo zó
al só traktérházat nem újí tot ták fel.
en nek az épü let nek a le bon tá sát
cél sze rűt len hely ze te mi att már az
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1821-ben fü re den járt jó zsef ná dor is ja va sol ta és a
bon tás ter ve az óta hú zó dott. ily mó don a tűz bi zo -
nyos ér te lem ben hasz ná ra is volt a für dő nek, mi vel
meg gyor sí tot ta az amúgyis el ke rül he tet len fel újí tá -
sok, vál toz ta tá sok el vég zé sét. Az al só traktérház
he lyett a Pos ta-ház tól nyu gat ra épí tet tek fel egy 16
szo bás épü le tet, amely tel je sen át vet te az al só
traktérház funk ci ó ját.

Az ezt kö ve tő né hány év to váb bi fel újí tá sok kal
telt el. fü red köz ben új épü let tel is gaz da go dott,
amely észak fe lől zár ta le a für dő te lep köz pont ját:
ez volt a Kis fa ludy Sán dor kez de mé nye zé sé re lét re -
jött szín ház, a du nán túl el ső kő szín há za, me lyet
1831. jú li us 3-án avat tak fel. A szín ház – Kis fa ludy
aka ra tá nak meg fe le lő en – csak ma gyar nyel ven
adott elő, ez is to vább nö vel te von ze re jét. A fel élén -
kü lő für dő éle tet azon ban 1834-ben újabb tűz vész
za var ta meg.

A tűz fész ke ez út tal a hor váth-ház volt. A ház ak -
ko ri tu laj do no sa, Szentgyörgyi hor váth ágos ton
An na lá nyá nak név nap ját bál lal ké szült meg ün ne -
pel ni jú li us 26-án: ez volt a nem is sok kal ké sőbb
oly an  nyi ra hí res sé vált An na-bál (az el sőt 1825-ben
tar tot ták). A tűz ki tö ré sé nek ide jét nem le het pon to -
san meg ha tá roz ni, mi vel az utó lag fel vett jegy ző -
könyv ben jú li us 18-a sze re pel dá tum ként, ez a dá -
tum azon ban több szö ri mó do sí tás után ke rült az
irat ra. va ló szí nűbb, hogy a tűz az An na-bál nap ján,
jú li us 26-án tört ki. A tü zet egy ér tel mű en em be ri fi -
gyel met len ség okoz ta. A kony há ban a fő sza kács ép -
pen a fán kot igye ke zett ki süt ni, azon ban a tész ta
alatt a tűz se hogy sem akart kel lő kép pen ég ni, ezért
a sza kács a zsírosüstből zsírt loc  csan tott a
kialvófélben lé vő lán gok kö zé. A tűz ek kor vé gig fu -
tott a zsí ron és meg gyúj tot ta az üs töt, amit a meg ré -
mült sza kács ki ej tett a ke zé ből, az égő zsír pe dig
szét folyt és láng ra lob ban tott ma ga kö rül min dent.
A tűz vil lám gyor san ter jedt, ha ma ro san a fo lyo sók
is láng ban áll tak és a hor váth-ház ban tar tóz ko dó
szám ta lan ven dég zö me bent re kedt az eme le ti
nagy te rem ben (a hor váth-ház ak kor még csak egy -
eme le tes épü let volt), ahon nan a lán gok mi att kép -
te len ség volt ki tör ni. Az így a ház ba szo rult em be -
rek nek nem volt más vá lasz tá suk, mint az ab la kon
át ki ug ra ni az eme let ről: „A szol gák li heg ve kap -
kod ták ös  sze a még épen ma radt de rék al ja kat és
pihevánkosokat, de az úri csa lá dok if jai is ci pel ték
min den fe lől és az el ső eme le ti er kély ről le do bál ták
a Gyógy-tér re, azu tán rá juk ug rál tak if jak-vé nek.”
meg le pő mó don – és sze ren csé re – em ber élet ben
ez út tal nem esett kár, a tü zet azon ban kép te len ség
volt meg fé kez ni. rö vid idő alatt ki csa pott a hor -

váth-ház te te jé re és mi vel az nap he ves szél ro ham is
volt, ha ma ro san láng ban állt a hor váth-há zat kör -
nye ző töb bi épü let is. láng ra lob bant előbb a Pos ta-
ház (ami egyéb ként a nyá ri idény re Pest ről fü red re
ér ke ző pros ti tu ál tak szál lás he lye volt leg in kább),
majd rög tön utá na a nagy ven dég lő is, azt kö ve tő en
pe dig az ó-für dő ház, va gyis a szín ház ki vé te lé vel
tűz be bo rult az egész für dő te lep. A szín ház sze ren -
csés meg me ne kü lé sét az tet te le he tő vé, hogy vi -
szony lag tá vo labb állt a hor váth-ház tól és így az el -
ső pá nik el ül te után ma radt né mi idő fel ké szül ni a
tűz től va ló meg óvá sá ra. eb ben épp a szí né szek vit -
ték a fő sze re pet, az ak kor ép pen fü re den ját szó ne -
ves szí nész és igaz ga tó, Komlóssy fe renc tár su la ta,
amint azt Kis fa ludy Sán dor egy le ve le is iga zol ja:
„Most alá za to san be je len tem [...] Kom lós sy’ tár sa -
sá gá nak majd nem leg főbb ér de mét, mellyet ez ma -
gá nak a’ Fü re di Szín ház mel lett szer zett, melly va -
ló ban meg is me rés re va ló mél tó. Mi dőn 1834 diki
Julius vé gén a Fü re di Sa va nyú víz nél, az ak ko ri
nagy hév ség ben majd nem min den épü let a’ tűz vész -
nek oly se be sen mar ta lék já vá lőn, hogy a’ szo bák -
ból is sok ven dég nek csak az ab la ko kon kel lett ‘s le -
he tett me ne ked ni, és a Já ték színt is a’ tűz jobb ról
bal ról már kö rül fog ta: egye dül Komlóssy’ tár sa sá -
gá nak kö szön he ti a’ Szín ház nak meg men té sét: mert
en nek fér fi tag jai min den ru ha bé li há zi bú to ra i kat
víz be márt ván, azok kal a Szín ház fe de lét be ta kar ták
‘s ma gok mind a ház te tőn fel oszt va ‘s el he lyez ked -
ve, bá tor s’ gyors ke zek kel olták ‘s nyomák-el a le -
ve gő ben oda reppentt tűz nek lebjeit és szikrájit,
azon víz zel, mellyet a’ szí nész nők ha son ló bá tor ság -
gal és szor ga lom mal hor dá nak né kik. Ezt (ma gam
ak kor ott nem lé vén) sok je len volttaktól hal lot tam:
kik nek idejök le he tett a nagy zűr za var ban tör tén tek -
re fi gyel mez het ni: de kü lö nö sen ‘s név sze rint a’
svécziai kö vet sé gi Ti tok nok Philippsberg Eugén úr -
tól, ki, bú to rá nak egy ré szét benn égett szo bá já ban
el veszt vén, ta nú ja volt a’ Szín ját szók tűz ol tói fá rad -
ha tat lan buz gal má nak. Ő erő sen bi zo nyí tot ta, hogy
a Szín ház nak az elegéstől meg men té sét egye dül
Komlóssy Fe renc tár sa sá gá nak elég gé nem dícsér -
hető szor gal ma eszközlötte.”3

A szí né szek ez eset ben a ma gu ké nak ér zett szín -
há zat men tet ték si ker rel, ami ér de me ik ből mit sem
von le. ér de kes vi szont Kis fa ludy le ve lé nek az a
ré sze, ahol ar ról ír, hogy so kak nak volt ide jük
meg fi gyel ni az ese mé nye ket a tűz ide jén. ez azt
mu tat ja, hogy mi re a kez de ti pá nik után né mi leg
le csil la po dott a tö meg, ad dig ra vél he tő en már
ment he tet le nek vol tak a láng ban ál ló épü le tek,
más kü lön ben alig ha fi gyel ték vol na tét le nül a tűz
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to váb bi pusz tí tá sát. ezt tá maszt ja alá az is, hogy
min den be szá mo ló meg egye zik ab ban, hogy az
óri á si szél an  nyi ra gyor san vit te to va a szik rá kat és
a lán go kat, hogy cse le ked ni jó for mán ak kor sem
lett vol na idő, ha a tü zet nem csak ké sőn ész le lik
(mint pl. a hor váth-ház ban lé vők): igaz, en nek vi -
szont el lent mond a szín ház meg men té sé re tett si -
ke res erő fe szí tés.

Az 1834. évi tűz vész több szem pont ból ha son la -
tos az 1826. évi hez. egyik al ka lom mal sem volt ha -
lá los ál do zat. A tűz pusz tí tá sát kö ve tő en Packh já -

nos mér nök ter vei alap ján egy jó val kor sze rűbb für -
dő te lep épült ki.4 Az ó-für dő ház mel lé még egy két -
eme le tes für dő épü le tet emel tek (Új-für dő ház) s ez a
ket tő im már ös  sze sen 55 szo bá val vár ta a
vendégeket.5 eme let tel bő ví tet ték a hor váth-há zat,
a Pos ta-há zat és a nagy ven dég lőt is: „ezen épü le -
tek kö zül legne veze tes bek: a hor vát-ház [...] fü red
leg na gyobb épü le te, 105 szo bá val biró. [...] a pos ta-
és talliánház: utóbb, az utcza má sik szög le tén, a
nagy ven dég lő, mellynek 80 ven dég szo bá ja, tá gas
ká vé há za, ét- és tánczterme van.“6

12

Szerelmey Miklós Balaton albumából

Jegy ze tek:
1. er ről bő veb ben: fá ra jó zsef: A ba la ton fü re di szín ház meg ala pí tá sa és mű kö dé sé nek el ső év ti ze dei. Za la eger szeg, 1925.
2. „már a ná dor kér te az apát sá got, ha sor ke rül rá, a gyógyteret dél ről le zá ró, eme le tes, a tó ra a ki lá tást meg szün te tő, ún. al só traktérházat tá vo lít -

sák el. most, hogy tel je sen le égett, ele get tett a ké rés nek az apát ság, egé szen le rom bol ták az épü le tet, hogy sza ba don áramolhassék on nan a kút
te ré re a le ve gő.” Zákonyi fe renc: Balatonfüred.veszprém,1988.164.p.

3. Kis fa ludy Sán dor le ve le Za la me gye köz gyű lés éhez. 1836 má jus 2. Köz li: Kis fa ludy Sán dor hát ra ha gyott mun kái. Szerk.: gá los re zső. győr,
1931. 386–387. p.

