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ásvay Jókay Jó zsef hi tes ügy véd és pulay má ria
fia, mó ricz 1825. feb ru ár 18-án szü le tett rév-
Komá rom ban.

ásvay Jó kai mór böl cse le ti dok tor, a szent ist ván
rend lo vag ja, a ma gyar tu do má nyos aka dé mia
igaz ga tó ta ná csa és a Kis fa ludy tár sa ság tag ja, a
petőfi tár sa ság el nö ke 1904. má jus 5-én Bu da pes -
ten meg halt. 

sze re tett édes anyám nővére, gá do ros aran ka ke -
reszt anyám a ma gyar nyelv és iro da lom ta ná ra volt.
tőle hal lot tam először, ked ves író já ról, Jó kai mór ról
és leg na gyobb nak tar tott költőjéről, arany Já nos ról.
sok szor és so kat ta ní tott ró luk, én pe dig bol do gan
„nőttem fel" cso dá la tos mű ve i ken.

Jó kai mór ról ír ni, reá em lé kez ni ked ves er köl csi
kö te les ség és ha tal mas meg tisz tel te tés. nem csak
mint író fűz ma gá hoz, ha nem a Ba la ton, Ba la ton fü red
sze re te te (2 éves ko rom tól töl töm ott szabadidőm), a
szín ház (12 éven át gyer mek szí nész vol tam). és még
va la ki: Lebstück má ria, Kos suth La jos hon véd je, aki
utol só éve i ben itt la kott Új pes ten, és csa lád tag ja im
sír ja kö ze lé ben van el te met ve. Jó kai mór meg tisz te -
lően írt ró la: „A női hon véd had nagy".

Jó kai mór egészségéről, betegségeiről is ta lál ha -
tunk ada to kat szinnyei Jó zsef 1 mun ká já ban: 

„A kis Mó ricz ban ko rán je lent ke zett az erős képze -
lő dés. En nek tu laj do nít ha tó be te ges fé lénk sé ge, mely
egye bek kö zött ab ban nyil vá nult, hogy ret te gett a
nagy sza kál lú zsi dók tól, a ku tyák tól és kü lö nö sen at -
tól, hogy él ve el te me tik. Szü lei nem eresz tet ték el a
ház tól, paj tá sai nem igen vol tak, ma gá ban bi zarr já -
té kok kal sze re tett mu lat ni. … 1837-ben ha za tér te kor
ha lá los be te  gen ta lál ta sze re tett aty ját és még azon
év ben el is vesz tet te. A fáj da lom ágy ba dön töt te a
gyer mek if jút és mél tán fél tet ték éle tét. Há lá val em lék -
szik a költő 'ál dott jó Esz ter nén jé re', aki őt ápol ta,
mert en nek az ápo lás nak kö szö ni, hogy élet ben ma -
radt. … Erős és gya ko ri mell fá jás kí noz ta, meg volt
ró la győződve, hogy tüdővészben van. … Levegő -
változásra lé vén szük ség, any ja Kecs ke mét re küld te
jo got ta nul ni. … Mell ba ja tel je sen meg szűnt, szer ve -
ze te megerő sö dött." 

to váb bi rész let: „Volt sú lyos be teg is, vért hányt, de
ő eb ben az ál la pot ban is írt. Egyéb iránt egész sé ges
szer ve ze te van; tor ná zik, kitűnően lő és vív. Két pár ba -
ja volt, mint szerkesztőnek: az egyik kard ra ment
Bulyovszky Gyu lá val, a má sik pisz toly ra Pulszky

Ferenczczel; amaz az el len fél meg se be sü lé sé vel, emez
min den baj nél kül végződött."  A je les orvostörténész,
Puder Sán dor 2,  aki so kat fog lal ko zott ne ves tu dó sok,
mű vé szek be teg sé ge i vel, em lí ti Jó kai Mórt, aki nek:
„aty ja va ló szí nű leg tüdővészben halt meg. Jó kai Mórt
a kol lé gi um ban vér sze gény ség, le so vá nyo dás, mell ka -
si fáj dal mak bán tot ták. Majd kecs ke mé ti jo gász ko dá -
sa alatt pa nasz men tes sé vá lik, megerősödik. Har -
minc há rom éves, ami kor tüdővérzés le pi meg. Há zi
or vo sa azt mond ja, gyógy szer re nincs szük sé ge, el len -
ben utaz zék el. Jó kai ez után Er dély ben ti zen négy na -
pon át lo va gol, na pon ta 5-6 órát nye reg ben ül, es te
meg tán col. Később úgy em lék szik meg erről a
gyógyirányú lo vag ló út já ról, mint a tüdővérzés gyö ke -
res kú rá já ról. Amint ír ja leg alább is ne ki hasz nált.
Nyolc van éves ko rá ban halt meg. Írói mun kás sá gá nak
mé re te ugyan csak igény be vet te gümőkóros szer ve ze -
tét, il let ve ideg rend szer ét és fi zi ku mát! 

Bon co lá sa sú lyos, rész ben hegesedő, ki ter jedt
tüdőbajt ál la pí tott meg. Re gé nye i ben nem egy he -
lyen fog lal ko zik a tüdővésszel (Kár pá ti Zol tán) s azt
pél dáz za, hogy erős aka rat tal a be teg sé get le le het
küz de ni."

Végh fe renc3 szin te is me ret len eseményről írt: Jó -
kai mór 1891-beni szájműtétjéről. Ki emel jük a rá -
kóczy fia re gény első köz lé sé vel kap cso la tos so ro kat:
„1891. áp ri lis 26-án azon ban vá rat la nul meg sza kad -
tak a foly ta tá sok, s má jus 10-ig, te hát két hé ten ke -
resz tül a Nem zet ol va sói nem ta lál koz hat tak sze re tett
író juk" - a lap hoz ér ke zett levelekből tükröződően
nagy érdeklődéssel kí sért és várt - re gé nyé nek foly ta -
tá sa i val. a na pi lap szerkesztősége má jus 5-én a hí rek
ro vat élén ar ról tá jé koz tat ta az ol va só kö zön sé get,
hogy „Jó kai Mór pár hét óta be teg volt, mely nek kö -
vet kez té ben a mai nap egy nagy száj pad lás ope rá ci ó -
nak kel lett alá vet nie ma gát, amit dr. Árkövy haj tott
raj ta vég re kedvező si ker rel. Azon ban egy ide ig még
tar tóz kod nia kell a hu za mo sabb beszéléstől." má jus
10-én azu tán a nem zet is mét foly tat ja a re gény köz -
lé sét, de a hí rek közt, azok élén, a következő rö vid
be szá mo lót ol vas hat ták az ol va sók: „Jó kai Mór, a
»Nemzet« főszerkesztője, mint öröm mel je lent het jük,
tel je sen fel épült sú lyos betegségéből. Em lí tet tük
ugyan is, hogy a költő felső száj pad lá sán ve sze del mes
da ga nat tá madt, me lyet, ha ide je ko rán nem ope rál -
nak, vég ze tes sé vál ha tott vol na. A mű tét oly pom pá -
san si ke rült, hogy a ko szo rús re gény író már el hagy -
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Örökre távozásának 100. évfordulóján
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hat ta a szo bát, s mint la punk mai szá má ból lát hat ják,
mun ka ked ve is vis  sza tért, mert foly tat ja a Rá kóczy fia
c. re gényt amely csak sú lyos be teg sé ge mi att ma radt
el ol va só ink nagy saj ná la tá ra ilyen so ká ig." 

Jó kai mór sok esztendőn át nya ralt Ba la ton fü re den,
ro ko na, dr. huray ist ván fürdőorvos  tanácsára.1871-
ben fel épült fü re di nya ra ló ja, amely 1889-ig volt a tu -
laj do ná ban. itt ír ta az arany em ber cí mű re gé nyét.
Később el ad ta a há zat. má so dik fe le sé gé vel, nagy
Bel lá val 1903-ban éle te utol só nya rát sió fo kon töl töt -
te a Bra un-vil lá ban. Jó kai mór éle té nek or vo si vo nat -
ko zá sa i ról gon do san ös  sze ál lí tott köz le ményt je len te -
tett meg nem zet kö zi leg el is mert orvostörténészünk, a
ma gyar orvostörténelmi tár sa ság főtitkára, dr. honti
Jó zsef 4. ér de mes több rész le tét ki emel nünk. „Gyer -
mek be teg sé gek kö zül a diphtheriát (to rok gyík) em lít -
het jük. Ko ra if jú sá ga betegségeiről ke ve set tu dunk. Is -
me re tes vi szont, hogy 1837-ben el vesz tet te édes ap ját -
Jó kai ek kor 12 éves volt - a sú lyos csa pás kö vet kez té -
ben ma ga is meg be te ge dett, csak a gon dos ápo lás
men tet te meg az élet nek." If jú ko rá nak egész sé gi ál la -
po tá ra Jó kai Mór később így em lék szik: „Ab ban az
időben, hogy Pá pán jár tam is ko lá ba, te le vol tam
hypochondriával. Örö kös szú rást érez tem a mel lem -
ben, azt hit tem tüdővészben va gyok, lop va a Ta pol ca
part ján a ke se ré des csu csor gyö ke re it szed tem, azo kat
rág csál tam, tud va azt Diószegiből, hogy az a mell nek
hasz nál. Sze gény anyá mat el-el ke se rí tet tem életről le -
mon dó le ve le im mel".

Kórelőzményének jelentősebb em lí tés re mél tó ada -
ta az 1850-es évek ele jén le zaj lott sú lyos tüdőbaja.
mint utol só há zi or vo sá nak
mon dot ta, ek kor „lavoirszám ra
köp te a vért". 

Váli ma ri feljegyzé sei ből is -
mer jük 1859. és 1866. évi erős
vér há nyá sát. eb ben az időben
Ko vács se bes tyén end re dr.
volt a Jó kai csa lád ál lan dó or -
vo sa és ba rát ja, aki meg is -
métlődő tüdővérzései ide jén az
írót ke zel te. eöt vös Kár oly sze -
rint hasz nált fü red Jó kai
egész sé gé nek, mert az író meg -
hí zott, múl tak és nem tér tek
vis  sza „mell vér zé sei" sem.
hogy ez a tüdőbaj mi lyen nyo -
mot ha gyott szer ve ze té ben, ar -
ra idéz zük há zi or vo sá nak,
stricker mór dr.-nak sza va it,
aki az író ha lá la előtti na pok -
ban eze ket je gyez te fel: 

„Betegről azon kórelőz mé nyi ada tot nyer vén, hogy
43 év vel ezelőtt sú lyos tüdőbajban és vér kö pés ben,
más al ka lom mal mell hár tya gyul la dás ban szen ve dett,
a fent em lí tett bal ol da li tompulatot ak ko ri ba já val
összefüggőnek kel lett tar ta nunk".

dr. honti Jó zsef cikkéből foly tat juk: „Éle té nek
utol só éve i ben ke ve set volt be teg. Stricker dr. - aki 4
évig volt há zi or vo sa - erről így ír: „Éle té nek utol só
éve i ben ágy ban fekvő be teg nem volt so ha, ki vé ve ha -
lá los be teg sé gét". más hol pe dig ek ként nyi lat ko zik:
„Cse kély hörg- és bél hu ru tot ki vé ve, so ha sem volt
beteg…" ét ke zé sé ben egy ál ta lán nem volt te kin tet tel
öreg ko rá ra, a ma gyar kony ha leg ne he zebb éte le it
ked vel te. „…élete vé gé ig hű ma radt a töltött káposz -
tá hoz és a disz nó kör mös bab le ves hez, leg fel jebb a
Henessy-konyakról mon dott le" - ír ja a há zi or vos. né -
hány perc cel ha lá la előtt is még jó ked vű en dis ku rált,
és ami kor stricker dr. tej jel kí nál ta, el pusz tít ha tat lan
hu mor ral mon dot ta: "ír jon a re cept jé re in kább bab le -
vest disz nó kö röm mel".

Ked ves epi zó dot jegy zett fel stricker dr. az öreg úr -
ról: „Ha ra gud ni is csak ak kor lát tam, midőn fe le sé gét
ér te va la mi meg bán tás és bá mu lat tal lát tam, egy
ilyen al ka lom ból a ga lamb lel kű, 77 éves Jó kai fegy -
ve res elég té telt akart ven ni a sé re le mért. Fe le sé ge
azon ban va la ho gyan tu do mást szer zett a do log ról és
még ő is, - aki nagy ha tás sal volt Jó ka i ra - csak hosz -
 szas kö nyör gés sel tud ta vis  sza tar ta ni a költőkirályt
ettől a lépéstől". 

a 80. élet éve fe lé közeledő mes tert egy kül föl di
haj szás uta zá sa után el ér te a vég. Jókaiék niz zá ból
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ha za u taz tuk ban fiuméba ér kez tek, azon ban nem tud -
ták foly tat ni az utat, mert egy vas úti sztrájk mi att több
na pot kel lett vesz te gel ni ük a vá ros ban. a mes ter az
egész úton lát szó lag kitűnő han gu lat ban volt. 1904.
áp ri lis 25-én ha za ér ke zett, dél ben jó ízű en meg ebé -
delt, későbben ki ko csi zott, ha za jö vet kör nye ze té vel
jó ked vű en be szél ge tett és vis  sza vo nult. rö vid idő
múl va szo bá já ból ki ál tá so kat hal lot tak, za vart esz mé -
let tel, nyug ta la nul, föl dön ül ve ta lál ták. há zi or vo sát
stricker mór dr.-t és Ko rá nyi fri gyes egye te mi ta nárt
az zal hi vat ták, hogy Jó ka it gu ta ütés ér te. a kon zí li um
so rán azon ban apoplexia (agy vér zés) tü ne te it  nem ta -
lál ták. inf lu en zát, majd tüdőgyulladást, és né hány nap
múl va ezek gyógy ulá sa után, mell hár tya gyul la dást
di ag nosz ti zál tak. ál la po ta egy-két nap múl va lé nye -
ge sen ja vult, lá za meg szűnt, ke dé lye jó volt, áp ri lis
30-án már az „ad ria" gyű lés re akart el men ni. chinin,
camphor, fo lyé kony di é ta, somatose, sza mo rod ni bor
és cognac ke ze lést ka pott. má jus 3-án hir te len
collapsusba (áju lás) ke rült, és át me ne ti leg tüdőödéma
(tüdővizenyő) tü ne tei je lent kez tek. ettől kezd ve
stricker dr. nem hagy ta el a házat, és Ko rá nyi ta nár is
na pon ta két szer meg lá to gat ta. má jus 4-e óta az új sá -
gok vezető he lyen, a leg ap róbb rész le tek kel szá mol -
tak be ál la po tá nak, szin te órá ról órá ra történő vál to zá -
sá ról, az egész or szág fi gye lem mel kí sér te
sor sát. nagy Bel la ír ja em lék ira tá ban: „A
Hegy al já ról el árasz tot ták le ve lek kel, nem
kel le ne-e Jó ka i nak to ka ji bor, mert ha kell,
kül de nek. Né me lyek nem is kér dez ték, ha nem
rög tön küld ték is a bort". a ki rály és a mi -
nisz ter el nök na pon ta kért je len tést. ha lá la
nap ján má jus 5-én délelőtt is - mi u tán
tüdőgyulladása le zaj lott - köz ér ze te an  nyi ra
ja vult, hogy fel ke lé sé nek ide je után
érdeklődött, és ezt mond ta: „Nagy kon cep ci -
ók jár nak a fe jem ben és sze ret nék már dol -
goz ni". a lőcsei fe hér as  szony cí mű re gé nyét
akar ta dra ma ti zál ni, en nek ter vei jár tak a fe -
jé ben. fe le sé ge sze re tet tel jes ápo lás ban ré -
sze sí tet te, hoz zá szól tak utol só sza vai is:
„Nem sze re tek én sen kit és sem mit, csak té -
ged". a dél után és es te fo lya mán fo ko za to san
ke rin gé si elég te len ség tü ne tei je lent kez tek, és
es te 9 óra 20 perc kor Jó kai mór szív bé nu lás
kö vet kez té ben el hunyt.

Jó kai mór időskori betegségéről, a
kórlényegről eöt vös Kár oly írt. (Jó kai utol só
be teg sé gei, Jó kai meg halt) mind má ig ér vé -
nye sen, he lyes le írást ad (az or vos tu do mány -
nak is!) az agg ko ri elmegyöngülésről.

Jó kai mór be bal zsa mo zá sát a nagy tu dá sú or vos,
dr. hol lós Jó zsef vé gez te, aki az egyik leg na gyobb
kór bonc nok, dr. per tik Jó zsef  ta nít vá nya, mun ka tár -
sa volt.

