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Öreg-hegyen innen, Öreg-hegyen túl 
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Öreg-hegy a neve szinte valamennyi Balaton-mellyéki helyen a falu vagy a város őseredeti, 

nem egyszer településkezdeményező szőlőhegyének. Csak a példa kedvéért: az Almádi hegy, 

melyen túl nyugatra, Alsóörsnek már Zala vármegye kezdődött, előbb 

Szárberény/Vörösberény (és ha nem is közigazgatásilag, a gyakorlatban egyre inkább 

Veszprém és a környék polgárosodó népének) szőlőhegye volt. A kertekben először kalyibák, 

majd vityillók (meg persze pincék), még később házikók, végül is nyaralók épültek, a XIX. 

század végére már tóparti fürdőházak, a sédvölgy kiszélesedésénél piac, körben üzletek, 

vendéglők, kápolna, majd fogadók, szállodák is települtek. Hogy a vége Almádi község 

megszületése legyen, hol az egykori szőlőskertek közti dűlőutak utcákká váljanak úgyannyira, 

hogy ma hosszabb legyen a balatonalmádi úthálózat, mint a megyeszékhelyi. 

 Öreg-hegyen innen, Öreg-hegyen túl… Milyen az élet? 

 Olyan, amilyen; leginkább mint a Balaton körül… mindenütt Almáditól (Keszthelyen 

át) Keresztúrig, meg vissza (Siófoknak jövet). Nem számítva a nyári (rendre visszatérő, vagy 

alkalmi) vendégeket: szegények, gazdagok, egész évben itt élő őslakosok s betelepültek, meg 

a 3-9 hónapot itt töltő üdülőtulajdonosok… Ezek is, azok is; hál’ Istennek eléggé 

összeszoktak e csoportok, s bármily hihetetlen, többnyire (a néhanapján előforduló 

érdekellentét ellenére) közösségé álltak össze. Fonyódot, Örvényest, Szabadit, vagy 

Vonyarcot hogyne szeretné (majdnem egyformán) a bennszülött balatoni, a komonista 

osztályharc elől menekülő pesti s miegyéb úriember s úriasszony (meg leszármazottjuk), a 

környező városokból a tó partjára, zöldövezetbe, szőlőskertbe, vízhez kívánkozó s itt ragadó 

somogyiak, veszprémiek, zalaiak… Meg a távolabbi magyar s nem magyar világ szépségre 

szomjas és nyugalmat, vagy épp fölüdülést kereső, hozzánk ellátogató lakói. 

 Ezek, azok; földművelők, kézművesek, kereskedők, vendéglősök, tisztviselők, 

értelmiségiek, köztük művészek. Meg az elmúlt évszázad második felében persze elvtársak a 

vezető (nem a munkás-, hanem a zsarnok-) osztályból. Kitaszítottságuk ellenére is 

megkapaszkodók, végleg lemaradók, a maguk szemétdombján kakaskodók… 

 Ismerkedni, társalkodni persze hogy az előbbiekkel támad kedve az embernek! 

Megtudni, hogy s mint esett. Hogy s mint lehet. Érdemes. 

  

Kr. u. 2002. Szent Iván hava egyik napján a Kikelet-istennő (Auróra) szállodájának balatoni 

fövenyferedőjéből órákon át nótaszó árad – délután, a kertszomszédban, a fél városi 

fövenyfürdő őket kacagja! Néha hallik: a Kikelet-istennő szállójának német vendégei tapssal 

köszönik a nem mindennapi tavi nyári hangversenyt. Máshol is: (a nagy nyári forróságban:) a 

közeli dombok, hegyek oldalain megbúvó szőlők pinceszerein föl-fölcsendül az ének. 

Városszerte, szőlőhegy-szerte, esti, házi, kerti mulatságokon – magunkban, magunknak, 

barátainkkal, barátainknak. És senki sem int le, mint… annyi más (rossz) (gyönge magyar) – 

csonkamagyarországi – településen. Jó magyar hely ez… 

 Jó helyre gyüttél, Miska!  

 …Hattyatlan Balaton. (Hattyúval.) 

 Balaton: karika túra. 

 Balatoni karikatúra. (Helyről helyre, körbe-karikába.) 