4. hudi jó zsef: A ba la to ni für dő kul tú ra a re form kor ban. Za lai Gyűj te mény, 28. (1988). 117. p.
5. Zákonyi f.: i. m. 165. p.
6. Balaton al bu ma. Em lék Fü red s kör nyé ké ről. raj zol ta és szer kesz tet te: Szerelmey mik lós. Pest, 1851. 13. p.
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Jobb oldal:
A kerítés mellé három sírkő van helyezve, melyek
nem szerepelnek a sírok egyházi nyilvántartá sá ban:

j. i.
vöröskő sírjel, nyújtott féköríves, többlépcsős
párkánnyal szegélyezett kis vállban végződő le zárás -
sal. Szomorúfűz díszíti. A téglalap alakú fel irati mező
szövege:

itt nyugszik
id. tolnAi jóZSef

élt 81 évet
meghalt 1888 jul 8

és neje
Pálfi lidiA

é1t 80 évet
meghalt 1903 okt.l.

emeltette
tolnai Zsuzsanna
Béke hamvaikra

j. ii.
A vöröskő sírjel az előzőhöz hasonlóan lekerekített,
szép szomorúfűz díszítéssel. A felirati táblától
fogazott mintázat választja el.

felirata:

e gyász
sírban nyugszik
nAgy jóZSef

élt 82 évet meghalt
1868 évben

áldás
béke hamvai felett

j. iii.
Szürke mészkőből készült síremlék. A félkörívű
lekerekítést párkány szegi, kétoldalt vállban vég ző -
dik. A megemelt felsőrész egy-egy féloszlopra tá -
masz kodik. A felirati mező téglalap alakú.

A férj édeSSZüléK
éS Két gyermeK fájdAlmánAK

SírKöve
KutASi imréné
tóth juliAnnA

KedveS férjével élt 14 Boldog
évet 

S meghAlt oCtoBer 28
1875

——— • ——— 
élt 30 évet

elSőSZülött KiSleányuK 
juliAnnA 

élt  4  1/2 évet 
meghAlt novemBer 1 

1868
———— 

nyugudjáK BéKéSen AZ 
öröKlét álmAit 
áldáS PorAiKrA 

A sírok sorának számozása a jobb oldalon is 1-el
kezdődik.

j.1 / 1. 
Süttői mész kő sír jel, fél kör íves pár kán  nyal sze gé lye -
zett váll ban vég ző dő le zá rás sal, szo mo rú fűz dí szí tés -
sel. fel ira ta:

herovics Sándorné
miSKolCi PAulinA

13

vArgA láSZlóné

a BaLaTonfüredi reformáTuS TemeTő
SírJeLei a 18. SZáZad VégéTőL 1920-ig

iii. (befejező) rész
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élt 21 évet
meghalt 1867 febr 4

Béke hamvaira
Az anyakönyv szerint sorvadásban halt meg.
(édesapját tüdővész vitte el 53 éves korában.)

j.1 / 2. 
Kripta fölött áll a szürkés-fehér obeliszk, díszítés
nem látszik rajta. Budapesti kőfaragó készítette.
felirata:

itt nyugSZiK
nemeS nemiZeteS
Somogyi  Pálné

Szül. vArgA juliAnnA
ASSZonySág

meghAlt 1880 év oCt 17  én
Somogyi Pál

élt 76 évet
meghAlt 1891 márCZ 15
áldáS BéKe PorAiKrA

j 1. /4.
műkőnek látszó kis obeliszkforma, bemélyedő
felirati táblával. felirata:

itt nyugosznak
felejthetetlen
gyermekeink

imre      Sándor
jánoS      ágneS

emeltették
Csonka jános

és jády Katalin
jó szülőik

j 2. /4. 
nagyméretű süttői mészkő síremlék.felső része
fogazottan díszített háromszögben zárul, a csúcsán
vázával, párkány választja el az alatta levő résztől.
ebben hármas, csúcsíves lezárásu felirati mező,
melyet egy-egy féloszlop fog közre. díszítése a
háromszög alatt kétoldalt egy-egy rozetta, a felirat
fölött pedig egy könyv. 
felirata:

egy szép papnövendék
mély tudományának

jutalmul e hantok 
nyugalmat adjanak

Bedegi jánoS volt 
név szerint s éltének 

husz év és két hónap 
már végét vetének 

jó  szülék s egy testvér
bár vérzik szivetek 

Az ur akaratán
nyugodtak legyetek

1868 febr 16

Bedegi józsef
élt 64 évet 

meghalt 1886 január 20-án 
Béke hamvaikra

Családi hagyomány szerint úton Pápa és Balaton fü -
red között megfagyott Bedegi jános. Az anyaköny -
vi bejegyzés szerint a másodéves pápai papnöven -
dék halálának oka meghűlés á1tali vérhányás. fel irat
a sírkő túloldalán: 

itt nyugszik id. Bedegi jóZSefné 
Szül. Bedegi  juliAnnA 

élt 71 évet 
meghalt 190l julius 22-én 

Béke hamvaira!

j 3. /4. 
Szürke, díszítés nélküli obeliszk. felirata:
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Somogyi ZSigmond
Született 1836 november 18-án 

meghalt l889 junius 8-án 
Somogyi  ZSófiA 

született 1863 november 23-án 
meghalt 1869 február 9-én

nyugodjanak békében
A szeretett férjnek kedves gyermeknek

emeltette
Somogyi ZSigmondné

született
tAmáS ZSófiA

élt 52 évet meghAlt 1896
novemBer ho 24 én

j 3. /10. 
Sötét gránit obeliszk, szomorúfűz díszítéssel. 
felirata:

itt nyugszik
SZABó mihályné

sz. Bedegi
ZSuZSánnA

1825-1869
SZABó lidiA

élt 12 hetet
megh. 1870 feb. 25
SZABó dániel

1871-1881
SZABó lAjoS
tanuló növendék

1874-1890
Béke hamvaikra

KrASSoványi  márton
1893-1967

KrASSoványi  mártonné
1894-1983

j 3. /11. 
Szürke műkő síremlék, tagolt, fogazott mintázattal.
nagyon réginek mondott sírjel, sajnos az évszám
nem olvasható rajta. felirata: 

itt nyugszik
ör. özv.vArgA

imréné
szül Somody

SárA
élt 87 1/2 évet

meghalt 1869.júl 18.
Béke poraira

j 5. /4.
vöröskő síremlék, megegyező a bal 1/4-el. felirata:

itt
nyugSZiK

horváh gáBor
élt 78 évet

meghAlt 1902 márC 14
BéKe hAmvAirA

emeltelette
hü gondviSelője

KoCSi  KlárA

édeSAPjA
horváth  jánoS

élt 78 évet
meghAlt 1871 jAn 21

j 5. /9. 
vöröskő sírkő. többlépcsős peremű nyújtott félkör -
ívű felső része kétoldalt vállba fut ki. A tégla alakú
felirati mezőtől enyhén ívelt díszítő elem választja el.
Készítője: Szemeri Antal felirata nehezen olvasható:

e sírban nyugszik
Kis Sámuel élt 71 évet

meghalt 1871 év május 7
neje
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Csete julianna
Született 1817  év
Szeptember  19 én
Béke hamvaikra!

itt  nyugSZiK KiS gáBor
élt 34 évet meghalt

november 7 én 1882
évben

SZemeri AntAl

j 6. /1 .
többlépcsős párkánnyal szegett, két oldalt vállba
kifutó félköríves felső részű süttői mészkő sírjel.
díszítés nincs rajta. felirata:

itt nyugSZiK
nt

Somody dániel 
a b. füredi ref. egyháznak 33 éven 

át szeretett lelkipásztora 
élt 80 évet 
megh . 1875.
áldás poraira ! 

egyszerű emlékét emelte híveinek 
Kegyelete

A temetés költségeiről ad tájékoztatást a következő
számla: nagytiszteletű Somody dániel ur részére
kiszolgáltatott 1 db ércz koporsó, madrácz és ván -
kos s szemfedél összesen 60 frt. weszprém  28 jun.
1875. Köszönettel felvettem Csonka istván.

j 8. /1. 
nagyméretű süttői mészkő síremlék. többlépcsős
párkányú háromszögben végződik, kétoldalt egy-
egy karéjjal. A felirati mező félkörívvel záródik,
egy-egy féloszlop fogja közre. A háromszög köze -
pén rozetta dísz látható. felirata: 

AZ igAZ éS jó el nem véSZ
hármas veszteség e sirban
hármas fájdalom a házban

Az anya fiát siratja
Az özvegy férjét gyászolja
három kis árva vesztesége
nyugszik sirjába temetve

nemes
Somogyi Károly

1874 március 2 án kimult
32 éves fiu, férj és atyának

emelé e követ
A hármAS Kegyelet

j 11. /9. 
Kisméretű szürke obeliszk, szomorúfűz díszítéssel.
felirata:

itt nyugszik
vámoSi

SAáry  Károly.
élt 69 évet

meghalt 1887 évben
és neje

szül. Balogh julianna
élt 72 évet

meghalt 1877 évben
áldás és béke hamvaikra

j 11. /12. 
Szürke díszítés nélküli gránit obeliszk. Sírkő
készítő: Barta veszprém. felirata:

CSAládi SirBolt
itt nyugszik

róKA  jánoS
élt 75 évet

16



füredi hiStóriA – ii. évfolyam 3. sz. 2002. december

meghalt 1898 december 4
és neje

KenyereS lidiA 
é1t 77 évet 

meghalt 1913 április 
KenyereS móZeSné 
élt ... évet meghalt 1877

róKA gáBor é1t 6 hónapot 
róKA gyulA

é1t 8 hónapot 
Béke poraikra!

j 11. /14. 
Szürke díszítés nélküli obeliszk. felirata:

SZABó Péter 
CSAládi SirBoltjA 

itt nyugszik a jó férj szerető apa 
kis unokájával 

SZABó Péter 
élt 15 évet 

meghalt 1877 junius 9 
neje 

győrfi ZSuZSAnnA 
élt 64 évet 

meghalt 1900 okt.6.
SZABó gáBor élt 2 évet 

meghalt 1884 
Béke poraikra!

j 13. /11. 
Szürke kő obeliszk, díszítés nélkül. Készítője:
havranek és tsa veszprém. felirata:

CSAládi SirBolt
itt nyugszik az urban

ifju
vöröS dániel

élt 30 évet és 8 hónapot
meghalt 1883 április 10-én

és szeretett neje
horváth lidiA

élt 24 évet
meghalt 1879 junius 19 én

áldáS BéKe PorAiKrA 

A leszármazottak szerint a fiatal házaspár tüdő vész -
ben halt meg.

j 14. /13.
A sírhelyen bokrok között két sírjel áll egymás
mellett, süttői mészkőből. Az egyik félkörívben

lekerekített, vállban kiszélesedő sírjel, a felirati
mező félköríves lezárású.
felirata:

itt nyugszik
ujhelyi lidiA

élt 72 évet
megh. 1870 márc 8

Béke poraira!
emeltette férje

ujhelyi  jánoS
1885 ik évben

80 éves korában

A másik hasonló megjelenésű, de itt a felirati mező
nincs elkülönítve. Szomorúfűz díszíti.
felirata:

itt nyugszik
ujj jánoS
élt 67 évet

meghalt 1881
ápr. 24 én

ujj   ZSófiA
meghalt 1889. január 18-án

ujj jánoSné
élt 81 évet

meghalt 1906
márczius 18 án
Béke hamvaikra

j 14. /17. 
A vöröskő síremlék megegyező a bal 1/4-el. felirata:

itt nyugSZiK
időSB

mArton gáBor
élt 78 évet

megh 1884 jun  21
éS neje

CSiK erZSéBet
élt 76 évet

megh 1885 jAn 9
BéKe hAmvAiKrA

j 14. /18.
Szürke kőobeliszk, nagyyrészt borostyánnal befut va.
Sírköves: havranek, veszprém. felirata:

itt nyugszik
móroCZA Kálmánné

mASjon mAry
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az áldott jó nő és édesanya,
született 1858 dec 7

elhunyt 1881 julius 17
mórocza dénes

1874-1947
dr mórocza dénesné

1891-1976
dr mórocza jenő

1923-1992

j 15. /9. 
Csonkagúla alakú, perem és díszítés nélküli süttői
mészkő sírjel. felirata:

KenyereS Péter
CSAládi

SiremléKe
KiS KovátS imre

végSZAvAi PAjtáSihoZ
Kedves pajtás !

majd ha egyszer erre térsz
e gyásztemetőbe érsz
ne szánd fáradságodat

nézd meg volt pajtásodat

itt a holtak mezején
e gyászsirban nyugszom én

melyik az én hantom itt
e sirkövem megtanit

mond meg az ifjuságnak
ne hidjen a világnak

Csalfa volt s lenni fog
isten hozzád légy boldog

Kedves pajtások
isten hozzátok !
élt 12 évet

meghAlt 1882 feBruár 26 án

j 16. /1.
Két vöröskő síremlék áll egymás mellett. A két sírkő
nagyon hasonlít egymásra. Az egyik félkör, a másik
nyúj tott félkör lekerekítésű, háromlépcsős pár kánnyal
szegve, amely kis vállban végződik. Szomo rú fűz
díszítés alatt enyhén ívelt párkány választja el a felirati
mezőt. Az egyik felirat:

itt nyugszik
özv Bernáth iStvánné

szül Korpádi julianna
élt 82 évet

megh 1916 máj 4
id. Bernáth Pál

élt 79 évet
megh 1946 márc. 20

A másik felirat:
itt nyugosznak
Bernáth istván

élt 56 évet meghalt
1885 év juli 11 én

ifju Komjáthy Pálné
Született

Bernáth julianna
élt 22 évet meghalt
1882 év máj 25 én
fija Komjáthy Pál
élt 7 hetet meghalt
1882 év juni 22 én

Béke hamvaikra

j 16. /2.
vöröskő sírjel, mely párkánnyal szegett félkörívben
végződik, benne sugaras, legyező minta. Az alsó
résztől kis vállba kifutó vízszintes párkány
választja el. A felirati mező íves párkánnyal zárul ,
kétoldalt egy-egy rozetta dísszel.
felirata:
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itt nyugSZiK
róKA Sándor

élt 54 évet meghalt
1879 év február
Béke hamvaira

j 16. / 3. 
Szürke gránit obeliszk, díszítés nélkül. Készítője:
ernst f. Keszthely. felirata:

varga eszter
szül 1856 aug 18

megh 1882 jun. 22
varga eszter

szül 1885 dec 13
megh 1891 aug 2

varga imréné
szül

Somogyi julianna
szül 1886 szept 7

megh 1892 szept 21
varga imre

szül 1825 nov 5
megh 1905 ápr 2

j 16. /4. 
díszítés nélküli szürke obeliszk. felirata:

tóth guSZtáv
éPitéSZ mérnöK

SZületett
1853 jAn. 1
meghAlt

1882 juniuS hó 25 én

BéKe hAmvAirA

A forrón szeretett fiunak
testvérnek

emelték gyászoló özvegy 
anyja és testvérei

j 16. /8.
Kisebb, alacsony vöröskő sírjel. nyújtott félkörív ben
széles peremmel és vállal. díszítés nem látszik rajta.
felirata:

itt nyugSZiK
id. Somogyi imréné

. . . . .
megh 1882 okt 3

.....  hamvaira

j 16. /10. 
Kisebb, szürke díszítés nélküli obeliszk. felirata:

itt nyugszik
az urban

SeBeStyén
iStván

élt 63 évet
megh. 1882 okt 14 én

áldás béke poraira
neje

Somogyi lidiA

j 16. /12. 
világosszürke obeliszk áll a családi kripta felett.
Szomorúfűz díszíti. Sírköves: velty,veszprém.
felirata:

CSAládi SirKő
e néma sirhant fedi
mArton lAjoS

hamvait
élt 23 évet

meghalt 1882 év november 20
remény virágaid

A mennyben felleléd
Szerettid  áldása

epedve száll feléd
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Béke hamvaira
mArton gáBor

ét 63 évet
meghalt 1892 nov 23
mArton gáBor

1863-1917
mArton gáBorné

1880-1952
fiuk gabi

1904-1906

17. /2. 
Szürke díszítés nélkiüli obeliszk.Sírkőfaragó: weisz
Bfüred. felirata:

itt nyugszik
vArgA

Zsigmond
élt 74 évet

meghalt márczius 25 
1907 

és neje 
SiSKei 
julianna 

é1t 86 évet 
meghalt 1925 november 1 

Béke hamvaikra!

j 17. /A
Szürke obeliszk, veszprémi sírköves munkája.
felirata:

itt nyugosznak
vArgA AntAlné

szül Somogyi lidiA
1802-1885

fia vArgA lAjoS
1826-1886
és unokája

vArgA jánoS
született és meghalt 

1887 
Béke hamvaira! 

S legyen áldott emlékük!

j 18. /6.
Kripta előtt áll a szürke,dísz nélküli obeliszk.
Sírkőkészítő: havranek, veszprém felirata:

Pálfi Pál
CSAládi

SirBoltjA
Pálfi Pálné

Szül vöröS eSZter
élt 40 évet

megh 1888 Augusztus 20
és fia

Pálfi Pál
élt hat hétig

Béke hamvaikra
itt nyugszik

id. Pálfi  Pál
élt 79 évet

meghalt 1907 decz 13.án
Béke hamvaira

id. Pálfi Pálné
szül

Bedegi Zsuzsanna
élt  87 évet

megh 1922 jul 12

déli oldalon (hátoldal): 

Pálfi Pál
1856 - 1929

leszállnék hozzád drága férj, s feldulnám
sírodnak éjjelét

hogy visszahozzam fájó szívemnek
vesztett édenét

óh de ez csak ábránd, nem valóság
mert ezen a földön minden múlandóság.

fájó szívem sírja: pihenjél békében,
minden szem porodat áldja meg az isten.

majd ha üt az óra és jön az enyészet,
Akkor leszek boldog, ha pihenek veled,

Szeretett Angyalom isten veled.

Pálfi Pálné
szül. Kim julianna

1863 - 1942
Pálfi Pál

főmérnöK
1898 - 1943
Pálfi n. Pál
1924 - 1990

Pálfi Péter
1953 - 1990

j 18. /7. 
Az előzőhöz hasonló síremlék. Készítője havranek
Antal veszprém. felirata: 

SZABó Sándor 
CSAládi SirBoltjA 
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itt nyugszik 
SZABó Sándor 

élt 69 évet 
meghalt 1893 szeptember 21 én 

és neje 
SZABó Sándorné 

született
fintA ZSuZSAnnA

ét 89 évet
meghalt

1917 január
Béke hamvaikra !
Somogyi géZA

1939-1963

emeltetett 1889

Somogyi géZA
élt 38 évet

hőSi hAlált hAlt
1945 jAn 3-án

j 20. /8. 
Sötétszürke gránit obeliszk, díszítés nélkül. felirata:

Bertók gábor
családi sirboltja

itt nyugszik
Bertók Pálné

szül Kenyeres Anna
élt 8o évet

meghalt 1890 nov. 25
BertóK gáBor

neje
dömötör 

ZSuZSAnnA 
élt 67 évet 

meghalt 1900 nov 3 
Béke poraikra!

j 20. /13. 
márvány sírkő, a félkörívű, duplapárkányos felső
részt kereszt zárja le. felirata:

itt nyugszik
BudAy endréné

szül
tonuZy emiliA

élt 52 évet
meghalt 1891 február 10

Béke hamvaira

nagybecskerekről került Buday endréné Balaton -
fü redre. mellhártyalob okozta halálát. lehet, hogy
gyógyulást keresve jött füredre.

j 21. /1. 
Kisméretű szürke obeliszk, díszítés nélkül. Sírkő -
ké szí tő: velty. felirata:

itt nyugszik
KiSS gáBor

élt 7 évet 
meghalt 1892 decz 5 

felejthetetlen gyermekem! 
mihelyt sirodon rezg az első napkelet 
Csóko1ja hamvaidat a bus emlékezet !

és édesapja
id. KiSS imre

élt 65 évet
meghalt 1907 szept 20.

Béke lengjen poraik felett!
emeltette kesergő özvegye
tolnAy ZSuZSAnnA

j 21. /10. 
Az angol feliratú sírkő hasonló jellegű, mint j 20. /13.

francis william de BAjZA hughes-hughes
born 27 january died 16 August 1892

„he gathereth
his tembs in his arms„

A kis francis szü le i vel, hughes-hughes ágos ton -
nal és Baj za juliával lon don ból ér ke zett Ba la ton fü -
red für dő be, ahol 6 hó na pos ko rá ban ál ta lá nos
gyen ge ség ben halt meg.

j 21. /12.
A sírkő széles, lépcsőzetes párkányú lezárása két
oldalra, megszakítva kifelé ível. Közepén szomo -
rú fűz díszítés.
felirata:

itt nyugszik
BertóK ferenCZné

szül
horváth ZSófiA

élt 62 évet
meghalt 1892 október 12

Béke hamvaira!
örök emlékül emeltette….
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j 22. /10. 
Süttői mészkőből emelt sírjel, kissé hosszított fél -
kör rel lekerekítve, kis vállal. Körbe perem kere tezi.
felirata:

itt nyugszik
KenyereS Pál

élt 86 évet
megh 1904 decz. 31 

és neje
SZABó juliAnnA

j 23. /1. 
Kisméretű szürke obeliszk. Sírkőkészítő: velty f.
veszprém felirata:

BertóK Sándor
CSAládi

SirhAlmA,
e gyászhantok alatt

nyugszik
ifj. BertóK Sándor

élt 28 évet
boldog házasságban 2 évet
meghalt 1894 január 26-án

áldás és béke lengjen
hamvai felett

j 23. /13. 
vöröskő síremlék, megegyező a bal 1/4 és a jobb
5/4 sírjelekkel. felirata:

itt
nyugSZiK

fArKAS jánoS
él.t 74 évet

meghAlt 1895 juniuS 26
éS neje

KenyereS évA
élt 73 évet

meghAlt 1895 novemBer 12
BéKe hAmvAiKrA

emeltetett A hálA
éS tiSZtelet jeléül

j 25. /5. 
magas sötétszürke gránit obeliszk, szomorúfűz dí szí -
tés sel. felirata:

Bedegi eSZter
toBAK lAjoSné

szül 1871 jan 25
megh 1899 nov 8

Sirnak a bus szülők 
A férj s három árva 
Szivöknek szerette 
e sirba van zárva 

Könnyek özönében 
reá áldás,  béke! 
Az örök szeretet 

virrasszon felette!
toBAK mAriSKA

szül. 1897 ápr 30
megh. 1900 jun 29
letört a szép virág

Pihen a kis árva
édesanyja ölén

feltámadást várva
Szeretet gondozta
Szeretet nevelte
Anyai szeretet
Keblére ölelte

j 26. /1. 
A síremlék eredeti színe fehér lehetett. egyszerű
szürke kő, obeliszkszerű forma, de annál véko nyabb.
Szomorúfűz díszíti. felirata:

roBoZ SándornAK 
A BAráti Kegyelet 

1853 1901
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j 27. /10. 
Alacsony, egyszerű, csúcsíves vörös sírkő: Keskeny
párkány szegélyezi, szomorúfűz díszíti. felirata: 

itt nyugszik 
özv. SZerKi  jánoSné

é1t 80 évet 
leánya SZerKi  lidiA

és férje lAKi imre
emeltették
..................