Jó kai mórt Bu da pes ten, a nem ze ti mú ze um ban ra -
va ta loz ták fel. ott, ahol 10 év vel ko ráb ban, 1894-ben
Kos suth La jost, akitől ak kor ő bú csú zott. az ope ra -
ház ze ne ka ra er kel fe renc gyász in du ló ját ját szot ta.
a Ke re pe si úti temetőben he lyez ték végső nyu ga lom -
ra. a sír em lék épí té szi  mun ká it Lechner Ödön, az
osz lo pok kö zöt ti ma gya ros mo tí vu mo kat fü re di
richard ter vei sze rint ké szí tet ték. 

Vé gül né hány meg ka pó an ra gyo gó idé zet, előbb
Jó kai mór tól: „Azért, hogy egy nya va lyá tól meg sza -
ba dul junk, ké szek va gyunk a ten ge re kig s a ten ge ren
túl is el utaz ni. De azért, hogy az egész sé gün ket meg -
tart suk, saj ná lunk egy dél utá ni sé tát. A be teg sé günk -
re nem saj ná lunk szá za kat és ez re ket köl te ni, de az
egész sé gün kért saj nál juk a réz fil lért!"

ha lá la után, 1904. má jus 18-án köz li a Bu da pes ti
nap ló Jó kai mór a sze gény sor sú a kat gyó gyí tó
tüdőbeteg sza na tó ri um ér de ké ben írt so ra it: „Em ber -
ir tó vész fe nye ge ti nem ze tün ket, az egy re el ha tal ma -
so dó tüdővész (…) az egész tár sa da lom nak föl kell
buz dul ni a vész sikerteljes le küz dé sé re, amely már a

Jókai utolsó lakása Budapesten 
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a ké pen lát ha tó név jegy Lipták gá bor (1912-1985)
író ha gya téká ból ke rült a Vá ro si hely tör té ne ti gyűj -
te mény tu laj do ná ba. Jó kai ne vén kí vül sze re pel raj -
ta dok to ri cí me, fog lal ko zá sa és utol só bu da pes ti la -
ká sa. a név jegy két he lyen ki van lyu kaszt va,
vélhetően lefűzhetőség cél já ból.  

a névjegy hátlapján Jókai kézzel írt sorai
olvashatók: 

Nagyságos doctor úr
Most ugyan kissé kedvezőtlen az időpont rám
nézve, mert egy kis catarrhusom* van, de azért alá
merem magam vetni az orvosi vizsgának** s
rendelkezésére állok délelőtt 11 óráig, s délután 3
tol 5 ig. Igen szívesen fogom látni.

Kiváló tisztelettel
igaz híve

Dr. Jókai Móricz 
Bp 1900 oct 10

*   gyulladásos folyamat, „nátha"
** a vizsgálat korabeli elnevezése

a cím zett sze mé lye is me ret len. az ud va ri as fo -
gal ma zás, a hi va ta los név alá írás ar ra en ged kö vet -
kez tet ni, hogy ta lán Jó ka it első íz ben vizs gá ló or -
vos ról van szó. há zi or vo sa egyéb ként is tu dott
vol na jel zett betegségéről. fel me rül het, hogy az
alig egy éve kö tött má so dik há zas sá ga mi att (fe le -
sé ge zsi dó szár ma zá sa és a nagy kor kü lönb ség) in -
dí tott tá ma dá sok ki vé dé se és a jövőbeni nyu ga lom
ér de ké ben ve tet te alá ma gát egy vizs gá lat nak. (ez -
úton kö szö nöm meg dr.Vértes Lász ló szí ves se gít -
sé gét.)

jövő nem ze dé ket is fe nye ge ti to vább ter je dé sé vel.
(…) Is ten nek tetsző lesz e had já ra tunk, hol an gya -
lok küz de nek dé mo nok el len. Az em ber, ki a ha lál
el len küzd, is te ni mun kát vé gez. A ha za sze re tet és a
nép sze re tet iker test vé rek: aki a né pet meg tart ja, a
ha zát tart ja meg. Min den ál do zat az ég be száll föl.
Ne kés sünk ve le!"

az egye te mes ma gyar iro da lom je len ko ri óri á sa,
sütő and rás5 ír ja: „…Őt mind ad dig ol vas ni fog ják,
míg ma gyar ol va só akad a vi lá gon. Nyel vi ere je, bű -
bá ja, gaz dag sá ga: fe lül múl ha tat lan. Ezt sen ki más
nem tud ja ben ne be csül ni, csak mi, ma gya rok. Nyel -
vünk cso dá ja köt hoz zá. Ez hal ha tat lan sá gá nak tit ka.
Ahogy ki mos dat ben nün ket a nyel vi el ha nya golt ság -
ból! Ami ként a nyel vi ru ház ko dás dol gá ban - mint
me se be li csodatevő - új já va rá zsol ben nün ket. Ősi
sza va ink, köz mon dá sa ink, jelzőink, igé ink, nyel vi for -
du la ta ink, me ta fo rá ink, ár nya la ta ink Krőzusa: Jó kai.
Ami örök és színehagyatlan Jó kai örök sé gé ben:
Anya nyel vünk Csodaországa." 

szí vem ben a ma gyar írók kö ré ben Jó kai mór mel -
lett mik száth Kál mán áll. ő ír ta Jó kai mór éle te és
ko ra cí mű mű vé ben, hogy: a te me té sen a sír mel lett
az utol só szó nok a szülővárosból, Ko má rom ból ér ke -
zett, „egy lá da ko má ro mi föl det is ho zott ma gá val,
amit a sír ba le bo csá tott. Az tán rá hány ták a föl det és
egy kis púp ke let ke zett azon a he lyen. Egy hegy csúcs
el len ben el tűnt egy má sik he lyen."

1 szinnyei József: magyar írók élete és munkái V. kötet.
Budapest, 1897. 538. oldal

2 puder sándor: Zseniális tüdõbetegek. orvosok Lapja, 1947. 3.
878.

3 Végh ferenc: Jókai mór szájmûtétje 1891-ben. orvostörténeti
Közlemények, 1978. 86. kötet 129. oldal

4 honti József: Jókai mór egészsége és halála. orvosi hetilap,
1976. 117. 1587.

5 sütõ andrás: sikaszói fenyõforgácsok. Budapest, 1987. Jókai
örökségérõl. 118. oldal.

eLeK miKLós

JóKAi Mór néVJEGyE

FEL hí VáS
2004 jú li u sá ban em lék ki ál lí tás nyí lik
Protiwin s ky Fe renc (1884-1947) fü re di festő -
művész szü le té sé nek 120. év for du ló ján.
Tisz te let tel ké rünk min den kit, aki nek tu do má sa
van Protiwinsky festményről, vagy bár mi lyen
egyéb re lik vi á ról (le vél, fény kép, új ság, sze mé -
lyes tárgy stb.) azt je lez ze szerkesz tősé günkben.
Fá ra do zá su kat előre is kö szön jük!



aZ ÚJaBB Ka to Li Kus temető sír Je Lei
47. ma gas süttői mészkő sír jel. Lá ba za ton ál ló, kis -
sé keskenyedő tég la alak, mely víz szin ten pár kány -
 nyal el vá lasz tott nyúj tott fél kör ív vel zá rul. raj ta
vé sett ke reszt van. a fel ira tot ová lis for ma ke re te zi:

özv
VeLLadics istVánné

1853-1927
sze re tet tel és so ha

el nem mú ló
fáj da lom mal őrizzük

em lé ke det
gyer me ke id!

48. fa ra gott vöröskő-darabokból ös  sze ál lí tott lá ba -
za ton, eh hez ha son ló, szé les ke ret emel ke dik és íve -
li kö rül a fe hér már vány fel ira ti táb lát. a fél kör ív
kö ze pén fény kép he lye lát ha tó. fö löt te ke reszt ma -
ga so dik, raj ta vé sett ke reszt. fel ira ta:

itt nyug szik
iVáncsics

fe renc
élt 63 évet

megha 1926 Xi. 22 és ne je
csor dás esZ ter

élt 64 évet
meg halt 1931 i.20.

49. az előzőhöz na gyon ha son ló sír jel, me lyen az
ová lis fény kép is lát ha tó. fel ira ta:

BuZetZKy BéLáné
szül

Ba Logh ma tiLd
1886-1926

BuZetZKy Bé La
1878-1954

schneLLer eL La
1876-1970

Bé ke po ra ik ra!

50. szür ke műkő tömb, amely szé le sebb kétlépcsős
alap za ton áll. a hátradőlő fel ira ti ré szen fekvő tég la -
lap ala kú fe ke te már vány táb la van, raj ta vé sett ke reszt
mel lett a fel irat:

pers ÖdÖn
Kán tor ta ní tó

1875-1926

51. szür ke, ha sáb ala kú, fent gú la alak ban végződő
sír jel, a csú csa alatt vé sett ke reszt tel. sírkőkészítő:
VeisZ m.B-füred. fel ira ta:

itt nyug szik
hor Váth
sán dor

áLL. poLg. isK.
ta nár

1875-1926
és ne Je

KéZ má ria
1952

ÖrÖK Vi Lá gos ság
fé nyes Ked Jen ne KiK

füredi história – iV. évfolyam 1. sz. 2004. április6

Varga LásZLóné

A bALATonFürEdi róMAi KAToLiKuS TEMETő
SírJELEi AZ 1800-AS éVEKTőL 1945-iG

ii. (befejező) rész
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52. szür ke műkő sír em lék, tra péz for ma, melyről
ha son ló szé les sé gű, egyenlő szá rú ke reszt ma ga so -
dik. fel ira ta:

toLcsVai nagy géZáné
sZ. péchy Ber ta

meg haLt 1925 no Vem Ber 6-án
r.i.p.

53. szür ke műkő fog la la tú már vány táb la kö zé pen fent
kis vé sett ke reszt tel. a be fe je zet le nül végződő sír je len
lát ha tó, hogy a felső ré szét le bon tot ták. fel ira ta: 

ViLLaX Jó Zsef
a bakóczai ura da lom főtisztje

szül. 1863. megh. 1924
ál dás po ra i ra!

54. szür ke műkő tömb, kis sé hátradőlő fel ira ti rész -
 szel, me lyen fekvő tég la lap ala kú fe ke te már vány táb -
la van. fel ira ta:

itt nyug sZiK
KuBicseK JóZsefné

1848-1924

55. többlépcsős lá ba za ton levő tég la lap ala kú sír -
jel. Kö ze pén fe hér már vány táb la, mel let te kis mé re -
tű fe ke te fe szü let. fel ira ta:

sZa Bó KLá ra
1918-1924

sZa Bó ferencné
1895-19

56. süttői mészkő sír jel, ha sáb ala kú, felül gú lá ban
végződik. fel ira ta:

dr ha LásZ
istVánné

szül
deZse mar git

1879-1923
em lé ked örök ké él ni fog

57. ta lap za ton ál ló fe hér már vány sír em lék. a pe -
rem mel sze gé lye zett fel ira ti rész dup la pár ká nyú,
meg tört fél kör ív vel zá rul, melyből ke reszt ma ga so -
dik ki. sírkőkészítő: VeisZ. B-füred. fel ira ta:

itt nyug sZiK 
tancZer
ró Zsi Ka
1922-1922

tancZer
ti Bor

1925-1925
Bé Ke ham Va iK ra!

tancZer deZső
1890-1960

tanczer dezső a 1930-as évek ben az ipa ro sok és
kereskedők önképzőkörének pénz tár no ka volt. 

58. obe liszk sze rű vöröskő sír jel, a tetejéről fel ma ga -
so dó ke reszt tel. a lá ba za ti ré szen fe ke te már vány táb -
la van. fel ira ta:

itt nyug szik
papp

Já nos
élt 63 évet

megh 1920 okt 24
és ne je

rungLi
Ve ro ni Ka

élt ...
Bé ke ham va ik ra
papp KáL mán

1893-1956
nyu godJ Bé Ké Ben

59. ma gas fe hér már vány sír em lék, mely fél kör íve -
sen zá ró dik. ebből a felületből dom bor mű vű fa ra gás
emel ke dik ki, amely az íves vo na lú fel ira ti mezőt
zár ja le. a fa ra gott ke resz tet ba bér ko szo rú öle li át.
fel ira ta:

Kiss Já nos
máV eLLenőr

1887-1922
Bé Ke ham Va i ra!

sZe re te tünK Je Lé üL
Bá na tos sZüLőid

és ne Je

60. fe hér már vány sír jel, ma gas ta lap za ton. a pe rem -
mel sze gett fel ira ti mezőt íves vo na lú, váll ban végződő
dup la pár kány zár ja le. fö löt te ka ré jos ke reszt emel ke -
dik. a lá ba za ti ré szen meg fe ke te dett táb la, me lyen fel -
irat mel lett dom bor mű vű pro fil arc kép lát ha tó. a fel -
irat ok: 

urhegyi aLaJosné
sZüL. mórocZa má ria

1876-1920
szí vünk ben őrizzük em lé ked

urhegyi aLa Jos
1871-1954

7
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urhegyi an taL
1900-1982

urhegyi antaLné
Krenedics innocentia

1904-1992
urhegyi an taL

1924-1992
urhegyi aLa Jos

a mi ta ní tó mes te rünK
a Viii. má ria te ré Zia té ri

KÖZs.gyaKorLó eLe mi is Ko La
tanitótestüLete

nemesff
1927

61. szür ke kő sír jel. a fél kör íves pár kán  nyal ke re te -
zett fel ira ti mezőt egy-egy féloszlop fog ja köz re. fö -
löt te ka ré jos ke reszt, mely nek kö ze pén Krisz tus fej
van. fel ira ta:

itt nyug sZiK
BeLeZnay im re

éLt 24 éVet
megh 1919 márc.18.

BeLeZnay Jó Zsef
éLt 76 éVet

megh. 1956. máJ.16.

Bé ke ham va ik ra
BeLeZnay Jó Zsef

Kán tor ta ní tó
1905-1992

62. ál ló tég la ala kú vöröskő sír jel, me lyet ha son ló
mé re tű fe hér már vány táb la bo rít. Bal ol da lán vé -
kony, hos  szú, fe ke te ke reszt. fel ira ta: 

aitner gyu La
1869-1928

ta lál ko zunk!

63. szür ke műkő tömb, mely la pos ív vel zá ró dik, a
fel ira ti rész hát ra dől, raj ta fekvő tég la lap ala kú fe hér
már vány táb la na, a fel irat fö lött kis vé sett ke reszt. 

itt nyug szik
miKsay KároLyné

szül.
KoZ ma pet ro neL La

1869-1937
Bé ke ham va i ra!

64. ha gyo má nyos, kis mé re tű fa sír ke reszt, me lyet
kes keny tető fed. a fel irat el he lyez ke dé se a ke reszt -
for má hoz iga zo dik:

élt 
37

évet
ihász Józsefné

1933

65.  Vöröskő sír jel. ter mé sze tes fe lü le tű nek meg ha -
gyott, csi szo lat lan, tom pa csúcs ban végződő ha sáb.
Kö zép re eny he ív ben zá ró dó fe hér már vány táb la van
be il leszt ve, raj ta kis mé re tű vé sett ke reszt. alat ta a
fel irat: 

füredy ist Ván
élt 72 évet

megh. 1927
Bé ke ham vai ra!

a temető sír kö ve in gyak ran előfordul, hogy a „Bé -
ke ham vai"-nál ki ma rad egy be tű hely, gon dol ván a
későbbi töb bes szám lehetőségére. 

66. szür ke műkőből ké szült sír em lék. tö mör, négy -
szög le tes for má ban emel ke dik, szé les víz szin tes
pár kány vá laszt ja el a fölső, fél kör ív előtt ál ló nagy -
mé re tű kereszttől. fel ira ta:

8
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tor Kos sán dor
1855-1942

67. Vi lá gos műkőből ké szült sír em lék. ál ló tég la
for mán fe hér már vány táb la ara nyo zott be tűk kel,
alul kis ke rek pla ket tel. a pla ket ten Bm mo nog -
ram. a kőből ma ga so dik ki egy si ma vo na lú vas ke -
reszt, a kereszteződésnél ha jó kö tél van rá köt ve. al -
já hoz erősítve az ere de ti, te me tés ko ri táb la van.
fel ira ta:

itt nyug szik
csemBa LásZ Ló

éLt 22 éVet
megh. 1944. feBr. 5.