 Balatoni Miska-kancsó (Körmenditől, karcagi mester kezéből), csabai(‒iratosi) 

csöcsöskorsó.  

 Magyar Hattyak Tengere: Hattyak tava. 

 Magyar, tengörre! Tengörhöz. 

Hattyak: tava.  

Jó húsz éve az első vihar átröpítette velünk, a tomboló szél elől vízbe menekülőkkel 

Budataváról Kenesére a tört evezőjű, tó javával teli gumicsónakot, amelyet csak vitt, ragadott 

magával a vad északi szél, hogy majd cipelhessük vissza végig a parton a fejünkön. 

Hattyak tava? 
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Hattyúúszás! ‒ hanyattúszás helyett? 

‒ A balatoni Szajnán?... 

A csudát! 

Ám itt is: ott. 

Ott: itt. 

Tavon; tó mellett. Tavunk körül. 

‒ A Balaton a Dunántúl (vízi) Hortobágya! 

Hogy épp oly magyar, nem vitás. 

A miénk. 

Szőröstül, bőröstül. 

 

Könyvünkben a magunk Balatonja jelenik meg. A legkülönbözőbb jelenetekben. 

 Egyszer hopp, másszor kopp. 

 Mindig túlzás és szépítés nélkül. 
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Kis almádi irodalomtörténet 
 

 

 

 

Írók Almádiban? Az alig másfélszáz éve létező, szőlőhegy körül lett üdülőfaluból kinőtt 

városkában? Almádiban, Budataván, Vörösberényben, Káptalanfüreden… Mert hogy 

Balatonalmádi ebből az egymástól igencsak különböző (múltú) négy egységből áll. 

Vörösberény (Szárberény-kezdettel) jó ezer éves, mint az ittlétünk – a veszprémvölgyi görög 

apácák, majd a Jézus-társaságiak, még később a kincstár birtoka… Budatava Berényhez 

tartozott, de csak vagy száz éve kezdett kiépülni, s lett mára az egykori Séd-torkolat és 

környéke Nagy-Almádi lakótelepes kertvárosa… Káptalanfüred, mely az 1950-es 

közigazgatási átrendezésig – ezer magyar évig? – Zalavármegyéhez, azon belül Alsóörshöz 

tartozott… S maga Almádi, Szárberény szőlőhegye, az Öreg-hegy s a Tóig lejtő Köves-alja a 

szaladásnyira fekvő megyeszékhely, Veszprém, meg persze Berény (és Szabadi, s a 

közelebbi‒távolabbi helyek sokasága) szőlőskertje, hol a XIX. században egyre jobban 

elszaporodtak előbb a szőlőkben a borospincék, majd a nyaralók, amelyek előbb-utóbb 

állandóan lakott otthonokká váltak.  

 Almádi, mely egyben Berény, Káptalan, Budatava is. Így együtt már… valóban jó ezer 

év. Ám kisded irodalomtörténetünk (irodalomtörténeti jegyzetfüzérünk) csak az utóbbi félezer 

évből meríthet. Ennyire futotta erőnkből (tudásunkból)… E táj magyari idejéből. Pedig 

kerülhetett tollforgató azok közt is, akik például a római időkben itt telepedtek le, DA 

BIBERE! (Innya kő!) fölkiáltással hajtották föl borukat, mely e föld termette szőlő levéből 

készült… Azon kelta, morva, avar, hun, miegyéb óhonfitársaink egyike-másika is szóba 

jöhetne… Ha tudnánk róla. Ha kőbe, fába, agyagba, fémbe, bőrre, szövetre, papírra rótt 

rovásuk megmaradt volna. 

 Maradjunk ennyiben! 

 Isten hozott… e drága Tó mellett! 