j 28. /1. 
obeliszkszerű vöröskő sírjel, szomorúfűz
díszítéssel. felirata:

itt nyugszik
idős gyeniS Pál

élt 78 évet
megh 1912 jun 1

és neje
gAlAmBoS ZSuZSAnnA

Béke hamvaikra

j 28. /9.
A j 26//1 számú kőhöz hasonló formájú süttői
mészkő sírjel. felirata:

járdányháZi
KováCS mArgitKA 

1906-1909
járdányháZi

KováCS eleKné
SZül

Komáromy KriSZtinA
1843-1916

j 29. /10. 
vöröskő síremlék. A nyújtott félköríves felső részt
egyszerű perem keretezi, vállban végződik, a
felirati mező téglalap alakú szomorúfűz díszíti. 
felirata:

itt nyugszik
SZABó jóZSef

élt 61 évet
megh. 1912 szept 9

béke hamvai.. 
emeltette neje
Szegödi lidia

j 29. /13. 
Közös sírhelyen áll két gránit obeliszk. Az egyik
fekete, szomorúfűz díszítésű. A lábazati részen,
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felirat fölött fénykép helye látható. Készítője:
weisz m. B.füred felirata:

özv
SegeSdy
ferencné

szül
ódor juliánnA 

élt 86 évet 
meghalt 1910 márc 15 

áldott legyen a jó anya emléke!
CSeryné

hAlmágyi erZSéBet
élt 28 évet

A másik sírkő valamivel világosabb és magasabb az
előzőnél. díszítés nincs rajta. Készítője: várkonyi,
B.füred. felirata:

dr SegeSdy
ferenC

a balatonfüredi kir. járásbiróság 
volt elnöke /1892-1926/ 
a református egyházi élet 

fáradhatatlan munkása
és vezetője 

született 1858 január l0 
meghalt 1938 szeptember 21

áldott életét
hivatásának egyházának
és családjának szentelte
lelke és szerető szíve

közöttük él

dr SegeSdy ferenCné
sz. joKeSZ AnnA

1880-1959

A szeretet soha el nem fogy

j 32. /8. 
vöröskő sírjel. felső része perem nélküli három -
szög, benne szomorúfűz díszítés, két oldalán egy-
egy karéj. A felső háromszög kiemelkedik az alatta
levő téglalap forma síkjából. A felirati mező
csúcsba futó ívvel zárul, két oldalán egy-egy befelé
néző tulipán motívummal. felirata:

itt
nyugszik 

domján imre
élt 42 évet

megh 1915 ápr 18
Béke hamvaira

j 32. /12. 
valaha fehér lehetett a márvány obeliszk. fénykép
helye látszik rajta és kétoldalán kiugró kis párkány
virágtartó. Készítője: weisz miksa Balatonfüred.
felirata: 

Sugár Antalné
szül. mihalyek margit 

szül. 1897 ápr 9 megh 1915 szept 12
Ki szendereg e sir porában ? 

egy hervadt rózsaszál 
tizennyolcéves korában 
Az élet nyiló tavaszában 

töré le a halál. 
nászkoszoru után nyeré el 

A halotti koszorut 
Szörnyü csapása volt az  égnek 

Szörnyüb a jó anya szivének 
viselni a borut.

A munkám során pótolhatatlan segítséget 
kaptam Tóth Attilától.
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Aki öt ven nyolc esz ten dő vel ez előtt már járt itt fü -
re den, még lát hat ta a part tól mint egy két száz lé pés -
nyi tá vol ság ban a cö lö pök re, fá ból épült, kas tély -
sze rű, ti zen két tor nyos für dő há zat. Ked ves em lé ke -
ket idé zek, ha meg kí sér lem le ír ni, mi lyen is volt az
a fü red re jel lem ző épít mény.

A fü re di part ról a mély, süppedékeny iszap mi att
a tisz ta vi zet csak hos  szú kel le met len gya log lás
árán le he tett vol na el ér ni. ezért már a ti zen ki len ce -
dik szá zad el ső fe lé ben a part tól tá vol für dő há zi kó -
kat épí tet tek, me lye ket csó nak kal, ese ten ként pal ló -
híd dal le he tett meg kö ze lí te ni. Az utol só, Czigler
győ ző ál tal ter ve zett nagy vo na lú für dő há zat 1889-
ben ve het te hasz ná lat ba a Ba la ton tisz ta vi zét él vez -
ni kí vá nó kö zön ség.

ma már csak ré gi ké pes lap ok, fény ké pek be szél -
het nek ró la. Csak öt ven hat nyá ron át sze rez he tett
örö met, él ve ze tet, mert 1945 már ci u sá ban fel rob -
bant, el tűnt, rom és tör me lék úszott a víz szí nén,
csu pán a vö rös fe nyő tar tó cö lö pök  me re dez tek ki a
tó vi zé ből.

ho gyan, mi ért tör tént a pusz tí tás? A kér dés re két
kü lön bö ző vá lasz ad ha tó: egye sek sze rint a né me tek
a für dő há zat lő szer rak tár nak hasz nál ták és el vo nu lá -
suk előtt fel rob ban tot ták azt a fa épít mén  nyel együtt.
A má sik vál to zat sze rint, amit ma gam va ló szí nűbb -
nek tar tok az, hogy a túl part ról az oro szok ágyú i nak
te li ta lá la ta rö pí tet te széj jel. Cél ba ven ni kön  nyű fel -
adat volt, mert a né me -
tek a für dő ház dé li ol da -
lá ra he lye zett fény szó ró -
ik kal éj je len ként re pü lő -
gé pe ket ke res ve pász táz -
gat ták az eget, így
könnyen, pon to san be -
mér he tő cél pon tot nyúj -
tot tak a túlodali orosz
üte gek szá má ra. nem
va ló szí nű, hogy egy jól
kép zett had se reg ref lek -
to ro kat pon to san oda he -
lyez zen, ahol lő szert
rak tá roz. ez an nál ke -
vés bé va ló szí nű, mert a
né me tek óva tos sá gá ra
jel lem ző volt, hogy fü -
red és ti hany kö zöt ti út -
sza kasz men tén mes ter -

sé ges nád füg gönyt huzattak, ne hogy a dé li a part ról
a moz gá so kat az oro szok meg fi gyel hes sék.

A rob ba nás után is mét el telt 57 esz ten dő. ta lán
még ma is áll hat na a für dő ház, és a szív kór há zi lép -
cső vel szem ben rá ta lál nánk a há rom mé ter szé les és
két száz lé pés nyi hos  szú, a für dő pa lo tá hoz ve ze tő
fa híd ra, vé gig men ve raj ta, a be já rat fö lött ol vas hat -
nánk Czuczor ger gely he xa me te res so ra it:

„Lel ked szép ere jét a sors hul lá mai edzik
E tó tes ted nek nyújt vi dor élet erőt  - „
majd be lép ve, elénk tá rul na a tá gas elő tér.

Az meg le pő en szép és han gu la tos volt. Szem ben a
pénz tár, ol dalt a be já ra tok. A desz ka pa do za tot vö rös
kó kusz-sző nyeg fed te. A part fe lé, az ab lak sor men -
tén pad sor hú zó dott. er re azért volt szük ség, mert a
höl gyek für dő je bal ra, a fér fi a ké jobb ra volt, és a
há zas tár sak nak für dés után itt le he tett vá ra koz ni uk
egy más ra. A vá ra ko zás csend jé ben a pa do zat alól
hal kan hall ha tó volt a hul lá mok halk csob ba ná sa,
va la hogy úgy, mint Pe tő fi hall hat ta a ti sza part ján
a tün dé rek lép te i nek csen gé sét.      

A für dő ház pad ló szint je a víz tü kör fe lett kö rül be -
lül egy mé ter ma ga san fe küdt, alat ta a víz mély sé ge
már a há rom mé tert is el érte. ezért az úsz ni nem tu -
dó, nem kí vá nó ven dé gek majd nem te nisz pá lya
nagy sá gú ko sa rak ban él vez het ték a tó hű sí tő hul lá -
ma it. A vö rös fe nyő ből ké szült ko sa rak ban a víz kö -
rül be lül más fél mé ter mély volt, kó kusz-sző nyeg gel
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bur kolt lép csők ve zet tek a mély be. A pad ló zat desz -
ká ja si má ra gya lult és a mo szat le ra kó dás tól kel le -
me sen sí kos volt. Ka pasz ko dó rúd volt a szé le ken,
ami a fé lén kebb lu bic ko lók nak is biz ton ságér ze tet
nyúj tott. A ko sa rak ki emel he tő ek vol tak, hogy ben -
nük a víz mély ség sza bá lyo zá sát és az idé nyek után
a szük sé ges ja ví tá so kat el le hes sen vé gez ni. A je ge -
se dés től is így kel lett meg óv ni.

A ko sa ra kat pad ló zat vet te kö rül. A szé le ken na po -
zást, odébb az ár nyé kot le he tett vá lasz ta ni. A part fe -
lé eső oldalon és a ko sa rak két vé gén he lyez ked tek el
a ka bin so rok. A dé li ol da lon már a nyílt víz és a két
kö zös na po zó vár ta az úsz ni tu dó ven dé get. Két ki -
sebb és egy na gyobb fe lü le tű tu taj is ki volt köt ve a
mély ví zen. eze ket túl ter hel ve vi dám já ték kí nál ko -
zott a fi a tal – és né ha az öre gebb – für dő zők szá má -
ra: Ki ma rad a tu ta jon, ki csú szik vis  sza a ha bok ba!?

A gye re kek szá má ra a női ko sár ke le ti ol da lán
kü lö nült el a „kis ko sár”. itt a víz mély ség alig volt
80 cm. in nét hang zott a leg na gyobb zsi vaj és itt
tom bolt leg in kább a gyer me ki jó kedv. A fér fi ol da -
lon nem volt kis ko sár, de a fiú gyer me kek nek a női
ol dal ra is sza bad be lé pé sük volt. A kor ha tárt a höl -
gyek jó ér zé ke szab ta meg ese ten ként.

mind a höl gyek, mind az urak ol da lán a mély víz
fö lé ug ró desz ka nyúlt. de a má sik ol dal ról a tet sze ni
vá gyó fi a tal hi á ba ug rott gyö nyö rű tar tás sal fe je se ket,
höl gye csak ak kor lát hat ta, ha ki úszott a mély víz re.

A női és fér fi für dő ré szek kö zött he lyez ke dett el
a négy zet ala kú el kü lö ní tett, különbejáratú tü kör -
für dő. ez az egy há zi sze mé lyek, or vo sok, gyógy -
sze ré szek és für dő igaz ga tó sá gi ta gok és csa lád juk
szá má ra volt fenn tart va. ide járt a kór há zi fő or vos
dr. Schmidt fe renc, a für dő igaz ga tó vaszary er nő
és csa lád ja (mind ket ten egyidőben, 1912-ben ke rül -
tek fü red re), dr. Sü me gi jó zsef, dr. miklovitz de -
zső és még más sze mé lyi sé gek és csa lád juk. itt in -
kább a dél előt tök vol tak han go sak.  ha nagy volt a
gye rek zsi vaj, miklovitz-mama el ki ál tot ta ma gát:
„meeeester!” és a ha tal mas ter me tű hor váth bá csi,
az ál lí tó lag úsz ni nem tu dó úszó mes ter, a tyúk -
szemét vá ga tó pá ci en sét ott hagy va, meg je lent a „tü -
kör ben”, mor dult egyet és már is csend ural ko dott –
per sze csak rö vid idő re.