Bé Ke ham Va i ra

a már vány táb la fel ira ta:

csemBa LásZ Ló
1921-1944

csemBa LásZ Ló ist Ván
1944-1983

éLt, ha JóZ Va KüZ dÖtt nap-
fény Ben sZéL Ben Vi ha roK Ban, 

meg haLt Bát ran KüZd Ve
Vi har Ba a Ba La to non

az al só pla kett fel ira ta:
naVi
gare
neces

se
est

68. Vas ból ké szült ke reszt, íves csi ga vo na lú le zá rás sal.
a rá csa va ro zott fém táb lán be ütött be tűs fel irat van: 

itt nyug sZiK
gom Bos an taL

sZü Le tett : 1875
meg haLt: 1941

gom Bos antaLné
sZü Le tett: 1876
meg haLt: 1951

Bé Ke ham Va iK ra

69. Kis mé re tű szür ke műkő ke reszt, szá rai ka ré jo -
san végződnek. a rá csa va ro zott fel ira ti fém táb la
alatt fém Krisz tus fej lát ha tó. fel ira ta:

itt ny.
or Bán La Jos
hősi ha Lott

éLt 21 meg haLt 1944
daLiKánKnaK

70. ala csony műkő ke reszt, me lyet há rom szög ben
tető zár le. a szá ra in ki emel ke dik a sík ból egy ke reszt
és a fel irat:

imecs Bé La
1944

71. fe dett, dí szí tet len sír, a fej rész nél majd nem
fekvő egy sze rű fel ira ti táb la van, dom bor mű vű be -
tűk kel. a fel irat is pu ri tán, év szám nincs raj ta.

eÖt VÖs gé Za
édes apám

72. fém ke reszt sír jel, mely re fe hér kőtábla van csa va -
roz va. fel ira ta:

itt nyug szik
Baum ist ván
1863-1941

és ne je
Kauk Ka ta lin

1868-1942
nyu god ja nak Bé ké ben
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73.  ala csony vas ke reszt, há rom szög fe dél lel, me lyet
hul lám vo na lú vas idom dí szit. Kö zé pen rá he lye zett fe -
hér táb lán a fel irat:

tóth Jó Zsef
szül 1878. megh. 1942

nyu god jék bé ké ben

74. egy sze rű, műkőből ké szült sír ke reszt, bemé lye dő
fel irat tal, J h s jel lel. 

mórocZa La Jos
1886-1936

75. szür ke műkő sír jel. Lá ba za ton levő tég la lap
for ma, a bal ol da lán fe ke te ke reszt, amely mel lett
fe hér fel ira ti táb la ta lál ha tó. fel ira ta:

gyuLai-gaáL
gyu La

1892-1941

76. süttői mészkő sír jel. pe rem mel sze gé lye zett fel -
ira ti mezője kétoldalról egy-egy íve sen be haj ló fél -
kör rel zá rul, melyről ka ré jos ke reszt emel ke dik.
en nek kö ze pén fe hér Krisz tus fej van, a talp ré szén
pe dig ová lis ke ret be fog lalt fény kép. a tal pa zat ra
fe hér már vány fel ira ti táb lát he lyez tek. a fel irat ok: 

itt nyug szik
Bar Ka Vin ce

élt 47 évet
megh. 1942.nov 6.

meg tört szív vel és lé lek kel
bo rul sí rod ra

for rón szerető hit ve sed!
nyu godj bé ké ben!

tÖ rÖK istVánné
sz. amrein mar git

1899-1977

77. műkőből ké szült egy sze rű sír ke reszt, megegyező
a 74. szá mú sír ral. felül J h s jel, fel ira ta:

tÖ rÖK sán dor
1874-1942

78. Vö rö ses műkő tömb, hátradőlő fel ira ti rés  szel,
raj ta fe hér már vány táb la van. fel ira ta: 

itt nyug szik
Krammer deZső

élt 42 évet
meg halt 1936 ok tó ber hó 16

nyu god jék bé ké ben

Krammer dezső pék, a ba la ton fü re di iparoskör al -
el nö ke volt.

79. ma gas szür ke kő sír jel, kö ze pén a sík já ból
kiemelkedő ová lis fel ira ti táb lá val. a fölső részétől víz -
szin tes, dí szí tett pár kány vá laszt ja el. a felső, zá ró rész
erősen nyúj tott fél kör ív vel, kö ze pén ke reszt tel, ba bér -
le vél fo na tú sze gés sel. fel ira ta:

itt nyug szik
haiLL gyÖrgy

1873-1936
és ne je

nagy BertéK má ria
Bé ke ham vai ra!

80. süttői mészkő sír em lék, ma gas obe liszk for ma.
a csúcs alatt vé sett ke reszt van. fel ira ta:

itt nyug sZiK
ÖZV

micheLLer JóZsefné
sZüL

10
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manninger má ria
1844-1935

Bé Ke ham Va i ra

81.  fölül la pos ív ben zá ró dó műkő tömb, mely nek
fel ira ti ré sze hát ra fe lé dől. a fel irat fe ke te már vány -
táb lán ol vas ha tó:

is te nes LaJosné
éLt 53 éVet

megh. 1935 Jan 29.
nyu god Jon Bé Ké Ben

82. Kis mé re tű szép már vány obe liszk, a csú csa alatt
vé sett ke reszt van. az ere de ti fel ira tot ta kar ja egy
fe hér már vány táb la, erőteljes fe ke te be tűs fel irat tal,
saj ná la to san meg bont va a sír em lék har mó ni á ját.
sírkőkészítő: ti...t, KesZt heLy. fel ira ta:

itt nyug szik 
ha Vas má ria

1915-1988
KoLLer KároLyné

cZeKKeL LuJ Za
1854-1945

KoLLer Ká roLy
1842-1905

Bé ke po ra i ra!

83. szür ke már vány sír jel. szép, ha gyo má nyos for -
ma. a lá ba za ti rész fö lött ké tol dalt egy-egy
féloszlop fog ja köz re a fel ira ti mezőt, mely íve sen
zá rul. a féloszlopról in dul va dup la pár ká nyú ívek -
kel sze gett ré szen ro zet ta dí szí tés lát ha tó, fölül ka -
ré jos ke reszt tel zá ró dik. fel ira ta:

itt nyug szik
gácser amB rus

élt 49 évet
meg halt 1911 jul 14-én
Var ga sándorné

élt 58 évet
megh 1924 okt 20

Bé ke ham va i ra
emel tet te gyá szo ló ne je

sz. frölich Vil ma

84. fe ke te már vány obe liszk, a csúcs alatt dú san
ara nyo zott ke reszt van. dí szí tés ként a fel irat egyes
ré szei íve sen van nak el he lyez ve, a vé sett be tűk
ara nyo zot tak. sírkőkészítő: Velty Veszp rém. fel -
ira ta:

itt nyug sZiK aZ Úr Ban
csiZmaZia JóZsefné

sZüL
da raB Lidia
éLt 73 éVet

meg haLt 1911 oKt. 28 án
Bé Ke po ra i ra

és fér je
csiZmaZia Jó Zsef

éLt 81 éVet
meg haLt 1916 aug 3 án

aZ örök vi lá gos ság fé nyes ked jék ne ki

85. ma gas, szür ke már vány sír em lék. a lá ba za ti
rész fö lött pe rem mel sze gé lye zett fel ira ti mező ta -
lál ha tó, amely dup la pár ká nyú ívek kel zá rul, fölül
ka ré jos ke reszt tel. sírkőkészítő: VeLty VesZp.
fel ira ta:

protiVinsZKy fü LÖp
1851-1910

ál dás és bé ke ham va i ra!
protiVinsZKy fe renc

emel tet ték kesergő ne je
és há lás gyer me kei

protiVinsKy füLÖpné
szül. rothfischer te ré Zia

1850-1926
nyu god ja nak bé ké vel!
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protivinszky fü löp a pi ros temp lom he lyén ál ló
Beszálló-vendéglő bérlője volt. fia protivinszky
(protiwinsky) fe renc ba la ton fü re di szü le té sű festő -
mű vész, töb bek kö zött a fü re di ka to li kus temp lom
fres kó i nak festője.1

86. ala csony vöröskő tömb, fe hér már vány táb lá val
fe dett, hátradőlő fel ira ti rés  szel. fel ira ta:

itt nyug szik
su LyoK im re
volt 48-as hon véd

és ne je
Besán an na

uno ká juk
su LyoK gé Za

nyu god ja nak bé ké ben!

87. szür ke műkő tömb, mely íve sen zá ró dik, a fel -
ira ti rész hátradől, fe hér már vány táb la van raj ta.
fel ira ta:

itt nyug sZiK
csor dás LásZLóné

éLt 74 éVet
megh. 1913 jan.22
nyu god jék bé ké ben!

88. fe hér már vány obe liszk, a csú csa alatt vé sett ke -
reszt tel, alat ta ová lis fog la la tú arc kép van. fel ira ta:

itt nyug szik
fuchs edéné

szül
protiVinsZKy emiLia

éLt 24 éVet
meg haLt 1914 feB ru ár 7 én

emeL tet téK Bá na tos édes any Ja
és sZerető test Vé rei

89. Kő ta lap zat ból kiemelkedő ma gas, vascsőből
ös  sze ál lí tott egy sze rű ke reszt, a kö ze pé re erősített
fe hér táb lá val. fel ira ta:

KoLLer La Jos
élt 38 évet

meg halt 1915

90. szür ke már vány obe liszk, me lyen vé sett ke reszt
van. Készítője: WeisZ miK sa Ba La ton fü red.
fel ira ta:

ughy csa Lád
nyug vó he lye

itt nyug szik
ughy Bé La

élt 75 évet meg halt 1937
és hü ne je szül

dá Vid Kor né Lia
élt 82 évet meghalt1953

és ked ves le á nyuk
ughy iLon Ka

élt 24 évet meg halt 1916
feb ru ár hó 1 én 

Lel ke an gya lok szár nyán
is ten hez menny be köl tö zött
em lé kül áll jon itt a már vány
s őrködjön szent po rai fö lött
is ten ve led a Vi szont lá tá sig

ughy Bé la a ba la ton fü re di ró mai ka to li kus dal egy let
el nö ke volt.

91. Vö rös re szí ne zett műkő sír jel. a ma gas fel ira ti
táb lá ból ívelt szá rú ke reszt emel ke dik ki. a fe ke te
be tűs fel irat:

itt nyug szik
steiLein
fe renc
élt 71 évet

megh. 1927 jul. 14-én
és ne je

soós LuJ Za
élt 49 évet

megh. 1916. márc. 6 án
Bé ke ham va ik ra

92. Vöröskőbe fog lalt, tég la ala kú, fe hér már vány táb -
la, me lyen fölül kö zé pen kis ke reszt lát ha tó. fel ira ta:

itt nyug szik
nagy LőrincZ

1876-1944
Bé ke po ra i ra

93. ál ló tég la ala kú vöröskő sír em lék. Bal ol da lán a
sík já ból kiemelkedő ke reszt van, mely hez fe hér
már vány táb la il lesz ke dik. a fel irat fö lött kis vé sett
ke reszt ta lál ha tó. 

itt nyug szik
roth Já nos

1882-1943
Bé ke po ra i ra

94. szür ke mészkő obe liszk, a csú csa alatt be mé -
lye dő ke reszt tel. fel ira ta:
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itt nyug sZiK
BencsiK im re

1897-1923

95. dí szes, ma gas ko vá csolt vas ke reszt. a ke reszt
szá rai ró zsá ban végződnek, a kereszteződésnél ová -
lis fém fel ira ti táb la van. fel ira ta:

itt nyug szik
imrey KáL mán

éLt 86 éVet
meg haLt 1919 oKt 18

Bé Ke po ra i ra

96. Vöröskő sír jel. Kes keny, ma gas tra péz for ma fel -
ira ti mezőt pe rem vesz kö rül, a csú csán ke reszt áll.
fel ira ta:

itt nyug szik 
smid mi háLy

élt 78 évet
meg 1909
ja nu ár 29
és lá nya

smid mári
Ko cso nya Józsefné

élt 44 évet
megh 1909
ja nu ár 29

Bé ke ham va ik ra

97. meg szür kült, fe hér már vány sír em lék. a fel ira ti
mezőt pe rem ve szi kö rül, fél kör íve sen zá rul, me lyet
többlépcsős, két váll ban végződő pár kány sze gé lyez, és
ka ré jos ke reszt zár le. a fél kör kö ze pén ová lis fény kép
van. fel ira ta:

itt nyug sZiK
né meth irén Ke

éLt 18 éVet
meg haLt 1906 JuLius 21

emeL tet téK Bá na tos sZü Lei
tÖ rÖK Já nos

éLt 42 éVet
megh. 1952 Ju Li 5

98. a sír jel terméskőből ös  sze ál lí tott tömb, raj ta fe -
ke te már vány táb la, me lyen bal ol dalt a fel irat mel -
lett vé sett ke reszt van. fel ira ta:

páLdy aLfréd
1884-1945

páLdy aLfrédné
1899-1989

páldy alfréd az 1930-as évek ben a fü re di ta nonc is -
ko la igaz ga tó ja volt. 
99. Két egy más mel let ti sí ron egy-egy ala csony, rossz
ál la pot ban levő fa ke reszt áll. az egyi ket kes keny tető
fe di. fel ira tuk hi á nyos:

1897
Va das La jos

élt
82

évet
Va das Lajosné

100. szür ke műkő sír ke reszt. fel ira ta:

Var ga sa nyi Ka
1942-1943

101. csa lá di krip ta előtt áll a sír fe lé néző, nagy mé -
re tű, zö mök műkő sír jel. Ké tol dalt tim pa nont tart
egy-egy dór osz lop, köz re fog va a fel ira ti részt, me -
lyen fe ke te már vány táb la he lyez ke dik el. fölül, a
tim pa non há rom szög ében fe ke te már vány ke reszt
lát ha tó. fel ira ta:

id. KosZ to Lá nyi gusZ táV
1868-1936

KosZ to Lá nyi gusZtáVné
1867-1952

96
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ifj. KosZ to Lá nyi gusZ táV
1894-1966

KosZ to Lá nyi Ká roLy
1895-1977

102. műkő sír jel. a lá ba za ton bal ol dalt ke reszt, raj -
ta fe szü let van. a ke reszt hez il leszt ve ala cso nyabb
ál ló tég la lap van, raj ta fe hér már vány táb lán a fel irat:

sZé KeLy pa Li Ka
éLt 6 he tet

1941

103. műkővel le fe dett sí ron műkő ke reszt van.
ugyan csak fekvő fe ke te már vány táb lán ol vas ha tó a
fel irat:

he ge dŰs LaJosné
1846-1922

tornácZKy KáLmánné
1875-1945

he ge dŰs tornácZKy em ma
1891-1975

Ka Zin cZy fe renc neK
uno Ká Ja és déd uno Ká Ja

tornácZKy KáL mán
1863-1936

104. műkő ta lap za ton ál ló nagy mé re tű fe hér már -
vány sír em lék. Két fe dett sír kö zött fekvő fe hér ke -
reszt van. Kö zé pen emel ke dik a ma gas ba egy ke -
reszt, el vá laszt va egy más tól két nagy fel ira ti táb lát.
a bal ol da li sír fel irat:

özv. ránZay frigyesné

a jobb ol da li fel irat:

ránZay ágostonné
„adi né ni"

év szám nincs fel tün tet ve. is me re te ink sze rint ránzay
frigyesné fia: ránzay ágos ton 1880-ban szü le tett
Ba la ton fü re den és 1936-ban halt meg. fe le sé ge „adi
né ni" 1886-tól 1977-ig élt, is mert fü re di köz éle ti sze -
mé lyi ség volt. 

105. műkő ke reszt, kö zé pen ke rek fém fel ira ti táb -
la, ba bér ko szo rú sze gés sel. fel ira ta: 

itt nyug sZiK
far Kas már ton

1861-1945
far Kas mártonné

1865-1929
Bé Ke po ra iK ra

106. fe hér már vány sír jel. ma gas, fölül szög le tes for -
má ban, szé les pe rem mel zá rul. az alatt levő fel ira ti
rész fél kör íve sen fejeződik be, a csú csán dom bor mű -
vű ke reszt tel. alul, a lá ba za ti rész előtt, fa ra gott, ko -
sár ból ki haj ló vi rá gok dí szí tik. sírkő ké szí tő: WeisZ
m B.füred. fel ira ta:

mesZter amá Lia
1901-1928

sze re tet tel és so ha
el nem mú ló fáj da lom mal

őrizzük em lé ke det
test vé re id

107. Kis mé re tű fe hér már vány obe liszk, a csú csa alatt
vé sett ke reszt van. sírkőkészítő: WeisZ m B.füred.
fel ira ta:

itt nyug sZiK
tóth Jó Zsi Ka

éLt 9 éVet
megh 1928 jun 2

drá ga em lé ked

104
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örök ké őrizzük
tóth JóZsefné

sz. WocK Ju Li an na
1895-1976

tóth Jenő
1920-1988

108. nagy mé re tű, fe hér már vány sír em lék. a lá ba -
zat ról szé le sen ma ga so dik fel a fel ira ti rész, me lyet
kétoldalról egy-egy függőleges rózsafűzér dí szít és
amely meg tört la pos ív vel zá rul. fölül, a fel irat alatt
bemélyedő ke ret ben Krisz tus fej dom bor mű van.
sírkőkészítő: stumpf VesZp rém. sírkőkészítő:
WeisZ m B.füred. fel ira ta:

da raB Jó Zsef
1859-1920

da raB JóZsefné
sZ. istvándy Karolin

1866-1927
da raB er Zsé Bet

1903-1984
Örök vi lá gos ság fé nyes ked jék ne kik

109. szür ke, ro vát kolt ta lap zat ból kiemelkedő meg -
szür kült már vány sír ke reszt, mely nek for má ja és fe lü -
le te mint ha fa ága kat utá noz na. a ta lap za ton fe hér már -
vány táb lán a fel irat: 

pro pat ria
nánay
fe renc

had ap ród őrmester
1898-1917

nánay fe renc had ap ród je lölt őrmester az olasz
fron ton esett el, holt test ét édes ap ja ho zat ta ha za. 