 

Az itt (időrend szerint) következők mellett másokról is szó eshetne. Jegyzetcsokrétánk a 

legjellegzetesebbeket emeli ki (az állítólag itt is megforduló prédikátor) Dévai Bíró Mátyástól 

(a Veszprémből itteni nyaralójába rendre legyalogoló) Eötvös Károlyon, (a jó évtizedig 

feleségéék almádi villájába le-leruccanó) Tamási Áronon át (a hol Veszprémben, hol az Öreg-

hegyen tanyázó) Balogh Elemérig. A többitől… legföljebb elnézést kérhetünk! Mert épp 

elegen fordultak meg Almádiban – újabban a Magyar Tudományos Akadémia üdülőjében ‒, 

hogy beleszagoljanak a kelet-balatoni légbe… Ott, ahol (Káptalannál) valóban a Tóig szalad a  

Bakony (rengetegének maradványa)… Hogy a víz, az erdő, a hegy, no meg a tenger kert (s 

szőlő) a benne rejtőzködő megannyi pincéjével, abban valameddig megőrzött – hogyne, majd 

hagyjuk elpárologni! – borocskájával…  

 Észveszejtően gyönyörű hely. 

 Szeretni való. 

 (…Akár a többi magyar /kis/világ.) 

 De… regéljenek inkább minderről… maguk az írók. 

 Kik vagy írók, vagy nem (föltétlen), mert egyikük-másikuk legalább ennyire (ha nem 

inkább) tanár, lelkipásztor, tudós, főispán, tengerészkapitány, színész, vagy épp iparos. Hogy 

összekösse őket valami. Almádin (Berényen, Budataván, Káptalanon, Öreg-hegy alatti 

Almádifürdőn) innen s túl.  
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A ’magyar Luther’ (Dévai Bíró) Berényben 

 

A kelet-balatoni kálvinista hagyomány szerint Vörösberényben is szolgált Dévai Bíró Mátyás 

(1500-1545) hitvitázó és író, akit a magyar Luther névvel tiszteltek meg, s aki e tájt elsőként 

hirdette az egy igaz protestáns hitet a hunnivadékok nyelvén. A nemrég még Szárberényként 

emlegetett községben, melynek színmagyar bennszülött, a honfoglalás óta itt élő népe, ahogy  

tehette, átállt a magyar hitre.  

Hogy mennyire volt ’magyar hit’ a lutheri, majd a kálvini reformáció, valamelyest tán 

jelzi: 1700-ban német katonák foglalták el az újrakatolizálást vezérlő jézustársaságiak javára a 

berényi istenházát, hogy a kurucok szabadítsanak föl bennünket a labanc – fegyveres és lelki 

– uralom alól. A korral foglalkozó szakirodalomban így fogalmaznak: a (magyarellenes) 

német lutheránus öntudat magyar kálvinista öntudatot gerjesztett. Nem csak tiszamelléki 

(hunniai) keleten, dunántúli (Pannónia helyén lévő) nyugaton is. Másfelől közelítve, mint 

Zemplénben Kazinczy mondá: „Igyekszik a Pápista, de hasztalan”.  

 „A templomban a reformáció kora óta sok nevezetes lelkipásztor prédikált. Mindjárt 

az elsők közt szolgált Dévai Bíró Mátyás, a reformátorok közül az egyik legmunkásabb és 

legbátrabb, akit nemcsak hatásának nagyságáért, hanem bátorságáért is neveztek kortársai 

magyar Luthernak” – idéz kálvinista szerzőt a falu katolikus plébános történésze, Horváth 

József.  

A hagyomány úgy tartja, hogy Dévai Bíró Mátyás 1535-ig szolgált Kádártán és a 

környező helységekben, Szárberényben is. A berényi magyarok által eredetileg Szent Márton 

tiszteletére emelt szentegyházban, melyet a földbirtokos (egyház) által betelepített, római 

hiten lévők szerettek volna elvenni tőlük. A történész lelkipásztor tudomása szerint nincs 

okleveles adat, amely igazolná a környékbeli kálvinista magyarok emlékezetét, ráadásul az 

idő sincs rendben: föltevése, hogy a reformáció e tájra csak Veszprém eleste, 1552-es török 

kézre jutása után ért el.  

Sziklay János 1932-ben kiadott veszprémi irodalomtörténetében ezt írja: „Kecheti 

Márton, 1534. óta veszprémi püspök, 1538-ban áttért az evangélikus vallásra s nőül vette 

Drugeth Antal leányát… Ezt a szégyent  a káptalan ugy akarta helyrehozni, hogy még 

gondosabb szemekkel vigyázott e városra… Ennek a szigorú felügyelésnek kell 

tulajdonitanunk, hogy a rendkivüli bátorságáért már a bécsújhelyi fogságot is megkóstolt 

lánglelkű reformátor Dévai Biró Mátyásnak, midőn Sárvárról Budára visszautazott … sőt 

mint a hagyomány állitja, Kádártán, Veszprém mellett predikátoroskodott is, ezt a püspöki 

várost el kellett kerülnie”. 