A dél utá nok csen de seb ben múl tak. ilyen kor jár -
tak a tu laj do nos ben cés rend tag jai az el kü lö ní tett
für dő be. elő for dult, hogy a csen de sebb órák ban a
lép csőn de ré kig víz ben ül ve a tisz te len dő úr bre vi á -
ri u mot ol va sott. ilyen kor még a gye re kek is tisz te -
let tu dó csen det pa ran csol tak ön ma guk nak.

1930 kö rül meg szűnt a tü kör für dő zárt jel le ge.
Az észa ki fa lát el tá vo lí tot ták, és he lyé re nagy, szé -

les kö zös na po zót ala kí tot tak ki, ahol höl gyek és
urak, fi úk és lá nyok együtt él vez het ték a nyá ri nap -
sü tést és a Ba la ton vi zé nek sely mét. A na po zó ról
ug ró desz ka nyúlt a víz fö lé, min den ki sza ba don
büsz kél ked he tett mű ug ró-ké pes sé gé vel. A ben cés
rend „rend je” sza ba dabb lett, csak a ka bi nok hasz -
ná la ta ma radt el kü lö ní tet ten. A tü kör für dő ko sa ra,
se kély vi zű gye rek ko sár rá vál to zott.

A für dő ház hoz olyan em lé kek is ta pad nak,
ame lyek tisz tán a Ba la ton éle té re, vi sel ke dé sé re
jel lem ző ek.

A har min cas évek egyik szep tem be ré ben – va ló -
szí nű leg a hos  szan tar tó szél csend nek kö szön he tő -
en – a víz olyan tisz ta át lát szó vá vált, hogy a na po -
zók ról a há rom mé ter mély víz fe ne két is lát ni le he -
tett. ilyet csak a za var ta lan ten ge ri par tok men tén
le het meg fi gyel ni.

má sik em lé kem a víz szint vál to zás ra vo nat ko zik:
A mély víz ben a na po zó kon és a tu ta jo kon kí vül
volt még egy desz ka pad is, ame lyet két a víz ből két
– há rom arasz nyi ra ki nyú ló cö löp tar tott. A pad ra
nyil ván va ló an nem volt kön  nyű fel ka pasz kod ni, de
erő pró bá nak jó le he tett. egyik eső utá ni dél után, az
őszi es nap fény ben azt kel lett lát nom, hogy a víz -
szint rö vid idő alatt an  nyi ra meg emel ke dett, hogy
el ér te a pad szint jét, majd úgy egy óra el múl tá val
sül  lyed ni kez dett.

A je len ség oka nem le he tett más, mint a lég nyo -
máskü lönb ség. A fü re di ol da lon a lég nyo más hir te len
csök kent, a ti hany tól nyu gat ra eső ol da lon vi szont
nö ve ke dett és így a rév nél a víz tel jes ke reszt met -
szet ében át nyo mó dott a ke le ti ol dal ra. A lég nyo más-
kü lönb ség ter mé sze te sen sze let is ered mé nyez, azon -
ban a szél csak a víz fe lü le tét za var ja, a hul lám zás,
akármek ko ra, nem okoz hat ily nagy szint kü lönb sé -
get, a lég nyo más vi szont tel jes mély sé gig hat, így az
egész víz tö meg áram lá sát ered mé nye zi.

is me re tes, hogy a tó két ol da la ál lan dó ide – oda
moz gás ban van és ti zen két órán ként is mét lő dik. ha
a hir te len lég nyo más kü lönb ség ez zel az in ga moz -
gás sal össz hang ba ke rül, re zo nan cia je len sé ge áll
elő, és a víz szint ma gas sá gá nak arány lag nagy mér -
té kű és gyors vál to zá sa le he tő vé vá lik.

lám, a ré gi für dő ház nem csak örö met, ha nem
gon do la tot is éb reszt he tett. So kan val lot ták, hogy
el avult, volt aki nem bán ta a für dő ház pusz tu lá sát.
én sze ret tem.

Szer kesz tői meg jegy zés: Az orosz csa pa tok már -
ci us 25-én fog lal ták el Ba la ton fü re det, a rob ba nás
28-án tör tént, így a túl parti ágyú zás nem tű nik va -
ló szí nű nek. A pusz tu lás tény le ges oka má ig is me -
ret len.
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Protiwinsky Fe renc 1884.
júl. 30-án szü le tett Ba la ton fü -
re den. Az Ipar mű vé sze ti Fő is -
ko lán dí szí tő fes té sze tet és res -
ta u rá lást ta nul, 1905-ben kap
vég bi zo nyít ványt. Ta nul má nya -
it Mün chen ben foly tat ja: elő -
ször Hollósy kö ré ben dol go zik,
majd 1909-től a Ba jor Ki rá lyi
Fes tő aka dé mi án. Ludwig von
Löfftz nö ven dé ke ként 1913-ban
ki tün te tés sel vé gez: 1911-ben
már sze re pel a Kunstverein egy
ki ál lí tá sán, a Glaspalastban
1912-től fo lya ma to san je len
van ké pe i vel. Ami kor anya gi
hely ze te meg en ge di, Eu ró pa
hí res kép tá ra i ban ta nul má -
nyoz za a ré gi mes te rek fes té si tech ni ká ját, gyak ran
vál lal res ta u rá to ri meg bí za tást.

Az el ső vi lág há bo rú ban ha za tér ka to nai szol gá -
lat ra, de a 20-as évek ele jé től új ból Mün chen ben él.
Élet- és arc kép fes tői mun kás sá gá ból a kor társ kri -
ti kák a díj nyer tes Öreg as  szony port rét eme lik ki. Ez
a kép 1941-ben a Mű csar nok ban is sze re pelt a Ma -
gyar Arc kép fes tők Tár sa sá ga ki ál lí tá sán. Mint fres -
kó-fes tő szü lő fa lu já tól kap meg tisz te lő fel ada to kat:
1928-ban meg bíz zák az ak kor épü lő ka to li kus temp -
lom apos tol- és stá ció-ké pe i nek meg fes té sé vel. Ma -
gán éle ti és egész sé gi prob lé mák miatt1934-ben ha -
za köl tö zik Ba la ton fü red re. Et től kezd ve el ső sor ban
a ba la to ni táj fog lal koz tat ja: ele get tesz az arc kép-
ren de lé sek nek, de szí ve sze rint csak a ta vat és a
kör nye ző he gye ket fes ti. Fes té sze té nek jel leg ze tes
vo ná sa az egyé ni szín vi lág, em be ri ala ko kat szin te
so ha nem fest táj ké pe i re.

Ma gá nyát a há bo rús nél kü lö zé sek te szik egy re
nyo masz tób bá. Hat va na dik szü le tés nap ján tisz te lői
ki ál lí tás sal kö szön tik, az 1944-es év hez il lő en sze -
rény és vissz hang ta lan ju bi le um mal. Utol só nagy
ter vét, egy bib li ai tár gyú tab lót 1947. márc. 28-án
be kö vet ke zett ha lá la mi att már nem fe jez het te be.
Ké pei ma gán gyűj te mé nyek ben, fres kói Ba la ton fü re -
den és a kör nyék be li temp lo mok ban ta lál ha tók.
Leg jobb nak tar tott mű ve it, ame lyek től a nyo mo rú -
sá gos idők ben sem tu dott meg vál ni, ha lá la után
csa lád ja az USA-ba vi tet te.

A fen ti szö veg ez év nya rán író dott. nem a fü re -
di his tó ria el ső szá má ban meg je lent ta nul mány ki -
vo na tá nak szán tam: szak le xi kon ba ké szül. Az el -
múlt hó na pok ban fel csil lant a le he tő sé ge, hogy -
bár fél év szá za dos ké sés sel - Protiwinsky fe renc
föl ke rül het a „hi va ta los lis tá ra”, a Kor társ ma gyar
kép ző mű vé szek le xi ko ná nak har ma dik kö te té ben
az ő ne ve is he lyet kap hat. Si et ve meg ír tam mind -
azt, amit éle té ről és mun kás sá gá ról ed dig si ke rült
meg tud nom, de a cikk köz lé sé re vé gül nem ke rült
sor. ígé re tet kap tam vi szont, hogy 2003-ban, ami -
kor a le xi kon bő ví tett vál to za ta Cd-n meg je le nik,
nem csak ezt a szö ve get eme li be a szer kesz tő ség,
ha nem egy fest mén  nyel is il luszt rál ják a cím szót. 

e ké sei meg be csü lés nek az er köl csi elég té tel-
adá son túl gya kor la ti hasz na is le het ne: Protiwinsky
fe renc ké pei újab ban föl-fölbukkannak a ré gi ség -
bol tok ban. egyik ké pé re a nagy há zi ga lé ria két ár -
ve ré sén is li ci tál tak, 1998-ban és 1999-ben. Az ár -
ve rés re ké szült ka ta ló gu sok a ne vet pon to san tud ják
és ír ják: „Protiwinsky, fr.” - ké pe it a mű vész min -
dig jól ol vas ha tó an szig nál ta, s gyak ran így, „né me -
te sen”. Szü le té si és ha lá lo zá si dá tu ma he lyett azon -
ban csak a „20.sz.”megjelölés sze re pel, a fest mény
cí me pe dig („fel vi dé ki táj”) fél re ér té sen ala pul. A
kép Ba la ton fü re det áb rá zol ja, a Papsoka domb ján
ál ló temp lom ro mok fe lől néz ve. A ka ta ló gus ké szí -
tő jé nek il lett vol na leg alább a Ba la tont fel is mer nie,
fü re di szem lé lő a Pi ros és a fe hér temp lo mot is
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kön  nyen azo no sít ja a táj ban. Az el adás ra, ár ve rés re
ke rü lő mű vek ér té két bi zon  nyal meg emel né, ha al -
ko tó juk nem az „is me ret len mű vész” ka te gó ri á ba
len ne be so rol va.

a ProTiwinSKy CSa Lád Kró ni Ká Ja a fü re di his -
tó ria i./1-2. szá má nak meg je le né se után több ér té kes
adat tal bő vült. el ső ként var ga lászlóné je lez te, hogy
a Papsoka fö löt ti öreg te me tő ben két Protiwinsky-
leányka is nyug szik: her mi na és má ria. Kö zös sír kö -
vük fel ira ta még meg le he tős jól ol vas ha tó, en nek
alap ján nem volt ne héz meg ta lál ni a paloznaki ka to li -
kus plé bá nia anya könyv ében (veszp rém me gyei le -
vél tár) az ada ta i kat. her mi na 1883. má jus 11-én szü -
le tett (ke reszt szü lei: Csizmazia jó zsef és da rab lí -
dia), és 1885 feb ru ár 5-én halt meg „tü dő lob” mi att.
má ria 1886 jú ni us 16-án szü le tett, ő hat éves ko rá ban,
1892. szep tem ber 11-én halt meg. ha lá la oka: „ron -
cso ló tü dő lob”. (A „tü dő lob” mi ben lét ét ked ves or vos
ba rá tunk tól, Ba la ton fü red hez a mol nár és a lipták
csa lá do kon ke resz tül kö tő dő topolánszky iván dok -
tor tól pró bál tam meg tu da kol ni. ő tü dő gyul la dás nak
azo no sí tot ta, az zal a meg jegy zés sel, hogy a 19. szá -
zad ban gyak ran így ne vez ték mind azo kat a ma gas
láz zal já ró be teg sé ge ket, ame lye ket nem is mer tek.)