110. ma gas kes keny ha sáb for ma vöröskő sír jel, a
csú csá ról ke reszt ma ga so dik. fel ira ta:

itt nyug szik
Ko cso nya
JóZsefné

szü le tett
..... te ré Zia

1904
................

111.  Vöröskő sír em lék, ré gi, ha gyo má nyos for ma.
a zárórész fél kör íves, többlépcsős pár kán  nyal sze -

gett, mely ké tol dalt váll ban végződik. fö löt te tal pas
ke reszt van. a fél kör íven be lül kar colt szo mo rú fűz
lát ha tó. fel ira ta:

itt nyug szik
Bog nár Jánosné

szül Ko cso nya ir ma
megh 24........  1905

junius 11
és le á nya Bog nár LuJ Za

................
1905 feb ru ár 12
Bé ke ham va ik ra

112. műkő sír jel, kis sé sza bály ta lan for má val,
terméskövekből ös  sze ál lí tott sír em lé ket utá noz. a
fe hér már vány fel ira ti táb la fö lött műkő ró zsák van -
nak. fel ira ta:

itt nyug szik
özv feKna eLeKné

élt 63 évet
megh. 1916 febr.5.

ál dás po ra i ra!

113. Vi lá gos szür ke kő sír jel. ta lap zat fö lött ké tol -
dalt egy-egy díszes-oszlopfős féloszlop van. a fel -
ira ti mező el kü lö nül, a felső rész dup la pár ká nyú,
ké tol dalt váll ban végződő fél kör ív vel zá rul. fö löt te
ka ré jos ke reszt van. fel ira ta:

113
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özv
pong rác 
Jánosné
1846-1918

KLonKay gyuLáné
1874-1926

114. szür ke műkő obe liszk, a csú csa alatt kis
bemélyedő ke reszt tel. fel ira ta:

itt nyug sZiK
BencsiK im re

1897-1923

115. Vöröskő sír jel, fölül há rom szö gű zá ró dás sal,
melyről ke reszt emel ke dik ki. az elkülönülő fel ira -
ti rész la pos ív ben végződik, ame lyet ké tol dalt egy-
egy kis bemélyedő há rom szög dí szít. fel ira ta: 

itt nyug szik
sZa Bó ist Ván

1840-1920
és ne je

Jám Bor má ria
1853-1923

Örök vi lá gos ság
fé nyes ked jék ne kik!

116. ma gas szür ke műkő ke reszt, kö ze pén fekvő,
ová lis táb lá val. a ke reszt szá rai arány ta la nul nagy
hár mas ka réj ban végződnek. fel ira ta: 

..... JóZsefné
1814-1905

Ken di gusZtáVné
1845-1929

117. Ju har fa elé he lye zett ala csony, kes keny fa osz -
lop, felső vé gén vé sett szo mo rú fűz dí szí tés sel. alat -
ta, a ki csit kiszélesedő ré szen fekvő, ová lis zo -
mánc táb la van. raj ta ko szo rú ba fog lalt fel irat: 

1914-1918
sZa Bó miK Lós

hősi ha Lott em LéK fá Ja

sza bó mik lós ga lí ci á ban tűnt el. 

118. szür ke műkő sír jel. alak ja a ré gi ha gyo má -
nyos for mát kö ve ti. Lá ba za ti rész fö lött bemélyedő
fel ira ti mező, mely íve sen zá ró dik, és ke reszt ma ga -

so dik ró la. a fel ira ti mezőt fe hér már vány bo rít ja.
fel ira ta: 

itt nyug szik
Já ger JóZsefné

éLt 39 éVet
meg haLt
1934 dec 1

nyu godj Bé ké ben

119. szür ke műkő tömb, hátradőlő fel ira ti rés  szel,
raj ta ál ló tég la lap ala kú fe hér már vány táb la van. a
fel irat bal ol da lán kes keny ke reszt lát ha tó. fel ira ta: 

tóth Já nos
1864-1932

ne je
sz. csor dás má ria

1870-1946
fi uk

Já nos LásZ Ló
1898-1945

Jé zus szí ve Bí zunk
Ben ned

120. Lá ba za ton ál ló fe hér műkő tömb, me lyen fekvő
tég la lap ala kú fe hér már vány táb la he lyez ke dik el.
fel ira ta: 

édes anyánK
sZe pe si LaJosné
sz. BoLLa ág nes

1889-1930
em lé ked őrizzük

121. egy sze rű fe ke te vas ke reszt, meny nek kö ze pén
fe hér re fes tett fém táb la he lyez ke dik el, fe ke te be tűs
fel irat tal:

itt nyug szik
fe hér Jánosné

1862-1914
fe hér Já nos
1853-1928

122. süttői mészkő sír jel. egy sze rű, há rom szög
csúc  csal le zárt ha sáb. a csúcs alatt vé sett ke reszt
van. Készítője: WeisZ m. B.füred. fel ira ta: 

itt nyug sZiK
páder Lőrinc

éLt 91 éVet
megh 1922 ápr 30
moL nár má ria
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éLt 7 hó na pot
nyu god Ja naK Bé Ké Ben!

123. Vöröskő sír jel. a fel ira ti mezőt pe rem ve szi
kö rül. fö löt te szé les váll ban végződő, dup la pár ká -
nyú félkörívből vas kos ke reszt emel ke dik. raj ta i h
s jel lát ha tó, a fél kör ív kö ze pén kar colt szo mo rú fűz
ta lál ha tó. fel ira ta: 

itt nyug szik
ma Jor istVánné

élt 73 évet
megh. 1912 aug 10

Bé ke ....

124. nagy mé re tű műkő sír em lék. a pár ká nyos ta -
lap za ti rész fö lött dí szí tett sze gé lye zé sű ke reszt ma -
ga so dik, mely egy rá tett fe ke te ke resz tet fog lal ma -
gá ba, kö ze pén Krisz tus fej jel. a műkő ke reszt bal
ol da la már vány bo rí tá sú táb lá ra tá masz ko dik. Jobb -
ol da li szá ra alatt vá za van. a lá ba zat ról dí szes cso -
kor ível a ke reszt lá bá hoz. fel ira ta: 

Ko Vács páLné
1881-1960

schaLBert ferencné
1860-1947

Ko Vács ma ris Ka
éLt 4 hó na pot  † 1914

Ko Vács páL
hősi ha LáLt haLt 1876-1914

125. Vöröskő sír jel. a 123-as hoz ha son ló jel le gű,
de ke vés bé zö mök. a kö ze pén fél kör ív vel zá ró dó
fel ira ti részt tel je sen be fe di a fe hér már vány bo rí tás.
fel ira ta:

Bodó Jo Lán
1924-1933

Bodó éVa
1935 éLt 2 na pot
Bodó JóZsefné

1894-1989
sZí Vem Ben em Lé Kü Ket

sZe re tet teL megőrZÖm
Le á nya má ria

126. fe hér már vány sír jel. pár kán  nyal sze gett, ké -
tol dalt meg tör ve ki fe lé ívelő fél kör ív vel zá rul,
melyről ka ré jos ke reszt emel ke dik. raj ta i h s jel
lát ha tó. fel ira ta:

itt nyug szik
heiZer Jó Zsef

szül. 1866 szept. 29.
meg. 1938 aug. 28.

heiZer JóZsefné
szül.

müLLer ro Zá Lia
szül. 1876 jan. 1.

megh. 1943. nov. 8.
Bé ke ham va ik ra

fÖL des Jó Zsef 
1890-1972

127. szür ke műkő ke reszt, a 116-al megegyező sti -
li zált for ma, de an nál ala cso nyabb. fel ira ta:

ta Kács
má ria

1930-1942

128. műkőből ké szült, nagy, vas kos tömb, fel ira ti ré -
sze hátradől. fe hér már vány táb lán kis vé sett ke reszt
alatt ol vas ha tó:

itt nyug sZiK
KoLman gá Bor

éLt 60 éVet

17

126



füredi história – iV. évfolyam 1. sz. 2004. április

meg haLt 1942 V. 4.
Bé ke po ra i ra!

129. egy sze rű vas sír ke reszt, amely re fém le mez
táb la van erősítve. fel ira ta:

KrausZ Jó Zsef
1917-1936

130. nagy mé re tű műkő sír jel. tég la alak ban emel -
ke dik, felső két sar ka szög ben zá rul. a fölső ré szen
rá tett fe ke te ke reszt van, a kö ze pén Krisz tus fej jel.
a sírkő kö ze pén dom bo rú, sza lag gal, vi rág gal dí -
szí tett ko szo rú ta lál ha tó. ez alatt lát ha tó a fe hér
már vány táb la. fel ira ta:

Ko Vács sán dor 1902-19
ne Je

doma má ria 1907-1945
Var ga má ria 1909-19

Bé ke po rai ra!

131. szür ke már vány sír jel. a lá ba za ti rész fö lött
fél kör ív vel zá ró dó fel ira ti mező van. hár mas ívű
szegélyből ka ré jos ke reszt emel ke dik. sírkőkészítő:
WeisZ. B.füred. fel ira ta:

itt nyug sZiK
reinhart ferencné

sZüL
re Ze Li te réZ

1871-1925
nyu god Jon Bé Ké Ben

132. szür ke műkő tömb, hátradőlő fel ira ti ré szé be
fe hér már vány táb la van sül  lyeszt ve. Kis vé sett ke -
reszt alatt a fel irat: 

Bendics má ria
1911-1927

Bendics ro Zá Lia
1910-1932

133. ha gyo má nyos, kes keny tetővel fe dett fa ke reszt,
kö zé pen fe ke te fém táb lán fe hér be tűs fel irat ta lál ha tó: 

Kövesi gi zel la
szül. 1935 okt 29

élt 14 na pot 
Kövesi La jos

szül. 1937 nov. 30.
élt 10 na pot

134. Ki sebb mé re tű műkő sír jel, obe liszk sze rű for -
ma, fölül há rom szög csúcs ban végződik. 
fel ira ta:

itt nyug sZiK
geiger Já nos

éLt 48 éVet
meg haLt 1908

Bé Ke ham Va i ra

135. a sír fej ré szé nél kis ta lap za ton két vá za kö zött
Krisz tus szo bor áll. a fel irat: 

Jé Zu som naK sZí Vén meg pi hen ni Jó
nőVérünK

a temető be já rá sa szá mos gon do la tot, kér dést vet
föl. el gon dol kod ta tó pél dá ul, hogy vegyes házas -
ságok ese té ben oly kor a fe le ke ze ti ho va tar to zás,
más kor a csa lá di ös  sze tar to zás volt a meg ha tá ro zó a
te met ke zés he lyét illetően. ér de kes ku ta tá si te rü let
le het ne a sír je lek, sír fel irat ok és dí szí té sek elem zé -
se is. fi gye lem re mél tó az is, hogy a re for má tus
temető job bá ra az ősi földművelő bir to kos csa lá dok
em lé ke it őrzi, a ka to li kus temetőben in kább a pol -
gá ro so dó fü red la ko sa i nak sír em lé ke it ta lál juk. a
tel jes kép hez hoz zá tar toz na még a zsi dó temető le -
írá sa, amely re remélhetőleg rö vi de sen sor ke rül.

18
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„Egyik rész a munkára,
másik temetésre:

adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre.”

(Babits Mihály: Húsvét előtt)

a csa lád tör té net első fél év szá za da 1918-ban két te -
me tés sel végződött - a má so dik öt ven év há rom
esküvővel foly ta tó dik. egyi ké sem szok vá nyos tör -
té net, mind há rom ra rá nyom ja bé lye gét az ép pen vé -
get érő első vi lág há bo rú.

a legidősebb fe ke te-fiú, az 1900 óta Vá cott élő
Jó zsef fe le sé ge ha lá la után alig fél év vel el vet te a
sógornőjét, Bo kor etel kát. hogy men  nyi volt eb ben
a há zas ság ban a sze re lem és men  nyi a va gyon egy -
ben tar tá sá ra va ló tö rek vés, ma már nem igen le het
meg ál la pí ta ni, de bé kes ség ben és egyet ér tés ben él -
ték le az éle tü ket. Két gyer me ket ne vel tek föl; a ki -
seb bik Bo kor-le ány is ne he zen hoz ta vi lág ra gyer -
me ke it. fe ke te Jó zsef kö zel járt már a negy ven hez,
ami kor vég re apa lett. szor gal mas em ber és ügyes
kereskedő lé vén jelentős va gyon ra tett szert, a har -
min cas évektől az elsők kö zé szá mí tott a vá ci pol -
gá rok kö zött, vá ro si képviselőnek is meg vá lasz tot -

ták. élet tör té ne te a to váb bi ak ban már nem kap cso -
ló dik Ba la ton fü red hez, lá to ga tá sai is egy re rit kul -
tak, csak a leg fon to sabb csa lá di ese mé nye ken volt
je len.

a má so dik há zas ság kö tés nek, a há bo rú ele jén
fog ság ba esett Fe ke te György há zas sá gá nak hí re
egye ne sen Ke let-szi bé ri á ból ér ke zett. a mo nar chia
przemyslnél fog ság ba esett ka to ná i nak egy ré sze a
há bo rú vé gé re a Bajkálon is túl, csita vá ro sá ban
kö tött ki. az ok tó be ri for ra da lom után a ha di fog -
lyok egy re re mény te le nebb hely zet be ke rül tek: a
vá rost hol a vö rö sök, hol a fe hé rek fog lal ták el, de
ab ban egyik sem kü lön bö zött a má sik tól, hogy a
pol gár há bo rús ín ség ben alig-alig gon dos kod tak a
tá bor la kók élel me zésé ről. 1919-ben az ép pen ha tal -
ma tel jé ben lévő Kolcsak tá bor nok en ge délyt adott
rá, hogy a dip lo más vagy szak má val rendelkező
em be rek nap köz ben mun ka vég zés cél já ból el hagy -
ják a fo goly tá bort. a há bo rú ban ki vér zett or szág nak
szük sé ge volt a mun ká juk ra, szökésüktől az ir dat lan
tá vol ság mi att nem kel lett tar ta ni, ők pe dig szor gal -
muk tól és ügyes ségük től függően éle lem hez jut hat -
tak. így ke rült gyu ri bá tyám kap cso lat ba a tyihon

Z. KarKoVány Judit

FEJEZETEK EGy FürEdi poLGárcSALád
éLETébőL

(a második ötven év)

Az aranylakodalom 9 gyermekük és 8 unokájuk körében (1929)
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csa lád dal. tyihonékat is a há bo rú so dor ta péter vár -
ról Ke let-szi bé ri á ba: a ka to na tiszt család fő ko ráb -
ban a cár kü lön vo na tá nak vezetője volt. (a hoz zám
ha son ló an naív ol va sók ked vé ért: a vonat ve zető
nem a ma si nisz ta, aki az is mert nó ta sze rint „a
gőzöst iga zít ja" - ő az út tel jes le bo nyo lí tá sá ért, je -
len eset ben az ural ko dó biz ton sá gos meg ér ke zé sé -
ért fe lelt. a cár vonatvezető jének len ni elég ma gas
be osz tás volt.) tyihon úr né met nyelv ta nárt ke re sett
gyer me kei mel lé a fo goly tá bor ban, ön tu dat ban so -
sem szűkölködő gyu ri bá tyám pe dig al kal mas nak
ta lál ta ma gát a fel adat ra. an  nyi né met-tu dást csak
ho zott ő a szülői ház ból, amen  nyi a sza ba du lás első
lé pé se i hez hoz zá se gí ti! 