Az adattárak úgy tudják, a Déváról való Bíró Mátyás a lutheri irányú magyar 

reformáció legnagyobb alakja. Krakkai és wittenbergai egyetemista, az utóbbi helyen Luther 

és Melanchton asztaltársaságához tartozik, s 1531-ben előbb Budán szolgál, majd Kassán 

prédikátor. Az egri püspök elfogatja, Pozsonyba, majd Bécsbe hurcolják, mígnem a jó abaúji 

magyarok 1533-ban kiszabadítják, hogy 1534-ben újfönt elfogják, s Budáról 1535-ben 

szabadul. Sárvárra megy – tán ezt az útját megszakítva, errefelé járva néz be a 

szárberényiekhez?... 1536-ban Némethonban gyógyíttatja szem- s gyomorbaját, 1537-ben 

Wittenbergában vitairata jelenik meg, amelyet megtold a bécsi inkvizíció leírásával. Hazajön, 

prédikátor és iskolamester többek közt Sárvárt, Szikszón, Miskolcon, hogy vagy idegenben, 

üldöztetés közben, vagy (más föltételezés szerint) Debrecenben érje 1545-ben a halál. 

Hitelveit és helyesírási szabálykönyvét krakkai nyomdával nyomatja ki. 

Negyvenöt magyar esztendő az amúgy sem könnyű 1500-as években! 

Mint Zoványi Jenő írja róla: Túl-a-Dunán, Felföldön a magyar vidékeket járja, hogy 

„elhintegesse az evangéliumi magvakat”.  Bod Péter viszont minket is megnevez: „…Tanított 

ez Budán, Pápán, Sárváron, a Balaton mellett, Rába mellett, Kassán, a Tisza körül, a 

Szilágyban…”  
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A nyelvész Hajdú Mihály is említi: páran, köztük Dévai Bíró Mátyás „valamilyen 

nyelvjárási ötvöződést” próbáltak teremteni, a többség (e Mohács és a fölvilágosodás kora 

közti – nyelvtörténeti középmagyar ‒ időben) a saját nyelvjárásában írt. S írunk ma is. 

Hogy belefért-e Szárberény s környéke (Kádárta, Veszprém, Szentkirályszabadja) 

Dévai Bíró Mátyás életébe? Ki tudja. Beleférhetett – nem csak az itteniek emlékezete szerint.  

Jó szívvel emlékezhetünk mai almádiak e tán Berényben is az igaz keresztyén hitet 

magyarul s nem a tokos német labanc nyelvén hirdető Dévai Bíró uramra! Épp odaillett az 

Árpád-kortól följebb s följebb húzott szárberényi istenháza szószékére. Mely istenházát a 

labanc katonáktól tartván, a labanc szellem ellen várfalnyi kerítéssel kellett körbevenniük jó 

eleinknek.  

‒ Kivetjük a faluból a gyütt-ment németeket, cudar svábokat! – kuruckodnak a berényi  

magyarok még 1853-ban is, bár közben a földek javát bíró uradalom következetes telepítései 

nyomán a kálvinista magyar őslakosság lassan-lassan kisebbségbe szorul. Ma 

kuruckodásunkat újlabancék homofóbnak ítélhetik, miközben csak a megszálló útálata süt 

akkori szavainkból. 

Dévai – e mái nyugatmajmoló világban! 

Bíró – mikor minden szabad! 

Mátyás – hol az igazság? 

…Csak azért sem.  

Zápolya tán rendíthetetlen hite miatt ítélte máglyahalálra, amit sikerült megúsznia. 

Budán – regéli utóbb Luther a tanítványáról – pápista pappal osztozik, s hogy nem jutnak 

dűlőre, istenítéletnek vetnék alá őket: hozassanak két hordó puskaport, hogy ráüljenek, s aki 

fölrobbantásuk után élve marad, annak van igaza! Bíró Mátyás annyira biztos a dolgában, 

hogy belemegy, ellenfele inkább eloldalog; ezután Dévai szabadon hirdethette az 

evangéliumot. 