ugyan csak var ga lászlóné gon dos fel tér ké pe ző
mun ká ja nyo mán meg ke rült Protiwinsky emilia is. A
Baj csy -Zsi linsz ky úti te me tő ben, szü le i től és fe renc
báty já tól alig tíz lé pés nyi re a vo lán-te lep fe lé van a
sír ja. emilia - aho gyan gon dol tam - va ló ban férj hez
ment: 1910. már ci us 21-én Ba la ton fü re den kö tött há -
zas sá got a sze ge di il le tő sé gű fuchs ede ma gyar ki rá -
lyi ál lam vas úti mér nök kel. 1914. feb ru ár 7-én halt
meg, nem Ba la ton fü re den és nem is Sze ge den. Sír kö -
vén ová lis ke ret ben jó ál la pot ban lé vő fény ké pe lát ha -
tó (A vé dő üveg ke reszt ben el van re ped ve, így a jó ál -
la pot alig ha lesz tar tós.) A sír em lék fel ira ta: itt nyug -
szik / fuchs edéné / szül. Protovinszky emilia / élt 24
évet / meg halt 1914 feb ru ár 7-én / nyu god jék bé ké -
ben! / emel tet ték bá na tos édes any ja / és sze re tő test -
vé rei. A sír fel ira ton nem csak a név írá sa hi bás, ha lá -
la kor a fi a tal as  szony már a hu szon ha to dik évé ben
járt. ma gam azt is kü lö nös nek ta lá lom, hogy fér je
nem sze re pel a sír em lé ket emel te tők kö zött, de mi vel
több ada tot sem a ba la ton fü re di, sem a sze ge di anya -
könyv ha lá lo zá si ro va tá ban nem ta lál tam, nem nyo -
moz tam utá na to vább. hadd nyu god jék va ló ban bé -
ké ben!
je len le gi is me re te ink sze rint te hát a CSa Lá di Kró ni -
Ka így ala kul:
1850: az édes anya, rothfischer te réz szü le té si éve
1851: az apa, Protiwinsky fü löp szü le té se
1883: her mi na szü le té se

1884: fe renc szü le té se
1885: her mi na ha lá la
1886: má ria szü le té se
1887: Sán dor szü le té se
1888: emilia szü le té se
1892: má ria ha lá la
1910. már ci us 31: emilia há zas sá got köt

fuchs edé vel
1910. jú ni us 26-án meg hal P. fü löp
1914 feb ru ár já ban meg hal emilia
1916. augusztus 30-án Sán dor hő si ha lált hal
1926. ok tó ber 22-én meg hal Protiwinskyné

rothfischer te réz
1947. már ci us 28-án meg hal fe renc

nem vé let le nül tar tot tam szük sé ges nek fön tebb
meg je gyez ni, hogy her mi na és emilia ke reszt szü -
le i ként Csizmazia jó zsef és da rab lí dia van nak be -
je gyez ve az anya könyv ben, a csa lá dok kö zöt ti szo -
ro sabb kap cso lat ról és sze mé lyes ta lál ko zá sa ik ról
szá molt be Ba la ton fü red dísz pol gá ra, Csizmazia
da rab jó zsef is. A fü re di his tó ria szer kesz tő i hez
írott le ve lé ben így em lé ke zik:  „Protovinszky fe ri
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bá csit … sze mé lye sen is mer tem, na gyon sok szor
ke res tem fel 1944 után, mi kor ma gam is ha za ke rül -
tem, a Ba goly vár ban.” Két arc kép ről is kap tunk tő -
le fo tót, ame lyek szü le it áb rá zol ják. lá to ga tá som
al kal má val azt a há rom táj ké pet is lát hat tam, ame -
lyek ről le ve lé ben így írt: „…több fü re di fest ményt
őr zünk, amik nek az ere de te saj nos az zal van ös  sze -
füg gés ben, hogy csak ilyen ala pon fo ga dott el anya -
gi el len szol gál ta tást. va ló ban na gyon el ha gya tot tan
és sze gé nyen élt.” e há rom fest mény kö zül hely tör -
té ne ti je len tő sé gű nek tar tom a Kéki for rás mel let ti
egy kor volt ví zi ma lom ról ké szült ké pet - meg fes té -
se ide jén a ma lom a Csizmazia-darab csa lád tu laj -
do ná ban volt.

Az idé zett le vél nek van még egy el gon dol kod ta -
tó rész le te. „fe ri bá csi csa lád já nak va la mi lyen ága
élt er dély ben, mert on nan édes anyám nak küld tek
le ve let, hogy a te me tő ben lé vő sír ra vi gyünk vi rá -
got. A sír he lyet csak le írás alap ján ta lál tuk meg,
mert alig volt ol vas ha tó a név. én ma gam is csak
egy kis váz lat tal tu dom meg je löl ni, ha még azt va -
la ki meg akar ja ke res ni és ta lál ni.”  Bár a váz lat
igen pon tos, a meg je lölt he lyen én már sem mit nem
ta lál tam, ami a csa lád dal ös  sze füg gés be hoz ha tó. A

te me tő nek ezen a ré szén je len leg a há bo rú után
meg halt fü re di la ko sok nyug sza nak. A ko ráb ban
oda temettekről - tud tom mal - a plé bá ni á nak nincs
nyil ván tar tá sa. mind eze ket fi gye lem be vé ve sem
tar ta nám meg le pő nek, ha a csa lá di kró ni ka a ké sőb -
bi ek ben még bő vül ne. 

nagy sze ren csénk re és örö münk re hoz zá ju tot -
tunk vi szont egy fény kép hez, amely Protiwinsky
fe ren cet áb rá zol ja arc kép fes tés köz ben. ez a fo tó a
fes tő mün chen ből va ló ha za köl tö zé se után, az
1930-as évek kö ze pén ké szül he tett: a gim na zis ta
da rab jó zsef ak kor kap ta el ső fény ké pe ző gép ét.
nem csak lel ke sen, ügye sen is fo tó zott, s - a ku ta tó
na gyobb sze ren csé jé re! - gon do san el tet te, má ig őr -
zi a ké pek ne ga tív ját. így még a mű vész fe je fö lött
lát ha tó ké pet is elő le he tett bű völ ni leg alább an  nyi -
ra, hogy az azon áb rá zolt - va ló szí nű leg al pe si - táj
fel is mer he tő le gyen.

Protiwinsky mű vé szi pá lyá já nak ala ku lá sá ról az
el telt egy év ben nem si ke rült újabb, lé nye ges ada tot
ta lál nom. Az 1920-1934 kö zöt ti kor sza kot mün -
chen ben kel le ne ku tat ni. A Ba jor Ki rá lyi fes tő aka -
dé mia irat tá ra - bár úgy tu dom, a vi lág há bo rú alatt
sok ér té kes anya ga meg sem mi sült - rejt het még ér -
té kes in for má ci ó kat. A glaspalastnak a Szép mű vé -
sze ti mú ze um könyv tá rá ban vé let len sze rű en föl lel -
he tő ki ál lí tá si ka ta ló gu sa i ban több ször is ta lál koz -
ha tunk a mű vész ne vé vel. ezek ből a ka ta ló gu sok -
ból is mer jük a mün che ni la kás cím ét is: Arcis Str.
63. Az ut ca az Aka dé mia kö ze lé ben, ún. mű vész-
ne gyed ben ta lál ha tó, a ház ma is áll, sok ne ves mű -
vész la kott ben ne. nem lep ne meg, ha a né met
szak em be rek ki sebb ta nul mányt, vagy akár köny vet
is ír tak vol na a ház ról és la kó i ról. ha pél dá ul a ti -
tok za tos „bá ró nő” fe le ség nem me cé nás, ha nem
ma ga is mű vész-kol lé ga volt, a ne vé re is kön  nyen
rá buk kan hat nánk. minden nek azon ban mün chen -
ben kel le ne utá na néz ni, Bu da pes ten fon tos adat már
csak a vé let len sze ren cse jó vol tá ból ke rül het elő.

fü red ről és veszp rém me gyé ből fest mé nyek elő -
buk ka ná sá ban re mény ke dem. ed dig ti zen hat kép ről
tud tam le írást ké szí te ni - a két év múl va ese dé kes
ju bi le u mi ki ál lí tás hoz leg alább még en  nyi len ne
szük sé ges.

dol go za tom hoz nyúj tott se gít sé gét itt sze ret ném
meg kö szön ni dr. Csizmazia da rab jó zsef úr nak,
var ga lászlóné úr as  szony nak, lichtneckert And rás
úr nak (veszp rém me gyei le vél tár), Pén zes
lászlóné anya könyv ve ze tő úr as  szony nak és a Ba la -
ton fü re di vá ro si hely tör té ne ti gyűj te mény mun ka -
tár sa i nak.
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va la mi kor  a 60-as évek ele jén vitt el elő ször
Bog lár ra. vé ge lát ha tat lan lép cső so ron, rek ke nő
me leg ben bak tat tunk fel a  vár-domb ra a ká pol nák -
hoz. A Kék ká pol na ak kor még mál ló va ko la tú és
szür ke volt. Azt mond ta, fon tos tud nom, hogy hon -
nan jöt tem. ha fi gye lek, ma meg tud ha tok min dent.
me sé nek vél tem. min den nap me sélt. Azt
gon dol tam, ez a nap sem más, mint a
töb bi, csak köz ben ki rán du lunk. 

áll tunk a be zárt aj tó előtt, s
nagy apa azt mond ta, ott bent
van nak a nagy szü lei el te met ve.
Sár sze gi Baán gás pár és
rendesi Bá rány jan ka.

gás pár 1849-ben, mint
fő szol ga bí ró noszlopy gás -
pár mel lett a ka to na ál lí tás
lel kes szó szó ló ja és szer ve -
ző je volt. áll tunk a ká pol na
előtt, fog ta a ke zem és me -
sélt. 

nikláig me sélt. Ber zse nyi
sír ja már is me rős nek tűnt, bár
so se jár tam ott. Az obe liszk kö -
rül fél kör ben a Korenika-sírok.
Csu pa is me ret len nagy-nagy bá -
csi. A déd szü lők, thúrmezei
Korenika Sán dor, – vagy ahogy Ber -
zse nyi em le get te le ve le i ben – a
Kronekker Sa mu, és thulmon An na sír ját
már nem ta lál tuk. A nagy szü lők a szá zad for du lón
ta má si ba köl töz tek. Ak kor, a 60-as évek ele jén
meg sem for dult a fe jünk ben, hogy a 48-as hon véd
Korenika mik lós sír ja nagy-nagy né ném túr me zei
er zsé bet köz ben já rás ára nem ze ti em lék hely lesz
majd 1998-ban. 

nagy apa me sélt. gye rek ko ra nya ra it niklán töl -
töt te. nagy apám nagy szü le i nek éle tén ke resz tül
is mer tem meg 1848-49-et és Ber zse nyi dá ni el
köl té sze tét. 