1920 nya rán négy ol da las le vél, ben ne egy fény -
kép ér ke zik tőle csitából. nem pos tai kül de mény,
egy ha za in du ló „jó föl di jét" bíz ta meg, hogy hírt vi -
gyen fü red re. Öröm mel ér te sí ti a csa lá dot, hogy
„hál' is ten nek jó mód ban és jó egész ség ben" van,
egy éve megnősült, ép pen most szü le tett egy gyö -
nyö rű kis lá nya. mel lé ke li az esküvői fény ké pet: jól
sza bott öl töny ben mo so lyog egy ked ves ar cú, de in -
kább ri adt nak, mint bol dog nak lát szó le ány ol da lán.
rá oly jellemző mó don a meny as  szony és a bé bi
ne vét el fe lej ti kö zöl ni, csak utó irat ként firkantja a
le vél vé gé re: a tyihon csa lád is me ret le nül is üd vöz -
li az otthoniakat… akár mi lyen jó so ra van, gyu ri
na gyon vá gyik már ha za, azon nal in dul, mi helyt fe -
le sé gé vel és kis gyer me ké vel biz ton ság ban vág hat
ne ki az út nak.

a ha za té rés re jó egy év múl va ke rült sor.
antonyina tyihona, az if jú fe le ség kar ján a ki csi
lán  nyal, szí ve alatt a má so dik gyer mek kel, gyu ri
bá tyám egy sza kaj tó aran  nyal, ék szer rel in dult út -
nak. a me sés ho zo mány ból azon ban még mu ta tó ba
sem ho zott ha za sem mit, az utol só kö sön tyűt is el -
kár tyáz ta ha zá ig. hos  szú út volt el vég re: 6700 km.
tu dom, arany ról szól va a sza kaj tó nem pon tos mér -
ték egy ség - me sél ték a csa lád ban a tör té ne tet zsák -
kal is. egy bi zo nyos: na gyon sok volt. tyihonék azt
re mél ték, a ma gyar férj nyu gat-eu ró pa fe lé biz ton -
ság ba me ne kí ti a lá nyu kat. rossz emberismerők
vol tak: sze gény ninuska, meg le het, egy vö rös gár -
dis tá val is job ban járt vol na.

gyu ri bá csi éle te ugyan is a következő év ti ze dek -
ben min dig így va ri á ló dott: gyor san va gyont szer -
zett és még gyor sab ban el ját szot ta. uno ka öcsém
szí ves köz lé se sze rint „el kár tyáz ta az még a fe le sé -
gét is!" megnyerő mo do ra, ma ga biz tos fel lé pé se és
lehengerlő szö ve ge volt, s ve le szü le tett jó ér zé ke
min den fé le üz let hez. ha za tér ve ve gyes bol tot nyi -
tott fönt a fa lu ban, majd ami kor már jól ment, na -

gyobb he lyi ség be, jobb hely re köl töz tet te az üz le -
tet. ha ma ro san övé lett a fürdőtelep ele gáns cse me -
ge üz le te is. a '30-as évek ele jén a strandfürdő előtt
ké szült fény ké pen már a köz sé gi vezetők kö zött vi -
rít. 1932-ben új já szer ve zi a kereskedők egye sü le tét,
az új vezetőségben rög tön el nök nek is meg vá laszt -
ják, 1933 és 1936 kö zött ő a Ba la ton fü red és Vi dé -
ke Kereskedők tár su la tá nak el nö ke. ami kor jól
megy so ra, a fürdőtelep egyik leg szebb vil lá ját bér -
li, ka ma szo dó fi á nak csa csi fo ga tot vá sá rol, ami kor
vi szont rossz a lap já rás, a nagy né nik men tik a nyo -
mor tól - leg alább a két gye re ket. ilyen kor meg esik,
hogy ninuska (ki adós ve rést is koc káz tat va) más -
na po san al vó fér jé nek pénz tár cá já ból lop ja ki azt a
pénzt, ami a gye re kek is ko láz ta tá sá hoz nél kü löz he -
tet len.

az ak kor már fü red-szer te köz tisz te let ben ál ló
öreg szülők minderről mit sem tud tak. elég ne héz
ezt el hin ni, de úgy me sél ték, hogy till te réz déd -
anyánk nak a leg ki sebb fia volt a ked ven ce, ta pin tat -
ból igye kez tek el tit kol ni előle gyu ri bá tyám vi selt
dol ga it. antonyina tyihonának nem fog ta párt ját
sen ki. tőle még a ne vét is el vet ték: a hi va ta los ira -
to kon ti ha nyi an tó ni a ként sze re pel. nem hi szem,
hogy orosz szár ma zá sát akar ták el tit kol ni - is mer te
azt min den ki Ba la ton fü re den -, nagy vo na lú fér je
egy sze rű en el un ta a név pon tos he lyes írá sá nak ma -
gya ráz ga tá sát.

a har ma dik há zas sá got Fe ke te An na és Koz ma
Ist ván pék mes ter kö töt te 1921. márc. 8-án. „pis ta
bá csi", a 62 éves vőlegény a csa lád ré gi ba rát ja, né -
hány hó nap pal ko ráb ban öz ve gyült meg. an nus 35
éves, las san her va dó szép sé gű vén lány. sem mi fé le
csa lá di plety ka nem szól ró la, mi ért ma radt pár tá -
ban, még egy ké pes lap, egy kal ló dó fény kép sem
árul ko dik. an nál in kább bi zo nyít ják a fenn ma radt
ira tok, hogy Koz ma ist ván na gyon akar ta és si et tet -
te az esküvőt. már 1920-ban há zas sá gi szerződés -
ben 100.000 ko ro na kész pénzt kö tött le „jövendő -
be li ne je jövőjének biz to sí tá sa cél já ból". (csak ösz -
 sze ha son lí tás ként: a fürdőtelepi „Zsófika-lak"-ot,
amely nek tel ke a cso ko nai ut cá tól a Zsig mond ut -
cá ig nyúlt még ak kor, 28.000 ko ro ná ért vet te két
év vel ko ráb ban.) há zas sá gi szerződés! ilyen sem
volt még a fe ke te-csa lád ban. Koz ma ist ván és első
fe le sé ge gyer mek te le nek lé vén egy ro kon le ányt fo -
gad tak örök be. a le ány ma ra dék nél kül meg kap ja
az örök rész ét in gó és in gat lan va gyon ból, sőt, fér jé -
vel együtt tu laj do nuk ba kap ják a jól menő pék üz le -
tet. er re hi vat koz va az esküvő után kelt vég ren de -
let ében Koz ma ist ván ki zá ró la gos örö kö se ként fe -
ke te an nát ne ve zi meg. a veszp ré mi közjegyző ál -
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tal ké szí tett ter je del mes ira tok ból ki tű nik: mi köz -
ben igen ga val lér mó don ki elé gí tet te ne velt lá nyát,
gon do san ügyelt ar ra is, hogy ha lá la ese tén fi a tal fe -
le sé ge „tel jes tu laj don jog gal és há bo rí tat lan bir tok -
lás sal" örö köl jön utá na min dent.

na gyon sze ret het te an nus né né met; egy fény kép
há tá ra írott aján lá sá ban „kis nap su ga ram nak" ne ve -
zi. saj nos, nem volt hos  szú éle tű, né hány év múl va
egy (vagy több?) agy vér zés után le bé nult, 1927-ben
meg halt. Körültekintő gon dos ko dá sa bölcs előre -
látás nak bi zo nyult, a ne velt le ány meg pró bál ta
meg  tá mad ni a vég ren de le tet. nem járt si ker rel, hát
leg alább meg ke se rí tet te az öz vegy éle tét, olyas mit
hí resz telt, hogy fe ke te an na „si et tet te nevelőapja
ha lá lát". mind ezt csak hal lo más ból tu dom, de hi he -
tő vé te szi szá mom ra az a szo mo rú ság, ame lyik ettől
az időtől an nus né ni fényképeiről árad.

a nagy va gyon ból vé gül csak a vil la ma radt meg,
a Koz ma ist ván első fe le sé gé nek ne vét viselő
„amá lia nya ra ló". ne künk déd uno kák nak an  nyi ra
tet szett ez a ré gi di va tú név, hogy a tantikákat ál ta -
lá ban csak „az amálkák"-ként em le get tük. nem ha -
ra gud tak ér te.

ren dez ni kel lett azu tán a négy ott hon élő lány
jövőjét is. Terus el múlt har minc, Ma tild - csa lá di
ne vén ma tyi -, Ilo na és Er zsé bet hú szas éve i ket ta -
pos ták. Úgy kel lett ter vez ni, hogy sa ját lá bu kon
áll va el tud ják tar ta ni ma gu kat. a ter ve ket matyi -
hoz iga zí tot ták. a vé kony test al ka tú, áttet szően fe -
hér bőrű lány, aki egyet len fény ké pén sem mo so -
lyog, gyer mek ko rá tól la bi lis egész sé ge mi att so -
sem élt a szülői ház tól tá vol. az ő ked vé ért ké zi -
mun ka- és rö vid áru bol tot nyi tot tak a fő ut cá ban.
a hi va ta los ügyek in té zé se, a felelősség a min dig,
min den ben meg bíz ha tó terusra várt, a két ke zi
mun kán ket ten osz toz tak. ilo ná ra nem le he tett szá -
mí ta ni - erről majd a későbbiekben írok - Bö zsi ke
pe dig sem a pos tás kis as  szony, sem a var ró lány ka
sze re pét nem vál lal ta. a je les ered mén  nyel vég zett
pol gá ri is ko la után ő már 1915-ben gép- és gyors -
írást ta nult Bu da pes ten, ma ris ka nővére védő szár -
nyai alatt. a mo dern idők di vat ja sze rin ti hiva -
talnok nő lett Ba la ton fü re den, de még vé let le nül
sem a fa lu ban ke re sett ál lást, in kább az úri és ele -
gáns fürdőtelepen, pél dá ul a Ba la to ni intéző Bi -
zott ság nál. ha nem a „me sék az írógépről" happy
endje se hogy nem jött ös  sze az ele ven sze mű, tem -
pe ra men tu mos lány éle té ben.

alig in dult be a ké zi mun ka-üz let, gyu ri ki túr ta a
helyiségből a test vé re it. Jobb he lye lesz ott, a for -
gal mas fő ut cá ban az ő cse me ge-bolt já nak, a lá -
nyok var ro gas sa nak ott hon, akad elég sza bad szo ba

az öreg he gyi ház ban! így azu tán a „nád fe de les"
ház rész ben nyi tot ták meg az új, kü lön be já ra tú var -
ro dát, em lé ke ze tem sze rint az időközben fö lös le -
ges sé vált is tál ló át épí té sé vel. a pálóczi-horváth
por ta azon ban ak ko ri ban még kí vül esett a fa lun, a
ta más-hegy re néző var ro dá ba a ker ten ke resz tül le -
he tett be jut ni. Be nem té vedt oda megrendelő, csak
az, aki is mer te a fe ke te-lá nyo kat, s egye ne sen őket
kí ván ta meg bíz ni va la mi vel. üzletről, áru sí tás ról
szó sem volt már, ma radt a (min den időben ros  szul
meg fi ze tett) ké zi mun ka. Volt ugyan var ró gép, jó ko -
ra sza bó asz tal, sőt, egy kar csú pró ba ba ba is - utób -
bi év ti ze de kig po ro so dott a pad lá son, amíg egy
film gyá ri kel lé kest bol dog gá nem tet tünk ve le -, ha -
nem a szak ma lé nye gét, a sza bás-var rás for té lya it
egyik nagy né ném sem ta nul ta. amit tud tak belőle,
azt is a 19. szá za di mó di sze rint tud ták, ez pe dig sok
kun co gás ra és bos  szú ság ra adott okot, kü lö nö sen az
al só ne műk te kin te té ben. ar ról ugye szó sem le he -
tett, hogy egy fér fi ga tyá hoz sze mé lye sen mér té ket
ve gye nek; a hím ne mű csa lád tag vett a bolt ban egy
al só nad rá got, az lett vol na az eta lon, a varrónők
azon ban szél té ben-hos  szá ban „rá hagy tak" egy jó
arasz nyit, ne hogy il let le nül rö vid és test hez ál ló le -
gyen. a ma gam gye rek ko ri fe hér ne mű je is li dér ces
em lé ke im kö zé tar to zik. a fa zont egy an gol gyer -
mek-di vat lap ból, gon dos sze re tet tel vá lasz tot ták ki
szá mom ra - első déd uno ka vol tam - így vis  sza gon -
dol va iga zán ele gáns volt, ha son lí tott a most di va -
tos to pok ra. csak ép pen a de rék ra si mu ló csip kés
felsőrészt, a „Leibchent" négy gomb zár ta há tul, a
nad rág pe dig nyolc újabb gomb bal kap cso ló dott eh -
hez - ne kem pe dig nem se gí tett nörsz az öl töz kö -
dés nél, mint a kis an gol la dyknek.

hí mez ni, köt ni, hor gol ni gyö nyö rű en tu dott min -
den fe ke te-lány. még a ja ví tá so kat is felsőfokon
csi nál ták, né me lyik szek rény ben sár gu ló asztal te rí -
tő ről ma már ne héz el dön te ni, folt van-e raj ta, vagy
va la mi „mű al ko tás". mun kál ko dá suk leg ke re set -
tebb ága a ke len gye var rás, mo nog ra mo zás volt.
Ko moly jö ve del met azon ban so sem sze rez tek a
var rás ból, az in kább csak kereset kiegészí tés ként
szol gál ha tott vol na, ha lett vol na mit ki egé szí te ni.

ejt sünk né hány szót Ilo na nénémről, till te réz és
fe ke te már ton ki len ce dik gyerekéről, aki re, mint
fen tebb ír tam, nem le he tett szá mí ta ni.

ilo nát a szü le in kí vül sen ki nem ne vez te ilo ná nak.
ro ko nok és ismerősök egy aránt Littyennek,
Littyenkének vagy egy sze rű en csak Li tyi nek szó lí -
tot ták. még üdvözlő la pot is cí mez tek ne ki így: „fe -
ke te Littyike, Ba la ton fü red, fe ri-lak". mi, déd uno -
kák Littyen né ni nek hív tuk, s ezt olyan ter mé sze tes -
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nek tar tot ta, hogy so ká ig azt hit tem, a „Littyen" az
ilo na név nek egy rit kán hasz nált becéző for má ja.

Va la mi lyen gye rek ko ri be teg ség ben „littyent" meg
sze gény, skar lá tot is, agy hár tya gyul la dást is em le get -
tek oko zó ként - az utób bit tar tom va ló szí nűbb nek.
egy ál ta lán nem volt os to ba: ol va sott, szá molt ren de -
sen, nagy szar ka láb be tűk kel ér tel mes le ve le ket írt.
el vé gez te ő is a pol gá ri is ko lát, a pos tai hi va tal nok -
ság gal is meg pró bál ko zott. nem ne ki mond tak föl, a
szülők ren del ték ha za fü red re, ami kor ki tu dó dott,
hogy az em be rek ben meg bí zó, jó in du la tú lány kasz -
 szá ját ma ga a pos ta mes ter dézs mál ja meg időnként.
ettől kezd ve ott hon élt, több-ke ve sebb szülői majd
test vé ri irá nyí tás mel lett. a haj da ni betegségből visz -
 sza ma radt men tá lis de fekt sem mi képp sem volt sú -
lyos, vi sel ke dé se kör nye ze tét in kább fá rasz tot ta, mint
ag gasz tot ta. az illendőnél jó val han go sab ban be szélt,
mun ka köz ben har sá nyan éne kelt, ha ho táz va ne ve tett.
ha vélt vagy va lós sé re lem ér te, kön  nyen föl for tyant,
in du lat ba jött. gyak ran volt ha ra gos, de gyű löl köd ni
nem gyű löl kö dött so ha. szer te len sé gét kéz tö ré se pél -
dáz za leg job ban. egy nyá ron va la mi lyen tész ta ké szí -
té sé ben meg za var ta egy légy, ame lyik új ra és új ra rá -
szállt. Vé gül si ke rült agyon csap nia a pi masz ko dót: a
rö vid nye lű né met sod ró fá val ak ko rát ütött a sa ját
kar já ra, hogy he te kig gipsz ben volt utá na.

egész éle té ben na gyon sze re tett vol na férj hez
men ni. Kérője is akadt, ám de fáj da lom, egy el vált
fér fiú sze mé lyé ben, aki hez szi go rú ka to li kus szü lei
nem en ged ték hoz zá men ni. Littyenkét még öreg
ko rá ban is bán tot ta a ku darc, an nál is in kább, mert
az illető később még is megnősült, s má so dik fe le -
sé gé vel - bár egy há zi ál dás nél kül - bé ké sen élt ha -
lá lá ig.

mun ka he lye, önál ló jö ve del me so ha nem volt,
először test vé rei, később az uno kák gon dos kod tak
ró la. a há bo rú után, amíg még volt Ba la ton fü re den
szőlőművelés, gyak ran hív ták met sze ni, kö töz ni,
szü re tel ni. nem szé gyell te a fi zi kai mun kát, sőt, az
ín sé ges időkben öröm mel ment nap szám ba: jól
érez te ma gát az em be rek tár sa sá gá ban. nővéreinek
csak ar ra kel lett vi gyáz ni uk, hogy a ke mény mun -
ká val ke re sett pénzt lehetőleg sa ját szük ség le te i re
költ se el. ami lyen rit kán volt rá mód ja, an  nyi ra sze -
re tett aján dé kot ven ni, kü lö nö sen a gye re kek nek. a
csa lád ban az a mon dás jár ta: ha Littyenke pénz hez
jut, az ut cá ban a ku tyák is pa la csin tá ba tö rül köz -
nek.