Előtte, utána… A mára Vörösberénnyé lett Szárberényben is. Magyarán, magyarul e 

lobonczosodó (változatlanul puskaporos hordón ücsörgő) világban. 

 

Fábián Gábor a berényi paplakban 

 

A Maros-parti nagyváros, Arad jobban őrzi Fábián Gábor emlékezetét, mint Berény, vagy 

Almádi, de ez nem véletlen. Ugyan Vörösberényben született (1795-ben) a jeles költő, közíró, 

műfordító, akadémikus, államférfiú, élete s életműve nagyobbrészt Arad vármegyéhez és 

Arad szabad királyi városhoz kötődik. A Berényi-séd partján gyermekeskedett, Pápán, 

Pozsonyba és Pesten diákoskodott, Világosvárt, majd Aradon ügyvéd, ahol a református 

egyház főgondnoka, az 1848/49-es forradalom és szabadságharc idején országgyűlési 

képviselő. 1877-ben az aradi Felsőtemetőben helyezték örök nyugalomra.  Az aradiak 2005 

decemberében Fábián-napokat rendeztek, amelyen az íróra születésének 210. évfordulója 

alkalmából emlékeztek. Ünnepi istentisztelet, irodalmi műsor, a reformkor nagyjairól 

rendezett tanácskozás, megemlékezés a Fábián-síremléknél, emléktábla-koszorúzás és 

könyvbemutató szerepelt az évfordulós rendezvény műsorában.  

Pávai Gyula, a dél-alföldi város irodalomtörténeti kutatással is foglalkozó írástudója 

tekinti át Fábián Gábor életútját (a Szövétnek című aradi folyóiratban). Mint e dolgozatból is 

kiderül, olyan kitűnőségekkel ápol az egykori berényi lelkipásztor fia kapcsolatot, mint 

Kisfaludy Károly, Petőfi, Arany, Vajda, Vachot, Vörösmarty, Bajza. A világosi fegyverletétel 

után utóbbi kettővel együtt bujkál Haynau hóhérlegényei elől, a szalontai nádasban Arannyal 

rejtekezik, majd Aradon folytatja munkáját. Táblabíróként Cicerót, Ossiánt, Lucretiust, 

Flaccust, Tonqueville-t fordít, megírja Arad vármegye leírása című monográfiáját, s 

közzéteszi Napóleon önéletírását. A világosi román jobbágyok úgy megkedvelték a Bohus-
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birtok igazságszerető, őket az urasággal szemben is képviselni merő jogtanácsosát, hogy 

barátai emiatt a románok püspökének csúfolják.  

Végigböngészve az elérhető Fábián-köteteket, berényi élményeinek, emlékeinek a 

nyomára sem nagyon akad az érdeklődő. 1817-ben Veszprémben jelent meg az akkor pápai 

deák műve, a Bútsúzó versek című költői munkája egyik tanára előtt tiszteleg. A nyolc oldalas 

füzet így nevezi meg a szerzőt: „…készíttettek a Collégiumbéli Ifjúság nevében Fábián Gábor 

Theologiát és Philosophiát halgató Ifjú által”. 2002-es kiadvány a pápai Hudi József Fábián-

emlékkönyve, amely az író édesapjának, Fábián József (1761-1825) tudós református 

esperesnek a pályáját tárja föl. Ebből kiderül, hogy az 1700-as évek végén, 1800-as évek 

elején Vörösberény (később Tótvázsony) kálvinista gyülekezetét pásztoroló lelkész-tanító 

édesapa tankönyveket ír, ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg, folyóiratot szerkeszt. Az 

apja buzdítására tanul meg Fábián Gábor németül, a pápai kollégiumban latinul és görögül, 

Pesten franciául és angolul.  