Sár sze gi Baán la jos szol ga bí ró és thúrmezei
Korenika Amá lia má so dik gyer me ke, sár sze gi Baán
lász ló gás pár mik lós Kál mán 1888. feb ru ár 13-án
szü le tett len gyel tó ti ban. 

A szü le té se pil la na tá ban biz tos volt a jö vő je: mint
el ső fiú – ké sőbb ki de rül majd, hogy egyet len –

ap ja után a tó ti já rás szol ga bí ró ja lesz
majd, s igaz gat ja a bir to kot. hét éves

volt nagy apám, ami kor meg halt az
édes ap ja. Szé pen hang za na,

hogy nagy apám min den áron
ta ní ta ni akart, s így lett pe da -
gó gus, csak hogy nem igaz.
A kény szer vit te a pá lyá ra.
hat test vé re kö zül a leg ki -
sebb alig pár hó na pos
volt, ami kor meg ér kez tek
a vég re haj tók, ugyan is
déd apám min dent el kár -
tyá zott, el mu la tott. nagy -
apám nak olyan fog lal ko -
zást kel lett vá lasz ta nia,

ami mi nél előbb pénz ke re -
set hez jut tat ja. nem ér zett

el hi va tott sá got. ta lán nem is
tud ta fel fog ni, mi tör tént. Az

ap ja vé re volt, bo hém, sze ret te az
éle tet, s tu dott is él ni. 

ti zen va la hány éve sen sza bad csa pa tot
szer ve zett a búr há bo rú ba, aho vá vé gül ket -

ten in dul tak el a ba rát já val. Sze ren csé re Balaton -
kilitinél utol ér te őket a ro kon ság. Sor ban csap ták ki
az is ko lák ból, sza bad gon dol ko zá sát, ön tör vé nyű -
sé gét nem tud ták, vagy ta lán nem is le he tett to le rál -
ni. vé gül ke reszt ap ja, gróf jankovich lász ló oda ha -
tott. na nem nagy apám ra, ha nem a csák tor nyai ta -
ní tó kép ző re, ahol nagy apám az tán ta ní tói ok le ve let
szer zett.  Sze re tett oda jár ni, csak a ma ga tar tá sa ha -
gyott né mi kí ván ni va lót ma ga után. Azt mond ta,
Zrí nyi mi att volt ott jó.  A le ve gő ben érez ni le he tett
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Meg ír ni a Nagy apám élet raj zát? Mi sem kön  nyebb en nél. Vagy még sem? A fel -
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ket kel le ne fel so ra koz tat nom, de nem megy… 
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Zrí nyit. ma is őr zök egy ké pet 1902-ből: a ta ní tó -
kép ző sök Zrínyifalván, a Zrí nyi ha lá lá nak he lyét
meg je lö lő obe liszk előtt. 

fi a tal ta ní tó ként So mogy ban kez dett dol goz ni,
elő ször Kéthelyen, majd ha za ment len gyel tó ti ba.
A tó ti idő ből őr zök egy lap ter vet, a Brá csást. hogy
lett-e be lő le lap, nem tu dom. 

1910-ben je lent meg elő ször nyom ta tás ban szer -
ze mé nye, a kor di vat já nak meg fe le lő en: ma gyar nó -
ta, A Ba la ton mel lől cím mel. 

Köz ben ki ta nít tat ta hú ga it. va la men  nyi en pe da -
gó gu sok let tek. hi va tás tu da tot éb resz tett ben nük.
Ad dig ra már ő is el hi va tott sá got ér zett. Ked venc
hú ga, Sá ri ka óvó nő volt nagy vá zsony ban. rend -
sze re sen lá to gat ta. 1914 már ci u sá ban „szép iro dal -
mi, szel le mi és mű vé sze ti szak lap” ki adá sát ter vez -
te nagy vá zsony és vi dé ke cím mel. A lap terv meg -
van. Kö ze lebb akart köl töz ni hú gá hoz, ezért pá -
lyáz ta meg a nagyhantosi ál lást.  itt is mer te meg ké -
sőb bi nagy anyá mat, drexler má ri át. meg nő sült,
apám és nagy bá tyám  ott szü let tek. 

1918-ban a fris sen ala pí tott ba la ton fü re di plé bá -
nia el ső pap ja, luttor fe renc 1919 no vem be ré ben
nyil vá nos pá lyá za tot hir de tett a meg üre se dett ka to -
li kus kán tor ta ní tói ál lás be töl té sé re. ezt az ál lást pá -
lyáz ta meg nagy apám, majd pe dig de cem ber ben el

is fog lal ta. Szük ség is ko -
la, szük ség la kás, szük -
ség temp lom jel le mez te a
20-as évek ele jét. örök -
moz gó nagy apám nak volt
mit ten nie. elő ször ka to -
li kus dal egy let szer ve zé -
sé be kez dett, de nem járt
si ker rel. Az tán le fog lal ta
a temp lom épí tés, pon to -
sab ban: az or go na be szer -
zé se. 
Azt mond ják, gyö nyö rű -
en or go nált. A hi deg té li
haj na lo kon gyap jú sál lal
ta kar ta le a bil len tyű ket,
és a sá lon ke resz tül ját -
szott. én már csak a 9 uj -
jas or go na já té ká ra em lék -
szem. A jobb ke zén a kis -
uj ja el fa gyott, gör be ma -
radt, nem tud ta hasz nál ni.
Ahogy ké sőbb a hang ját
sem. Az 50-es évek ben
rá kos da ga nat mi att el tá -
vo lí tot ták a hang szá la it,

éne kel ni töb bé nem tu dott, sut tog va be szélt. én már
ilye nek is mer tem. Azt mond ta, kán tor ként túl so kat
te me tett hó ban, fagy ban, at tól ment tönk re a hang -
ja. Apu sze rint a na pi 3 do boz ro mánc tól. ha lá lá ig
szív ta. 

ele in te a nagy mi sé re, a 10-es re men tünk, az tán
80 éves ko rá tól már csak a kis mi sét, a fél 12-est
vál lal ta. Ki csi ko rom ban a „pi ros temp lom ba” jár -
tunk, ké sőbb a „ke rek temp lom ba”. em lék szem, ha
a „kó rus” nem éne kelt tisz tán, le csap ta az or go na
fe de lét, le nem ütött egyet len han got sem, meg fog -
ta a ke zem, és ott hagy tuk a mi sét. 

Az is ko la fel épü lé sé vel (1928) nagy apá mék la -
kás kö rül mé nyei is ja vul tak. A pi ros is ko la eme le tén
3 szo bás la ká suk lett, a föld szin ten vol tak a tan ter -
mek. nagy apám 1-6. osz tá lyig ta ní tott. ta vasz tól
őszig min den sza bad ide jét ha tal mas vi rá gos kert jé -
ben töl töt te. 

Ké sőbb a gyer mek lét szám nö ve ke dé sé vel a la -
kás ból is tan te rem lett, nagy apá mék is mét köl töz -
tek, ez út tal a ré gi, már le bon tott vas úti óvo da épü -
le té be. A ii. vi lág há bo rú alatt kap ta szol gá la ti la kás -
ként a Pe tő fi u. 22 szá mú há zat, (most Club imo la).
én már oda szü let tem. A ház kö ré park nak be il lő vi -
rá gos ker tet va rá zsolt. ha lá lá ig gon doz ta, ka pál ta,
lo csol ta a nö vé nye it. 
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An  nyi min dent csi nált éle te során… mi kor?
Alud ni járt csak ha za. 

haj nal ban a há ló ing re fel vet te a ka bá tot, le or go -
nál ta a haj na li mi sét, ha za ment, fel öl tö zött, reg ge li -
zett, ment ta ní ta ni. dél ben ebéd, és pi he nés, fek vés
leg alább fél órát. Az tán is mét ta ní tás, ha nem a pi -
ros ban, ak kor az ipa ri ta nonc-is ko lá ban, vagy tan fo -
lyam okon. Szem lél te tő esz kö zö ket ké szí tett, tér ké -
pet raj zolt más nap ra. ha za ment még az „es ti mű -
szak” előtt, de csak azért, hogy vi rá got tűz zön a
gomb lyu ká ba, az tán a dal kör, vagy az új ság kö vet -
ke zett. A na pot va la me lyik pin cé nél fe jez te be. So -
ha nem ivott vi zet. 

egy szer ki szá mol ta – már nem em lék szem az
ered mény re –, hogy az a bor men  nyi ség, amit meg -
ivott hány évig haj ta ná a Kubicsek mal mot. Azt
mond ta, így tart ja egyen súly ban az ere it: ci ga ret tá -
val és bor ral, az egyik szű kí ti, a má sik tá gít ja az
ere ket. So ha nem lát tam még csak spic ces nek sem. 

egy há zi és vi lá gi ze nét szer zett, nó tái meg je len -
tek nyom ta tás ban. A Ba la ton fü red cí mű he ti la pot
kö zel 20 évig szer kesz tet te. raj zolt, fes tett. ve zet te
az ipa ros dal kört és a vegyeskart. Bi zo nyá ra nem
ros  szul, hi szen a ró mai Ka to li kus vegyeskar 8 hó -
nap pal a meg ala ku lá sa után 1930. már ci us 21-22-én
a sió fo ki or szá gos dalosünnepélyen a 28 da lár da
ver se nyé ben az ezüst ser le get nyer te. 

Az ipa ros dal kört 1922-től ve zet te. Büsz kén em -
le get te, hogy ve lük adott sze re ná dot tagorénak. 

tag ja volt egye sü le tek nek, kö rök nek és rend sze -
res lá to ga tó ja a nagy ven dég lő nek (ma: Arany Ko -
ro na). A nagy mi se alatt két szer ment át: a szent lec -
ke egy fröccs, az evan gé li um és a pré di ká ció há rom
nagy fröccs – mond ta. 

1948-ban meg kap ta az ér te sí tést, hogy ál la mo sí -
tot ták az is ko lát. még az nap kér te a nyug ál lo mány -
ba he lye zé sét. 60 éves volt, több, mint 40 évet ta ní -
tott. A mű vé sze tek, a ta ní tás volt az éle te. hogy él -
te meg az ál la mo sí tást? 

min dig azt mond ta ne kem: köss bé két ma gad dal,
ez a leg fon to sabb. ha so ká ig akarsz él ni, ne ide ges -
kedj, fü re di bort igyál és fü re di le ve gőt szívj. Az tán
ki ment a kert be, sza kí tott egy vi rá got, a gomb lyu -
ká ba tűz te, rá gyúj tott és las san, ko mó to san ki ment
a ka pun. 

tud tuk, ho vá megy. 70-80-90 éve sen már nem
járt ven dég lők be. A bort és ci ga ret tát én hoz tam ne -
ki. A va sár na pi mi sé re ment csak, meg min den szer -
dán dél után .. vi rág gal a gomb lyu ká ban … va la ho -
vá, más ho vá. 