az 1929-es év pi ros be tűk kel van ír va a csa lá di
kró ni ká ban, dédszüleim ak kor ün ne pel ték arany la -
ko dal mu kat. az ese ményt nyom ta tott meg hí vó ad ta
hí rül: 

Idősb Fekete Márton és felesége Till Teréz
mélységes hálával az isteni gondviselés iránt, hogy
arany menyegzőjüket megérni engedte, tisztelettel
tudatják, hogy házassági egybekelésük ötvenedik
évfordulóján 1929 augusztus 18-án vasárnapon, a
10 órai szentmise után a balatonfüredi róm. kat.
plébánia templomban fogják frigyükre Isten áldását
újból kérni.
Balatonfüred, 1929 Nagyboldogasszony hava 

Jóbarátok és ismerősök a szer tar tás után az öreg -
he gyi ház kert jé ben ke res ték fel az ün ne pel te ket.
Úgy me sél ték, ott volt az egész fa lu, hi szen
dédszüleim há zas sá guk 50 évéből 48-at fü re di pol -
gár ként él tek le. friss sós kif li vel és sa ját ter mé sű
bor ral kí nál ták a köszöntőket. üdvözlő táv ira tot is
kap tak ren ge te get, az egyi ket dőry etel küld te. a
csa lád aján dé ka a je les év for du ló ra egy há zi ál dás
volt. a sze ren csét ho zó mon dó ka -, ter mé sze te sen
né met nyel vű - szö ve ge arany be tűk kel nyom tat va
fé nyes ke dik ara nyo zott le ve lek és vi rá gok ko szo rú -
já ban. az üveg lap pal vé dett kom po zí ci ót az 1904-
es em lék po hár hoz ha son ló an a hely tör té ne ti gyűj -
te mény vit rin je őrzi.

a nagy ese ményt megörökítő fény ké pek egyi kén
ilyen fel ira tot ta lál tam: „édes anyá ék arany, ma ris -
ka nővérünk ezüst menyegzőjének em lé ké re". Bi -
zony, ma ris ka és Karkovány gyu la is ép pen 25
éves há za sok vol tak már 1929 au gusz tu sá ban. ar ról
azon ban nem tu dok, hogy az ő há zas ság kö tés ük
meg is mé telt temp lo mi ál dá sá ra is sor ke rült vol na.
a Karkovány csa lád ban a fér fi ak igye kez tek el ke -
rül ni az egy há zi ce re mó ni á kat.

az arany la ko da lom ra egy be gyűlt fa mí li á ról két -
fé le cso port kép ké szült. az egyi ken 47 sze mély lát -
ha tó, a feléről fo gal mam sincs, ki le het. a meg fej -
tés hez a szereplők el ren de zé se sem ad se gít sé get:
há zas pár ok, szülők és gyer me kek gyak ran mes  sze
egy más tól, mint egy vé let len sze rű en el he lyez ked ve
ül nek-áll nak a két öreg kö rül. nem le he tett kön  nyű
en  nyi em bert ös  sze te rel ni a fény ké pész ma si ná ja
elé! a má sik fel vé te len a „szűk csa lád", 22 sze mély
lát ha tó. ez a kép egé szen más fé le okot ad hat a töp -
ren gés re. az öreg szülők és ki lenc élő gyer me kük
előtt csu pán nyolc uno ka ül a föl dön: ma ris ka négy,
Jós ka és gyu ri két-két gyer me ke. az itt is merő bá -
nat an nus öreg férj öz ve gye, mar ci nőtlen, terus,
til da, ilo na és Bös ke ha ja do nok. a foly ta tás még
elgondolkodtatóbb: a négy fiú uno ka kö zül kettő
so sem nősült meg, a négy lány ból há rom ment férj -
hez, hos  szabb-rö vi debb ide ig tar tó há zas ság után
mind a há rom el is vált. déd uno ka hét szü le tett. a
pél dás-szép nagy csa lád a következő há rom ge ne rá -
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ció szá má ra már csak a bol dog békeidők em lé ke -
ként lé te zik. 

az arany la ko da lom utá ni év ti zed del nyu godt,
sőt, aho gyan Új év kor kí ván ni szo kás: „ered mé -
nyek ben gaz dag" időszak kö szön tött a fe ke te-csa -
lád ra. 

1932-ben Er zsé bet nek si ke rült férj hez men nie,
igaz, a vőlegény - akár csak an nus nővére ese té ben
- 22 év vel idősebb ná la, öz vegy em ber, nyu gal ma -
zott máV-tisztviselő. sárosfai Bit tó Bé la (a ne me si
előnévre mind ket ten igen büsz kék vol tak!) a szlo -
vák vá ros sá lett po zsony ból ke rült ma gyar or szág ra.
Jelentős va gyo na nem volt, de még a nyug dí ja is
több szö rö se az er zsé bet kis hi va tal no ki fi ze té sé nek.
a kel le mes mo do rú, szi kár fér fi ból az idő mú lá sá -
val és az ilyen-olyan be teg sé gek meg je le né sé vel
csontsovány öreg úr lett, csa lá di be ce ne vén „gan -
dhi -pa pa". if jú feleségből er zsé bet né ném is
ápolónővé lé pett elő ek kor ra. Ko ráb bi jó ke dé lye
meg her vadt, tem pe ra men tu ma ta ka rí tá si má ni á vá
vál to zott. La ká suk buz gón szi do lo zott réz ki lin cse in
ha nyatt esett (vol na) a légy is; a szőnyegekre kes -
keny „szőnyegvédő-szőnyegeket" te rí tett szer te a
szo bák ban, ezekről le lép ni csak bün te tés ter he mel -
lett le he tett - nem is koc káz tat ta sen ki. szőnyeg -
védő, bú tor hu zat min dig fris sen mosva-kemé nyít -
ve-vasalva, kis- kö zép- és nagy söp rűk, part vi sok,
ke fék, po ro lók egész ar ze nál ja ál lan dó be ve tés re
készen… Bé la bá csi nak nem volt kön  nyű öreg sé ge.

if jú Fe ke te Már ton - uno kák, déd uno kák mar ci
bá csi ja - is eb ben az időben ért a csúcs ra. Kar ri er je
az el ma radt pap szen te lés után tö ret le nül ívelt föl fe -
lé. a veszp ré mi pi a ris ták nál és az esz ter go mi sze -
mi ná ri um ban el töl tött évek ered mé nye ként egy for -
ma biz ton ság gal moz gott az egy há zi és a vi lá gi hi -
e rar chi á ban, legfőképpen azon ban ki de rült ró la,
hogy zse ni á lis szervező. a Ka to li kus szö vet ség
vezető tit ká ra ként évről-évre le bo nyo lí tot ta az or -
szá gos Ka to li kus nagy gyű lé se ket, s tőle füg gött
szám ta lan kül föl di za rán dok út si ke re is. mariazell -
ből, Lourdes -ból, leg gyak rab ban ró má ból küld te a
szent ké pe ket, kegy tár gya kat fü red re, de ju tott
belőlük a tá vo labb élő ro ko nok nak is. ma ris ka
nővére pél dá ul gaz da gon dí szí tett ezüst ke resz tet
ka pott, a kü lön le ges pá pai ál dás sal meg erő sített
kor pusz meg csó ko lá sa ún. „tel jes bú csút" ígért.
1944-ben nagy anyám az éj sza kai ri a dók al kal má val
min dig ma gá val hoz ta ezt a ke resz tet az óvó hely re,
egy-egy kö ze li bom ba-be csa pó dás kor kézről kéz re
ad tuk.

a leg fon to sabb ren dez vény, amel  lyel ifj. fe ke te
már ton „elég gé nem mél tá nyol ha tó ér de me ket

szer zett" a ka to li kus vi lág ban, a 34. nem zet kö zi
eu cha risz ti kus Kong res  szus meg ren de zé se volt,
1938-ban Bu da pes ten. a közelgő má so dik vi lág há -
bo rú ár nyé ká ban kü lö nö sen hang sú lyos, több, mint
eu ró pai jelentőségű ese mény volt ez. a Kong res -
 szus pá pai le gá tu sa, pacelli kar di ná lis már Xii.
piusként ír ta alá a főszervező fe ke te már ton ér de -
me it elismerő, mun ká já ért kö szö ne tet mon dó la tin
nyel vű ok le ve let. az el is me rést ma gas hi va ta li be -
osz tás is kö vet te: a ka to li kus vi lá gi ak nak az egy -
ház ért vég zett mun ká ját egy be fo gó vi lág szer ve zet,
az actio catholica ma gyar or szá gi iro da igaz ga tó já -
vá ne vez ték ki. ezt a posz tot ha lá lá ig be töl töt te. (ha
már előre sza lad tam, hadd ele ve nít sek föl itt egy
mar ci bá csi ra és az 50-es évek re egy aránt jellemző
em lé ket. 1954-ben én is ott ma sí roz tam a böl csész -
hall ga tók kö zött a má jus el se jei föl vo nu lá son. csa -
pa tun kat a dó zsa györgy út va la me lyik mel lék ut -
cá já ban vá ra koz tat ták, hogy a megfelelő pil la nat -
ban be so rol junk a dísz tri bün előtt el ha la dó me net -
be. a jár dán nézelődők kö zött nagy meg le pe tés sel
fe dez tem fel mar ci bá tyá mat. „mit ke re sel te itt?" -
kér dez tem tőle cso dál koz va. „né zem, ho gyan szer -
ve zik - fe lel te. - így per sze kön  nyű, ka to nai se gít -
ség gel!" a mel lék ut cák ban ott áll tak ugyan is a hon -
véd sé gi rá di ós ko csik, on nan ad tak jelt a vá ra ko zók -
nak az in du lás ra. 1938-ban, az eu cha risz ti kus
Kong res  szu son még nem állt ren del ke zés re a mo -
dern tech ni ka.)

püs pök ugyan nem lett fe ke te már ton ból, de lett
a pá pai szent szil vesz ter-rend kö zép ke resz te se, a
szent ger gely-rend lo vag ke resz te se, meg kap ta a
pro ecclesia et pontifice dísz ke reszt jét. őszintén
szól va fo gal mam sincs ezek nek a ki tün te té sek nek a
jelentőségéről, tu dom vi szont, hogy orosz lán ré sze
volt az Új em ber ka to li kus he ti lap lét re hí vá sá ban.

nem csak a test vé rei, a tá gabb ro kon ság is af fé le
esz mei családfőnek te kin tet te. há zas ság kö tés, is ko -
la vá lasz tás, jo gi manőverek vagy kór há zi el he lye -
zés mind az ő ta ná csá val, köz re mű kö dé sé vel bo -
nyo ló dott. te kin té lye at tól kezd ve vált vi tat ha tat -
lan ná, ami kor az öreg szülők el ad ták-el aján dé koz -
ták az öreg he gyi ud var há zat. egy fenn ma radt
szerződés-tervezet alap ján így le het re konst ru ál ni
az ak ci ót: a ha tal mas te lek egy-egy ré szét Jó zsef és
már ton vet ték meg, a fe ri-la kot er zsé bet és Bit tó
Bé la; terus és til da aján dék ba kap ta a „nád fe de les"
épü le tet az zal a ki kö tés sel, hogy ilo na hú guk ról
gon dos kod ni fog nak. az ira ton lévő szél jegy zet ar -
ra en ged kö vet kez tet ni, hogy a há rom „tőkeerős"
vá sár ló tól az öre gek a vé tel árat va ló já ban nem,
vagy csak rész le tek ben kap ták meg, meg él he té sük
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anya gi feltételeiről gyer me ke ik fo lya ma to san gon -
dos kod tak.

Dédszüleim 1939-ben há zas ság kö tés ük 60. év for -
du ló ját is egész ség ben meg ün ne pel ték. a fény ké pek
és a vis  sza em lé ke zé sek ta nú sá ga sze rint ezen a gyé -
mánt la ko dal mon csak a csa lád vett részt, s az sem tel -
jes szám ban: hu szon hat felnőtt és - mu ta tó ba - egy
déd uno ka volt je len. a nyolc uno ka kö zül kettő csa lá -
dos volt már ek kor.

nem so ká ra férj hez ment fe ke te györgy lá nya, a
szi bé ri á ban szü le tett Fe ke te Te réz is. (ő a má so dik
ezen a né ven a csa lá di kró ni ká ban.) Kü lö nös szép -
sé gű lány lett belőle. fél év szá zad tá vo lá ból is em -
lék szem az első ta lál ko zá sunk ra: ma gas, kar csú nő
si et ra gyo gó mo sol  lyal a nyá ri ker ten át a ka pu hoz
a lá to ga tó ba érkező ro ko nok elé, hos  szú fe ke te ha -
já ba tűz ve egy szál mar ga ré ta. Be lém, csit ri kis -
lány ba szin te be lém ha sí tott a kí ván ság: ilyen gyö -
nyö rű sze ret nék én is len ni, ha nagy le szek! Kü lö -
nö sen a sza ba don le eresz tett ha ja bű völt el; ak ko ri -
ban a höl gyek fri zu rá ja tar tós hul lám mal, csa va rók -
kal, sütővassal ké szült, s gyak ran még egy vé kony
há ló is óv ta, ne hogy el fúj ja a szél.

te ri ke há zas sá ga iga zi sze rel mi há zas ság volt,
csak - aho gyan ma mond ják - be le volt kó dol va,
hogy nem lesz tar tós. gá bor, a férj Ba la ton fü red
egyik leg te kin té lye sebb re for má tus csa lád já ból va -
ló, te ri kol dus sze gény, s bár ka to li kus csa lád ja köz -
tisz te let ben áll, de az ap ja a meg bíz ha tat lan, kár tyás
fe ke te györgy, aki vel nem le he tett kí vá na tos ro kon -
ság ba ke rül ni. 1942-ben volt az esküvőjük. a dél-
bu dai ró zsa völgy ben lak tak, gá bor banktisztviselő
volt, te ri (tanítónői dip lo má val) szin tén hi va tal ba

járt. Bol do gan él tek. azu tán be hí -
vót ka pott a fü re den gaz dál ko dó
ki seb bik fiú, és el esett a fron ton.
gá bort ha za ren del ték a pes ti hi va -
tal ból, az öc  cse he lyé re kel lett áll -
nia. te ri ke szá má ra meg szok ha -
tat lan volt a gaz dál ko dás, reg ge -
len te hos  szú mat lasszé pon gyo lá -
ban vit te a mos lé kot a ma la cok -
nak. ő a ma la co kat nem szí vel te,
az anyó sa őt nem - mindkettőjüket
meg le het ér te ni.
a há bo rú vé gé vel a há zas ság is
vé get ért. 1947 ta va szán vál tak el;
ugyan ek kor antonyina tyihona is
el vált fe ke te györgytől. évek óta
kü lön lak tak már, de amíg az öre -
gek él tek, vá lás ról a csa lád ban szó
sem es he tett. ninuska és két

felnőtt gye re ke sop ron ban kezd te új ra az éle tét. mi -
vel a ha ma ro san leereszkedő „vas füg göny" ide jén
csak ha tár sáv-en ge dél  lyel le he tett oda lá to gat ni,
hos  szú ide ig majd nem kül föl di ro kon ként tar tot tuk
őket szá mon. te ri ke nem ment má sod szor férj hez,
fi a ta lon halt meg egy ros  szul si ke rült szív mű tét kö -
vet kez té ben.

1943-ban meg halt Bit tó Bé la, er zsé bet fér je, alig
né hány hó nap múl va idősebb fe ke te már tont kí sér -
ték a temetőbe. na gyon so kan kí sér ték, „a köz ség
leg öre gebb pol gá rá nak" te me té sén, akár csak az
arany la ko dal mi ün nep lé sen, ott volt az egész fa lu.
a mél tó vég tisz tes ség-adás ban le he tett né mi nosz -
tal gia is: 1944 már ci u sá ig a há bo rú már oly sok ál -
do za tot sze dett, hogy a 91 éve sen, „öreg ség ben" el -
hunyt pát ri ár ka ha lá la az em be rek ben a bol dog
békeidők arany ko rát idéz te fel. till te réz há rom év -
vel később halt meg. csön des bé ké vel ment el, aho -
gyan élt, csak azt kér te, hogy az ő bú csúz ta tá sa is
olyan „szép" le gyen, mint az uráé. Ko szo rúk ban,
gyász hu szár ban nem is volt hi ány, de 1947-ben ez a
te me tés már nem lett tár sa dal mi ese mény: tor kig
volt a vi lág ad dig ra a te me té sek kel. 

fe ke te an na 1944 no vem be ré ben hunyt el. a
paloznaki plé bá nia anya könyv ében meg döb ben ve
ol vas tam a be jegy zést: egy év vel ko ráb ban má sod -
szor is férj hez ment. föl rém lett ben nem egy gye -
rek fül lel el ka pott szó be széd: meg köt te tett ez a há -
zas ság, de egy hé tig sem tar tott. az új férj, ma ga is
öz vegy em ber, az esküvő után már a mé zes-na pok -
ban előállt a kö ve te lés sel: az amá lia vil lát tes sék
sürgősen az ő gye re ke ne vé re írat ni. Bol dog ta lan
né ném ös  sze pa kolt és töb bé tud ni sem akart a ho zo -

A gyémántlakodalom „ifjú" párja (1939)
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mány va dász ról. hi va ta lo san nem vál tak el, de a há -
zas ság és a fér fi ne ve ta bu volt a csa lád ban. (egy -
szer rá kér dez tem, szem reb be nés nél kül le ta gad ták -
amíg az ira tok ta valy elő nem ke rül tek, azt hit tem,
ál mod tam a tör té ne tet.) fe ke te an na Koz ma
istvánnéként tért vis  sza a cso ko nai ut cá ba, és Koz -
ma istvánnéként nyug szik első fér je mel lett a
temetőben. ha lá la előtt kelt vég ren de let ében kény -
te len volt az új ne vét hasz nál ni, de még azt is így ír -
ta alá: „p. e-né, ko ráb ban Koz ma istvánné". az or -
vo si di ag nó zis sze rint rák ban halt meg, va la hogy
még is úgy tű nik, a vá rat lan csa ló dás után fel ad ta,
nem akart to vább él ni. 59 éves ko rá ban tá vo zott az
élők so rá ból, má so dik nak a tíz test vér kö zül.

iii. ÚJ rA A FürdőTELEpEn -
A FE KE TE nőVérEK

a meg fo gyat ko zott csa lád a há bo rú utol só hó nap ja -
it a ta más he gyen, egy bar lang ból ki ala kí tott óvó -
hely-fé lé ben vé szel te át. nem ér te bán tó dás őket, az
üre sen ha gyott há za kat vi szont több ször ki fosz tot -
ták, s nem is az orosz ka to nák. azok fü red fel sza -
ba dí tá sa után egy sze rű en be köl töz tek és hos  szú
időre be ren dez ked tek az amá lia nya ra ló ban. nyo -
mu kat né hány üsz kös pad ló desz ka - tá bor tü zet rak -
tak a szo bá ban? - és egy golyólyukasztotta port ré
őrzi. a csa lá di fá ma sze rint ma ga a gpu-főnök la -
kott ná lunk. nagy né né im mel főzetett ma gá nak, az
el ké szült ételből először ne kik és hat éves uno ka -
öcsém nek kel lett en ni, azu tán tá lal tak (ugyan ab ból
a tál ból) a tiszt nek. az illető pon to san meg ma gya -
ráz ta a ten ni va ló i kat, jól be szélt né me tül. gyu ri bá -
tyánk eköz ben a szom szé dos szö vet ke ze ti üdü lő -
ben orosz nyelv tu dá sát hasz no sí tot ta: ott szé kelt a
Vö rös had se reg főparancsnoksága.

a ka to na ság tá vo zá sa és till te réz ha lá la után a
csa lá di ta nács úgy dön tött, el kell hagy ni az öreg he -
gyi ott hont, és a fürdőtelepen kell foly tat ni az éle -
tet. Koz ma istvánné négy hú gá ra hagy ta ér té kes in -
gat la na it, föl té te lül szab va, hogy édes any juk „illő
el tar tá sá ról" gon dos kod ja nak. ha gya té ki vég re haj -
tó ként már ton test vé rü ket ne vez te meg, aki nek az
örö kö sök „min den dön té sé ben meg nyu god ni tar -
toz nak", ellenkező eset ben el ve szí tik örök ré szü ket.
a pálóczi-horváth ház árá ból rend be le he tett hoz ni
a fürdőtelepi há zat és a Zsig mond ut ca felőli ré szen
ál ló kis épü le tet. és per sze él ni is kel lett valamiből,
ma tild nak és ilo ná nak sem mi fé le jö ve del me nem
volt. (a fo lya ma tot ma ris ka így jel le mez te: „föl -
ken ték egyik há zat a má sik ra". né hány év múl va
ugyan is a nyá ri la kot és a nagy kert fe lét is el ad ták,
az árá ból fürdőszoba és cse rép kály ha lett az egy ko -
ri Zsófika-lakban.)

Új ra in dult a var ro da is: az egyik szo bá ba be ke -
rült a singer-varrógép, a pró ba ba ba, a hár mas-tü -
kör, és per sze hímzőráma min den men  nyi ség ben.
matyinak nem volt más lehetősége, terus azon ban
föl mér te, hogy a javítgatásból-hímzésből csor do gá -
ló pénz az éhen ha lás hoz sem elég, ezért új ra pos tás -
kis as  szony nak állt. Öt ven hat éve sen (!) je le sen le -
vizs gá zott min den fé le pos tai ismeretekből, még
távbeszélő-kezelésből is szak vizs gát tett. tíz év
múl va már ha vi 66o ft-ot keresett… a fürdőtelepi
pos ta hi va tal ban dol go zott. főnökei fel tét len meg -
bíz ha tó sá gá ért sze ret ték, kolléganői meg azért,
mert az első szó ra át vál lal ta a szom bat-va sár na pi
ügye le te ket, kü lö nö sen ak kor, ha kis ma ma kér te.

terus és er zsé bet gon do san ve ze tett - és min dig
fil lér re pon tos! - ház tar tá si köny vei ebből az időből
ta nul sá gos ol vas má nyok. szó ra ko za tó ak is, hi szen

az egyes tételekből, a ki adá sok
rang so ro lá sá ból a „könyvelők"
jel le me is ki ol vas ha tó. el szo -
mo rí tó vi szont lát ni, mi lyen
kraj cá ros gon dok kö zött él tek.
a meg ku por ga tott fillérekből
még is tud tak pl. ka rá csonyt ün -
ne pel ni, örö met sze rez ni, sőt,
se gí te ni a ná luk is sze gé nyeb -
be ken. a fe ke te nővéreknek
volt tar tá sa az öreg sé gük re rá -
juk köszöntő nyo mo rú sá gos
kö rül mé nyek kö ze pet te is.
Koz ma istvánnénak a 30-as
évek ben még biz tos jö ve de -
lem for rást je len tett a szo ba ki -
adás. évről év re visszatérőTestvérek találkozója Balatonfüreden (1956)
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ven dé gei he tek re, nem rit kán egész nyár ra bé rel ték
az amá li át. amíg ők él vez ték a nyá ri Ba la ton fü re -
det, a há zi as  szony ki köl tö zött a kis nyá ri lak ba, s
za var ta la nul él te a ma ga éle tét. a há bo rú utá ni ven -
dé gek rö vid időre jöt tek, ke vés pénz zel és ki sebb
igé nyek kel, a négy nővérnek pe dig nem na gyon
volt ho vá fél re hú zód nia. se gí tet tek ma gu kon: a ha -
tal mas pad lás tér ben be ren dez tek egy szo bát, s ame -
lyi kük nek nya ra ló ven dé ge volt, oda vo nult föl. (a
ki adá sért ka pott pénz min dig an nak járt, aki a ké -
nyel mét-szo bá ját föl ál doz ta.) hadd te gyem hoz zá:
ak ko ri ban a pad lást épp oly gon do san ta ka rí tot ták,
mint a szo bá kat, a kö ve zett pad la tot több ször is föl -
mos ták egy év ben. di ák lány ként én is alud tam né -
hány szor oda fönn - ki fe je zet ten „jó bu li" volt. 

1956 szep tem be ré ben még egy szer ös  sze gyűlt a
nyolc test vér. nem volt sem mi fé le ke rek év for du ló,
egy sze rű en csak lát ni akar ták egy mást. el jött ma ris -
ka az alföldről, Jó zsi Vác ról és mar ci Budapestről.
gyu ri, a csa lád fe ke te bá rá nya pá pá ról ér ke zett, ak -
ko ri ban ott élt a méh Vál la lat já rá si igaz ga tó ja ként.
gyu ri bá csié volt a fényképezőgép is, amel  lyel az
uzson na asz tal kö rül ülő tár sa sá got meg örö kí tet tem.
majd nem min den kit: ilo na hi ány zik a képről, ő ép -
pen szü re tel ni volt va la hol. Ben nem így él nek má ig:
a fá radt-ko moly Jó zsi bá csi, a szi go rú-ko moly mar -
ci, a min dig nyüzsgő gyu ri - til da né ném, a tá vol -
ság tar tó, er zsé bet, a nevetős, terus, a szelid-
halkszavú, és nagy anyám, a kis vak si ma ris ka.
(ak ko ri ban már Je ná ból sze rez tük be ne ki a
húsz-egy ne hány di opt ri ás, spe ci á lis szem üve -
get. cso dá lat ra mél tó mó don tud ta tit kol ni,
hogy alig lát: óva to san jött-ment, fi nom moz du -
la tok kal nyúlt min den hez, ti zed an  nyi po ha rat
nem tört, mint két bal ke zes uno kái. csak vé let -
le nül lepleződött le né ha, pél dá ul ami kor sül tet
sze le telt a kony há ban, s nem lát ta, hogy a macs -
ka a sze le te lés sel egy rit mus ban lop kod ja el
előle a húst.)

a 60-as évek vé gé re egye dül ma radt terus a
cso ko nai ut cai ház ban. 1958-ban el ment ma -
tild, 1967-ben er zsé bet, ilo na 1969-ben kö vet te
őket. a szo mo rú sort már ton kezd te, 1958 ta va -
szán a széher úti fe ren ces Kór ház ban halt meg,
de őt is fü re den te met ték. a fe ke te csa lád
előrelátó volt: az öre gek ha lá la kor hat sír he lyet
vet tek meg a ka to li kus temetőben, szülők és
test vé rek egy más mel lé ke rül het tek végső nyu -
ga lom ra. a csa lá di sír ker tet és a kö zös sír em lé -
ket er zsé bet ter vez te és csi nál tat ta meg ko ráb -
ban; a ré gi ott hon, a pálóczi-horváth ház vö rös

mészkő ke rí tés osz lo pa it hasz nál ták fel hoz zá. ilo na
ha lá la után úgy tűnt, terus sem kés le ke dik so ká ig.
sú lyos gyo mor vér zés sel ke rült a veszp ré mi kór ház -
ba, föl épü lé se va ló ban cso dá val volt ha tá ros. ak kor
a 91 éves ma ris ka, aki nek még föl emelt hang ját sem
hal lot ta ad dig sen ki, el lent mon dást nem tűrően kö -
zöl te: „ha za megy" fü red re, hát ra lévő ide jét „ott -
hon", a hú ga tár sa sá gá ban kí ván ja el töl te ni. a köl tö -
zés nek nem volt aka dá lya, lá nyai is nyug díj ban vol -
tak már. há rom évet tölt het tek még együtt terus
1972-ben be kö vet ke zett ha lá lá ig.

a két legidősebb fe ke te test vér élt leg to vább,
má ria is, Jó zsef is 1974-ben hunyt el. fe ke te
györgy ha lá lá ról az új sá gok bot rány-kró ni ká já ból
ér te sült a csa lád. fél té keny sé gi ro ha má ban ön gyil -
kos lett - má so dik fe le sé ge vagy negy ven év vel volt
fi a ta labb ná la. 

* * *
Két szer öt ven év csa lád tör té ne té nek vé gé hez ér -

kez tem. most döb be nek rá, hogy száz év his tó ri á já -
ba jó sze ri vel csak két ge ne rá ció tör té ne te fért be le:
csak az ő éle tük kötődött ma ra dék ta la nul Ba la ton -
fü red hez. a csa lád má ra szét szó ró dott. mi, déd uno -
kák, ha lot tak nap ja tá ján ál ta lá ban egy szer re visz -
 szük föl vi rá ga in kat ti zen négy sír hoz a temetőbe.
ez zel az írás sal egy ko szo rút sze ret nék le ten ni a fe -
ke te csa lád em lé ke ze té re.

A Fekete-család síremléke a balatonfüredi temetôben
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„Dr. Mar tos Ist ván (1886. Mezőpéterd - 1944. áp ri -
lis 29. Ba la ton fü red). Ap ja gaz dál ko dó volt, aki szí -
ve sen en ged te fi át egye tem re. Bu da pes ten vé gez te
az or vo si egye te met, és 1910-ben már kór há zi al or -
vos volt a Szent Ist ván Kór ház ban. On nan 1920-
ban Ba la ton fü red re ke rült, és a sza na tó ri um
rendelő és osztály vezető főorvosi cí met ér te el, egy -
ben a di ag nosz ti kai la bo ra tó ri um és elekt ro te rá pi ás
in té zet vezetője volt. Ezen kí vül még tb já rá si
főorvosi cí met is ka pott. Úgy is mer ték, mint
kitűnően kép zett or vost.

1944 ta va szán a né met be vo nu lás után Szé che nyi
György ak ko ri já rá si főszolgabíró - köz is mer ten fa -
sisz ta be ál lí tott sá gú vezető - fel szó lí tot ta a sza na tó -
ri um igaz ga tó ját, szün tes se meg dr. Mar tos szol gá -
la ti vi szo nyát zsi dó vol tá ra te kin tet tel.

Dr. Mar tos ezt nem vár ta meg, és mert a zsi dó -
csil la got sem óhaj tot ta vi sel ni, az em ber te len ren -
del ke zé sek elől a ha lál ba me ne kült. 1944. áp ri lis
29-én fe le sé gé vel és an nak édes any já val, dr. Kö ves
Jenőnével együtt ön gyil kos ok let tek. 1944. má jus 1-
én te met ték el őket az arácsi róm. kat. temetőben.
Sír kö vü kön a ne vü kön kí vül csak an  nyi áll: „Meg -
hal tak együtt". A fa siz mus ál do za tai vol tak."

(Zákonyi Fe renc: Balatonfüred.1988.)

Zákonyi fe renc köny vé ben szűk sza vú sá gá ban is
meg rá zó és pon tos le írá sát ta lál juk dr. mar tos ist -
ván élet út já nak. ma gam azt sze ret ném el mon da ni,
ho gyan is mer tem meg, gye rek ként mi lyen nek lát -
tam őt. szü le im az er zsé bet sza na tó ri um ban dol -
goz tak - apám mint főportás -  és igen jó vi szony -
ban vol tak mar tos dok tor ral. ne kem születésemtől
fog va kezelő „dok tor bá csim" volt, s tra gi kus ha lá -
lá ig rend sze re sen ta lál koz tam ve le.

az első ta lál ko zás ról szü le im so kat me sél tek. Két
éves le het tem és na gyon be teg. szűn ni nem aka ró
ma gas lá zam volt, s at tól tar tot tak, hogy le áll a szív -
mű kö dé sem. Két ség be es ve kér ték mar tos dok tor
urat, jöj jön el és se gít sen raj tam. azon nal jött, és
egész éj sza ka ott ült az ágyam mel lett, fog ta a csuk -
ló mat, fi gyel te a pul zu so mat. haj na li há rom óra kö -
rül föl állt és azt mond ta: „már nem lesz sem mi
baj." tel jes gyógy ulá so mig na pon ta el jött, és
ellenőrizte az ál la po to mat. Bár ek kor még ön tu dat -
lan kis em ber ke vol tam, nem so kat ért het tem az

egészből, azt azért érez tem, hogy so kat tett ér tem.
évek múl va is nagy tisz te let tel néz tem fel rá.

a következő tör té net re már jól em lék szem en  nyi
év után is. a sza na tó ri um ban el rom lott va la mi lyen
or vo si mű szer, ami ak ko ra do boz ban volt, mint egy
ki sebb bőrönd. ezt a mű szert vit te el apám és mar -
tos dok tor meg ja vít tat ni Bu da pest re.  Vo nat tal utaz -
tak, és en gem is ma guk kal vit tek. uta zás köz ben -
volt rá idő -  vé gig be szél get tek. én per sze csak
csön des hall ga tó ja vol tam a tár sal gás nak, azt azon -
ban meg fi gyel tem, hogy mar tos dok tor halk sza vú
és igen vá lasz té ko san beszélő part ner. po li ti ká ról
nem esett szó köz tük, apám va ló szí nű leg ta pin tat -
ból nem te rel te er re a szót, hi szen a mi csa lá dunk -
ban min den ki szí ve sen po li ti zált. 