Azt mond ta, az em ber egy szer lesz sze rel mes éle -
té ben és az a sí rig tart. nem volt iga za: az ő sze rel -

mük a sí ron túl is tar tott. va la mi kor 1922-ben kez -
dő dött: bő ví te ni kel lett a tan tes tü le tet, sok volt a
gye rek. Az új ta ní tó fi a tal volt, és tör té ne te sen nő.
nagy apám lel kes ra jon gó ja volt a szép nem nek, apu
sok ka land já ról me sélt. áb rán dos kék sze mé re tisz -
tán em lék szem. ma gas volt, öre gen is jó ala kú.
Szép te vé sei nem ma rad tak vi szon zat la nul. Ak kor,
22-ben azon ban a sze re lem ér te el. va la hogy fenn -
ma radt Bö zsi né ni egyik sze rel mes le ve le, őr zöm
ma is. Ami kor író dott, nagy apám már kö zel járt a
80-hoz. 

min den szer dán hoz zá ment. né ha el vitt en gem
is, de ott hon nem volt sza bad meg mon da nom, hol
vol tunk. Pe dig tud ta az egész csa lád. Kö zel 60 évig
ját szot ták a já té kot: nagy apám azt mond ta, jár
egyet, le ve gő zik, a csa lád pe dig úgy tett, mint ha el -
hin né. 

Bö zsi né ni ol vas ni va lót adott ne kem, az tán meg
le he tett ve le be szél ni a köny vet. nagy ma ma ha lá la
után né hány év vel, va la mi kor a 70-es évek ele jén
meg kér dez tem nagy apát, mi ért nem ve szi el Bö zsi
né nit. Azt mond ta, ez sze re lem, ezt nem sza bad há -
zas ság gal el ron ta ni. 

Bö zsi né ni író asz ta la, ahol nagy apám an  nyi ver -
se író dott, ma a hely tör té ne ti gyűj te mény ben áll. A
zon go ra, Bö zsi né ni zon go rá ja, ame lyen a da lok,
egy há zi éne kek szü let tek, nem tu dom, hol van. Az
il lem, a jól ne velt ség, prü dé ria, ál sze mé rem nem
en ged te, hogy nyíl tan be szél jünk er ről a sze re lem -
ről, pe dig nagy apám éle té nek fon tos ré sze volt, ins -
pi rá ló erő vel ha tott rá. min den Pün kösd kor a nagy -
mi sén fel csen dült az or go nán a Pi ros Pün kösd nap -
ján imád koz tam ér ted kez de tű ma gyar nó ta. Az
egész temp lom tud ta, hogy nagy apám még min dig
sze rel mes, mert ez Bö zsi né ni nek szólt. So ha egyet -
len plé bá nos sem tet te szó vá a ma gyar nó tát. hoz -
zá tar to zott nagy apám hoz és a Pün kösd höz, na és
per sze  60 év alatt meg szok ták. 

én már a sze re tet té csen de sült szen ve délyt is mer -
tem. So ha egy pil la na tig sem tud tam el ítél ni a kap -
cso la tu kat. Úgy érez tem, nagy apám min den ben fe -
let tem áll, nincs jo gom ítél kez ni. 

nyug dí jas ko rá ban haj nal ban kelt, rá gyúj tott,
meg ivott gyors egy más után ban két ká vét, az tán ki -
ment a kert be. jó idő ben egész nap kint volt. Az
ebé det, va cso rát perc nyi pon tos ság gal kel lett tá lal -
ni. té len raj zolt, al kal mi ver se ket, me sé ket írt ne -
künk, az uno kák nak, ke reszt rejt vényt fej tett, vagy
zon go rá zott. es te be szél get tünk. éve kig egy szo bá -
ban lak tam ve le. 

inf lu en za dön töt te ágy nak, az tán már sem mi lyen
nó ga tás ra nem kelt föl. ül tem a föl dön az ágya
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előtt, kö nyö rög tem, hogy jöj jön, pró bál junk sé tál ni.
Azt mond ta, a gaz da gok sé tál nak, mi leg fel jebb jár -
ha tunk egyet. tud tam, nem kel fel töb bé. Sír tam. ne
hisz té ri ázz, egyet még sé tá lok, nem most, majd …
ha ma ro san … ki fe lé az élet ből. elég volt be lő le – in -
té zett el egy le gyin tés sel.

egy re ros  szab bul lett, be kel lett vin ni a veszp ré -
mi kór ház ba. Az agya kris tály tisz ta volt mind vé gig.
A lá to ga tá sa im kor újabb és újabb öt le tek kel áll tam
elő, hogy rá ve gyem: kel jen föl. nem ér ted, hogy
meg aka rok hal ni? és én nem akar tam ér te ni. 

1978. már ci us 22. volt, a név na pom. Balaton lel lén
anyai nagy anyá mat te met tük. em lék szem, hi deg,
nyir kos idő volt. 

Az nap halt meg a nagy apám a veszp ré mi kór ház -
ban.

mi le he tett vol na be lő le, ha csak egyet len do log
ér dek li, s nem ezer fé le? ha nem éj sza ká zik örök ké?
ta lán tan anyag az is ko lá ban. 

nem ezt vá lasz tot ta: bol dog volt, örök ké vi dám,
jó ke dé lyű, bo hém. él te az éle tet, s nem hagy ta,
hogy el men je nek mel let te az évek. 

egy szer úgy fo gal ma zott va la ki: a nagy apám

gomb  lyu ká ban a vi rág szim bó lum, az egész éle tét
szim bo li zál ja. 

négy éves vol tam, ami kor meg ta ní tott ol vas ni.
tíz éve sen olyan alap mű velt ség bir to ká ba jut ta tott,
ame lyet más kö zép is ko lás ko rá ban sze rez meg. A
vé rem mé vált az iro da lom, a ze ne, a kép ző mű vé -
szet. öt éve sen el ha tá roz tam, nép ta ní tó le szek, mint
ő. nép mű ve lő let tem.

mind má ig be szél get ni já rok ki hoz zá a te me tő be.
Szük sé gem van rá. 

Szét osz tot ta a te het sé gét az uno kák, déd uno kák
kö zött. min den ki ka pott tő le, be lő le va la mit. uno -
ka test vé rem iro dal mi fo lyó ira tot szer keszt new
york ban, uno ka öcsém Stock holm ból kül di a ver se -
it, az öcsém va la mi kor fes tett és új sá got szer kesz -
tett, és per sze ír – ön ma gá nak.  

né zem a ki seb bik lá nyo mat, ahogy a kot tá ért
nyúl… ugyan az a moz du lat …, vagy  ahogy a zon -
go rá hoz ül ...  pe dig so ha nem lát ta a nagy apá mat. 

Ben nünk van az örök ség: szé pen el osz tot ta ma -
gát kö zöt tünk … min den ki nek ju tott egy kis da rab
be lő le …. ne kem a leg több: én kap tam a vi rá got a
gomb lyu ká ból … 
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Simon Zigmond (1814-1891) tihanyi apát
fényképe 1887-ből

(dr. Sólymos l. Szilveszter oSB ajándéka)

Szabó józsef áthelyezési okmánya 1873-ból
trefort ágoston minisztertől

(elek miklós ajándéka)
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éS Boldog Új eSZtendőt

KívánunK minden KedveS olvASónAK!
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A vároSi helytörténeti gyűjteményneK
doKumentumoKAt AdományoZó SZemélyeK 

(2002)

A vároSi helytörténeti gyűjteményneK
doKumentumoKAt AdományoZó intéZményeK,

egyeSületeK  

alsóörs
Kovács endre
Zórád ferenc

Balatonalmádi
Schildmayer

ferenc

Balatonfüred
Baán Beáta

Császár józsefné
Csonka endre

dr. dibusz lászló
elek miklós

geipl miklósné
havas erzsébet

horváth dezsőné
gullay Andorné
Karika erzsébet
Kellei györgy
lászló Zoltán
makó gyula

móczár Albert
nagy lizetta

németh ákosné
Sándor ferencné
Sarkady tamás
Sárközi Sándor

Schneider ferenc
Szabolcsi rita

Szekeres
mihályné

tóth Attila
vurai tamás 

Budapest
dr. Bulkai lajos
Csizmazia darab

józsef
jurányi Attila
ujlaky Károly

dr. Zoltai dénesné

Csopak
Boksay györgyné
Steinhausz györgy

fonyód
varga istván

Pannonhalma
dr. Sólymos l.

Szilveszter oSB

Pápa
dr. h. Szabó lajos

lóky györgy

Pécs
lipcsik Zoltán

révfülöp
P. miklós tamás

Tapolca
németh istván

Péter

Veszprém
Balázs lászló
Bárány lászló

horváth Károly
dr. hudi józsef

Ba ko nyi Ter mé szet tu do má nyi mú ze um Ba rá ti
Kö re (Zirc); Balatonarácsi re for má tus egy ház
Lel ké szi hi va ta la (Ba la ton fü red); Ba la ton fü red-
Cso pak Tá ja Szö vet ke zet (nemesvámos); Ba la -
ton fü red és Vi dé ke ipar tes tü let (Ba la ton fü red);
Ba la ton fü red Vá ro sért Köz ala pít vány (Ba la ton -
fü red); Ba la ton mú ze um (Keszt hely); Ba la to ni
Szö vet ség (Ba la ton fü red); Balatontourist rt.
(veszp rém); Bem Jó zsef ál ta lá nos is ko la (Ba la -
ton fü red); de ák fe renc me gyei Könyv tár (Za la -
eger szeg); eöt vös Kár oly me gyei Könyv tár
(veszp rém); eöt vös Ló ránd ál ta lá nos is ko la (Ba -
la ton fü red); gö cse ji mú ze um (Za la eger szeg); ha -
jó gyár Kft. (Ba la ton fü red); hon véd Sza na tó ri um
(Ba la ton fü red); iglói és gerbovits nyom da Bt.

(Ba la ton fü red); Jó kai mór Vá ro si Könyv tár (Pá -
pa); Jó zsef at ti la Vá ro si Könyv tár (Za la eger szeg);
Lóczy La jos gim ná zi um (Ba la ton fü red); nem ze ti
Kul tu rá lis Örök ség mi nisz té ri u ma (Bu da pest);
nők a Ba la to nért egye sü let (Ba la ton fü red); Pol -
gár mes te ri hi va tal (Ba la ton fü red); rad nó ti mik -
lós ál ta lá nos is ko la (Ba la ton fü red); re for má tus
egyház Lel ké szi hi va tala (Ba la ton fü red); rév fü -
lö pi hon is me re ti egye sü let (rév fü löp); ró mai
Ka to li kus Plé bá nia hi va tal (Ba la ton fü red); Szé ché -
nyi fe renc Ker té sze ti Szak kép ző is ko la (Ba la ton -
fü red); Tourinform iro da (Ba la ton fü red); Vá ro si
Könyv tár (tapol ca); Veszp rém me gyei hon is me -
re ti egye sü let (veszp rém); Za la me gyei Le vél tár
(Za la eger szeg)

Az adományozóknak ezúton mondunk ismételten köszönetet.
összeállította: érsek Adrienn könyvtáros

A Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület köszönetet mond mindazoknak,
akik 2001. évi adójuk 1 %-ával (33 517 Ft) támogatták.
Az összeget a „Füredi História” kiadására fordítottuk.

Adószámunk: 18918421-1-19

Kérjük, hogy 2002. évi adójuk 1 %-ával továbbra is támogassák egyesületünket!



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A Somogyi család címere 

  

 