Bu da pest re ér ve el vit tük a mű szert a ja ví tó mű hely -
be, s apá mék meg be szél ték, hogy es te már hoz hat juk
is vis  sza. a ja ví tás azon ban va la mi lyen ok ból meg ké -
sett, mi pe dig emi att le kés tük az utol só fü red re in du -
ló vo na tot. nem te het tünk mást, a nagy ka ni zsai vo -
nat tal jöt tünk el Budapestről, bíz va ab ban, hogy sió -
fo kon még el ér jük az utol só fü red re in du ló ha jót.
fut va ugyan, de si ke rült. mond ta is mar tos dok tor úr:
„na, ed dig min den si mán ment!" ha nem ami utá na
kö vet ke zett, ar ra ő sem szá mí tott. aho gyan a tün de
mo to ros el hagy ta a hullámvédő mó lót és ki fu tott a
nyílt víz re, ha tal mas hul lá mok ba ke rül tünk. erős
észa ki szél fújt, a hul lá mok ép pen szem ben jöt tek:
mind ez így éj sza ka bi zony fé lel me tes volt. először
meg ijed tem, azu tán ha mar meg szok tam. Ki ül tünk a
fe dél zet re, fi gyel tük a ha jó or rán át csa pó és az egész
ha jón végigsöprő hul lá mo kat. mar tos dok tor nak ez
nem oko zott olyan nagy örö met, mint ne kem. Lá ba it
fel húz ta, és egy re azt kér dez get te tőlem, nem fé lek-e,
nem ér zem-e ros  szul ma gam. Köz ben egy re sá pad -
tabb lett, az órá ját né ze get te és kér dez get te: „mi kor ra
érünk fü red re?" ahogy fü red kö ze lé be ér tünk, és a
par ti he gyek ár nyé ká ba ke rül tünk, a Ba la ton pil la na -
tok alatt le csen de se dett. mi u tán a ha jó ki kö tött és ki -
száll tunk, mar tos dok tor így szólt apám hoz: „gyu la,
ha még két per cig tart ez a vi ha ros út, én ros  szul le -
szek, pe dig a gye re ket fél tet tem, hogy nem fog ja bír -
ni a vi hart." ezen azu tán apám mal na gyot ne vet tek.
ek kor hal lot tam iga zán ne vet ni. ad dig úgy gon dol -
tam, azért olyan na gyon ko moly em ber, mert egy or -
vos nak ilyen nek kell len nie. 

simon gyuLa

EMLéKEiM A TrAGiKuSAn ELhunyT 
dr. MArToS iSTVánróL
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ez után is gyak ran ta lál koz tunk, hi szen rend sze re -
sen lá to gat tam apá mat a sza na tó ri um ban. nyá ron
pe dig a ke rek temp lom ba jár tam mi nist rál ni, ün nep -
nap okon min dig ta lál koz tam mar tos dok tor úr ral és
csa lád já val. hívő ka to li ku sok lé vén temp lom ba jár -
tak.

ami kor 1944. áp ri lis ele jén ta lál koz tam ve le,
már sár ga csil la got hor dott. na gyon szo mo rú volt.
fe le sé ge rit kán mu tat ko zott, ak kor már nagy be teg
volt, csak a szo bá ban fe küdt. töb bé nem is lát tam,
ez volt utol só ta lál ko zá sunk.

a ha lá luk kal kap cso la tos eseményekről apám tól
hal lot tam, de sze ret nék erről is ír ni. ott kell kez de -
nem, hogy mar tos dok tor nem gyűj tött nagy va -
gyont. nem volt in gat la na, sem nya ra ló ja, csak egy
szé pen be ren de zett szo bá ja az er zsé bet sza na tó ri -
um ban. ha ná la jár tam, min dig meg cso dál tam a fa -
la kon a szép fest mé nye ket, a szép szőnyegeket, és a
sok ré gi - úgy gon do lom, ér té kes - or vo si köny vet.
a szo ba is ré gi bú to rok kal volt be ren dez ve. én
nagy érdeklődéssel fi gyel tem az ori on világvevő
rá di ót, meg cso dál tam az ál lo má sok ská lá ján a zöl -
den vi lá gí tó „va rázs sze met". er re azért is jól em lék -
szem, mert apám is sze re tett vol na egyet ven ni: tö -
ké le te sen le he tett fog ni a lon do ni rá dió ma gyar
nyel vű adá sa it, s azok ból meg le he tett tud ni a pon -
tos harc té ri ese mé nye ket.

Kö rül be lül há rom nap pal a ha lá la előtt mar tos
dok tor úr azt mond ta apám nak: „gyu la, ma gá nak
adom a rá di ó mat, ne kem már úgy sem kell." apám
til ta ko zott, nem fo gad ta el az aján dé kot, és pró bált
va la mi vi gasz ta lót mon da ni a dok tor úr nak. Va la mi
olyat, hogy „nem is biz tos, hogy el kell men ni ük."
per sze, mind ket ten tud ták, hogy ez le he tet len. mar -
tos dok tor csak an  nyit mon dott: ő még csak el men -
ne, ha men ni kell, de a fe le sé ge és az anyó sa nagy -
be te gek, a szo bát sem tud ják el hagy ni.

áp ri lis 28-án es te apám volt szol gá lat ban. Va cso -
ra után még lát ta mar tos dok tort be men ni a szo bá -
juk ba. más nap reg gel - apám hét órá ra ment vis  sza
dol goz ni - föl tűnt ne ki, hogy nem jön reg ge liz ni a
dok tor úr. mi vel később sem volt moz gás, apám hí -
vat ta a csendőrséget, és az ő je len lét ük ben fel nyi -
tot ták a szo bát. a szo bá ban hal va ta lál ták az egész
csa lá dot, ott volt az in jek ci ós tű is, ami vel nagy
adag al ta tót adott be a csa lád já nak és ma gá nak mar -
tos dok tor.

ez után meg je lent há rom nyi las kar sza la gos
egyén, ke res ni kezd ték az ér té ke ket. apá mék ek kor
vet ték ész re, hogy a szo ba ala po san ki van ürít ve:
hi á nyoz nak a fest mé nyek a fal ról, a szőnyegek, a

köny vek nagy ré sze, a bú to rok és a világvevő rá dió.
hogy ho vá tűn tek és ho gyan, azt sen ki nem tud ja:
az ab la kok zár va vol tak, egyéb ként is a belső ud -
var ra néz tek és a gaz da sá gi ka pu is zár va volt egész
éj jel. pe dig az előbb fel so rolt ér té ke ket nem le he tett
egy sze rű do log ész re vét le nül el szál lí ta ni. apá mat
két szer is ki hall gat ták, mi vel tud ták, hogy na gyon
jó ba rát ság ban volt a doktorékkal, még azt is tud ták,
hogy a világvevő rá di ót a dok tor apám nak akar ta
ad ni. nem tud tak sem mit rá bi zo nyí ta ni, még sem
hit ték el, hogy nincs sem mi kö ze az ese mé nyek hez.
pe dig hát nem volt, ezt, en  nyi idő után már bát ran
ki je lent he tem.

az arácsi ka to li kus temetőben te met ték el őket. a
csen des te me té sen alig vol tak, nem volt ta ná csos ott
meg je len ni.

a ha lál eset na gyon meg rá zott ben nün ket. egy
na gyon ked ves, sze re tet re mél tó csa lá dot, és ta lán
mond ha tom azt is: mar tos dok tor úr ban iga zi jó ba -
rá tot ve szí tet tünk el. az ő em lé kük re ír tam ezt a né -
hány gon do la tot, an nak re mé nyé ben, hogy az utó -
kor nem fog ja őket el fe lej te ni. Úgy ér zem, en  nyi vel
tar toz tam a mar tos csa lád nak.

dr. Martos István és dr. Miklovitz Dezsõ a Szanatórium folyosóján
Zákonyi-hagyaték (1934)
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A VároSi hELyTörTénETi GyűJTEMény 
ÚJ SZErZEMényEi

az 1881-ben alakult Önkéntes tűzoltóegylet tagjai az 1930-as években
(egervári tivadar ajándéka)
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Kenyeres ágnes bizonyítványa
(dr. Bakos miklós ajándéka)
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egye sü le ti mun kán kat az alap sza bály zat ban és a
2003. évi mun ka terv ben meg ha tá ro zott fel ada tok
sze rint vé gez tük.

Szer ve ze ti élet: 
te vé keny sé günk  hát te rét és szín te rét a Vá ro si
hely tör té ne ti gyűj te mény biz to sí tot ta. 

egye sü le ti na punk to vább ra is min den hó nap má -
so dik kedd je. tag ja ink nak itt kö tet len ba rá ti be szél -
ge té sek re, do ku men tum cse rék re, ja vas lat té te lek re,
ku ta tá sok ra van lehetőségük. el nök sé gi és szer -
kesz tő ségi ülé se in ket is er re a nap ra
üte mez zük. az egye sü let pénz ügyi fel -
ada ta i nak kéz ben és kar ban tar tá sá ért is -
mé tel ten kö szö net il le ti Ka ri ka er zsé bet
és Baán Be á ta tag tár sun kat.

2003. feb ru ár 20-án be szá mo ló és
tiszt újí tó köz gyű lést tar tot tunk, el nö -
künk prof. dr. hor váth mi hály 9 éves
mun ka után le mon dott. ér de me it jegy -
ző  könyv ben örö kí tet te meg az egye sü let,
au gusz tus 20-án a képviselő tes tü let dísz -
pol gá ri kitüntető cí met ado má nyo zott
ne ki, a Veszp rém me gyei hon is me re ti
egye sü let pe dig em lék érem mel is mer te
el te vé keny sé gét. 

a köz gyű lés szenfnerné Var ga ani -
kót, a Bem Jó zsef ál ta lá nos is ko la
igaz ga tó he lyet tes ét vá lasz tot ta el nök -
nek. Új el nök sé gi tag lett dr. dibusz
Lász ló nyu gal ma zott főorvos. a tit kárt
és az el nök ség töb bi tag ját a köz gyű lés
egy ön te tű en megerősítette meg bí za tá -
sá ban.

tag lét szá munk a múlt év ja nu ár tól
de cem be rig 48-ról 57 főre emel ke dett.
saj nos 2 tag tár sunk, Vurai tamásné és
né meth gyu la el ha lá lo zott. mindkettő -
jük te me té sén az egye sü let kép vi sel tet -
te ma gát és sír ju kon ko szo rút he lyez -
tünk el. 

szer ve ze ti éle tünk ese mé nye i nek hű
megörökítője peremartoni nagy sán -
dor tag tár sunk, aki a fo tók kal meg aján -
dé koz ben nün ket. 

Kap cso la tok:
ré gi kap cso la ta ink mel lett (szé che nyi tár sa ság,
arácsi pol gá ri egy let, Veszp rém me gyei hon is me -
re ti egye sü let és a Laczkó dezső mú ze um) együtt -
mű kö dé sünk megerősödött a me gyei Le vél tár ral, a
Ba la ton fü red Vá ro sért Köz ala pít vánnyal, a
BaLaton  Vin Bor lo vag rend del, az ál ta lá nos is -
ko lák kal, a szé ché nyi fe renc Ker té sze ti szakképző
is ko lá val és a Ba la to ni szö vet ség gel. 

a Ba la ton fü re di nap ló és a fü red tV rendez vé -
nyeink ről rend sze re sen tu dó sí ta nak.

bE SZá Mo Ló A bA LA Ton Fü rE di 
hELy Tör Té nE Ti EGyE Sü LET 
2003. éVi TEVéKEnySéGérőL

Bálint  Jánosné (1924-1986) 
a gyűjteménynek otthont adó ház adományozója
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a Veszp ré mi me gyei hon is me re ti egye sü le tet és
sa ját egye sü le tün ket elek mik lós tit kár kép vi sel te a
so mogy me gyei hon is me re ti egye sü let meg ala ku -
lá sá nak 10. év for du ló ján Ka pos vá rott. ugyan csak a
tit kár vett részt a XXXi. hon is me re ti aka dé mia
ren dez vé nyén nyír egy há zán. egye sü le tün ket há -
rom fő kép vi sel te Ve ress d. csa ba tör té nész szü le -
tés na pi ün nep sé gén, va la mint a me gyei egye sü let
be szá mo ló köz gyű lé sen.

Ki ad vány ok, pub li ká ci ók:
hely tör té ne ti fo lyó ira tunk a fü re di his tó ria 2003-
ban há rom szor je lent meg. a bu da pes ti cso ko nai
művelődési Köz pont se gít sé gé vel tör té nik nyom ta -
tá sa és iglói Já nos ön zet len mun ká ja nyo mán kap
szép for mát a tar ta lom. 

a szín vo na las fo lyó irat aján dék a fü re di ek nek.
Lét re ho zói, al ko tói, szerzői, szerkesztői, fo tó sai,
kivitelezői a vá rost aján dé koz zák meg szel le mi és
fi zi kai mun ká juk kal. az új sá got egye sü le tünk tag jai
to vább ra is meg kap ják tag il let mény ként. Je len leg
400 pél dány ban je le nik meg és egy re nép sze rűbb,
az utol só da ra big el fogy. 

tag ja ink kö zül a iii. év fo lyam szá ma i ban pub li kált:
Baán Be á ta, dr. dibusz Lász ló, elek mik lós,

iglói Já nos, Ka to na csa ba, Lász ló Zol tán, né meth
ákosné, sárköziné sárovits haj nal ka, dr. rácz Já -
nos, Var ga Lászlóné, Z. Karkovány Ju dit. 

Ka to na csa ba és dr. rácz Já nos egyéb szak fo lyó -
irat ok ban is pub li kál tak.

a Ba la ton fü re di nap lót tu dó sí tot ta: dr. dibusz
Lász ló, elek mik lós, gombásné Bugsch éva, tóth
at ti la.

a vá ro si hely tör té ne ti gyűj te mény ré gi ké pes -
lap ja i ból ké szült „üd vöz let Balatonfüredről” cí mű
gyö nyö rű al bum két tag tár sunk, né meth ákosné és
elek mik lós mun ká ja. 

pá lyá za tok:
egye sü le tünk a Veszp rém me gye Kul tú rá já ért Köz -
ala pít vány pá lyá za tán 50 ezer fo rin tot nyert, a Ba la -
ton fü re di Ön kor mány zat tól pe dig 60 ezer fo rin tot
ka pott.

ren dez vé nyek és ese mé nyek:
má jus 4-én szent fló ri án nap ján az Ön kén tes tűz -
ol tó egye sü let tel és az Ön kor mány za ti Ön kén tes
tűz ol tó ság gal új ra avat tuk és meg ko szo rúz tuk az
em lék táb lát a ré gi szer tár fa lán.    

au gusz tus 19-én a hely tör té ne ti gyűj te mény meg -
ala pí tá sá nak 10. év for du ló ját ün ne pel tük. a ren dez -

vény szép pél dá ja volt, hogy egy ci vil szer ve zet - pár -
tok tól füg get le nül - oko san, sze ré nyen,  ös  sze fo gás sal
ho gyan tud ün ne pel ni. cson ka end re tag tár sunk az
ün nep ség előkészítéséből és le bo nyo lí tá sá ból nagy
részt vál lalt.   

tag sá gi iga zol vá nyunk (tóth at ti la volt az öt let -
adó és a végső ki vi te le zés ben is se géd ke zett.) ezen
a na pon ke rült át adás ra, me lyet iglói Já nos tag tár si
fel aján lás ból ké szí tett el. 

a ma gyar saj tó nap ján györök györgy em lék -
táb lá ját, no vem ber 5-én pe dig de ák fe renc szü le té -
sé nek 200. év for du ló ján a pan te on ban fel ava tott em -
lék táb lát ko szo rúz tuk meg. de cem ber 8-án - egye sü -
le ti nap ke re té ben - meg em lé kez tünk peremartoni
nagy sán dor ha lá lá nak 25. év for du ló já ról. 

Jó hír ként köny vel het jük el, hogy a te le fon ki adó
tár sa ság jel zé sünk re ki ja ví tot ta a hi bás fü re di ut ca -
ne ve ket.
a hely tör té ne ti egye sü let 2003. évi pénz ügyi be -
szá mo ló ja
be vé te lek:
meg ne ve zés Ös  szeg ft
át ho zat a 2002-es évről 143.516
tag dí jak ból 21.800
tá mo ga tás Veszp rém me gye Kul tú rá já ért 
Köz ala pít vány:   50.000
tá mo ga tás Ba la ton fü red 
Ön kor mány za ta:                        60.000
Könyv el adás ból 
(szép ma gyar hazánknak.... c. könyv) 2.000
his tó ria el adá sá ból 160.216
fo lyó szám la ka ma ta 2.507
sZJa l%-a                       32.275
Ös  szes be vé tel: 472.314

Ki adá sok:
meg ne ve zés Ös  szeg ft
nyom tat vány, pos ta költ ség 59.913
Ko szo rúk 10.760
his tó ria nyom da költ sé gei (2 szám) 65.613
Ös  szes ki adás: 136.286

Egyen leg:
Ös  szes be vé tel: 472.314
Ös  szes ki adás: 136.286
egyen leg: 336.028

Ba la ton fü red, 2004. feb ru ár 10.

szenfnerné Var ga ani kó 
el nök



 