Az édesapáról szóló könyv a vörösberényi évekről túl sokat nem közöl, a 

legérdekesebb egy babonás asszony nyilvános megkorbácsoltatásával záruló tolvajlási ügy 

leírása.  Jancsó Benedek munkája, a Fábián Gábor élete és irodalmi működése című kötet 

viszont érzékeltet valamit a XVIII/XIX. századforduló Berényi-séd parti hangulatából, 

Fábiánék egykori paplakbeli életéből. Hogy az édesapa alsóörsi pincéjében – s nyilván 

odahaza, Berényben is – a kor jeles írói‒költői megfordultak, bizonyság rá az a legenda, hogy 

Csokonai, akit a debreceni kollégiumból ismert a házigazda, Fábián József vendégeként e 

szőlőbeli borházban itta le úgy magát, hogy Petőfi erről szerezze Vitéz barátjáról szóló 

gyönyörű költeményét. 

Édesanyja Somogyi Zsuzsanna, aki testvérnénje a nyelvújítás körüli harcokban 

elhíresült Mondolat szerzőjének, Somogyi Gedeonnak. (A gúnyirat létrehozásában Fábián 

Gábor is részt vett, az orthológia híveként úgy vélekedett, hogy a neológusok – Kazinczyék – 

előbb ismerkedtek meg a német irodalommal, mint a magyarral.) Az életrajzírótól 

megtudhatjuk, hogy a berényi lelkészlak tudós gazdájának (Fábián Gábor édesapjának, Fábián 

Józsefnak) a szertárában a földtekék, vegytani és természettani készülékek mellett villanygép 

is helyet kapott. (Fábián József volt a szerkesztője Veszprémvármegye első folyóiratának, az 

1805-ben kiadott Prédikátori Tárháznak.) A későbbi író berényi életkörülményeiről szóló 

részt érdemes szó szerint idéznünk:  

A vörösberényi lelkészlakban töltötte Fábián Gábor gyermek éveit. Első neveltetése 

nem sokban különbözött a falusi lelkészek és kisebb birtokosok gyermekeinek neveltetésétől. 

Bizonyos korlátozatlan szabadság edzette a serdülő gyermek idegeit a maga veszedelmeivel és 

kalandjaival. Néha veszélyben forog, a mennyiben majd egy kígyóval költi el kedélyesen a 

nagy fa alatt számára kitöltött tejet, majd egy bőszült tehén ökleli fel szarvával: de a jó Isten 

angyala megvédi őt is, mint annyi mást s a kiállott veszedelmek edzik testét, növelik 

bátorságát és önállóságát. Teste kifejlődik és edzetté lesz, mielőtt lelki tehetségeinek védő 

burka kipattant volna.    

Apja elkíséri kirándulásaira, magyarázza a természet titkait, otthon pedig beviszi 

természettani műhelyébe, adja kezébe a szakkönyveket; előveszi a villanygépet és bemutatja 

fiának ’a villámot’… 

1801-ben kezd iskolába járni. A tanodából először hazaérkezve kijelenti: copffal, 

németes kaput-rokban, gombolós bugyogóban többé nem megy iskolába! Csak mint a többi 

berényi gyerek: szűrdolmányban, szijjas nadrágban… Szülőfalujában Pap István mester 

iskoláját szinte öt évig látogatta… Már ekkor szenvedélyes olvasó: atyja könyvesházából 

kivitte a kertbe, a szőlőbe az olvasmányait. Egyszer édesanyja kiküldte a kertbe, vigyázzon a 

cseresznyefára, ne kopasszák meg a madarak! Gábor a fa alatt az anakreoni dalokat olvasta, 

miközben a cseresznyét meglepte a madárhad, s hősünket elmerűléséből a rubin vörösségű 

cseresznye szemek ébresztették fel, melyeket a lakmározó seregélyek könyvére hullattak… 
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Öt évi falusi iskolázás után édes atyja – 1806-ban – Pozsonyba vitte a német nyelv 

kedvéért. A német nyelvből a vörösberényi iskolában semmit sem tanult… Gábor a német 

tanító durvasága és magyarellenessége miatt hanyag diákká válik. Inkább a Várba járnak a 

pozsonyi magyar deákfiúk, magyar bakák magyar nótáit, meséit hallgatni, kacskaringós 

magyar szójátékaikat eltanulni. Az eredmény: szekunda! Édesanyja sírva könyörgött 

magyarul a német tanítónak, javítsa ki az elégtelen osztályzatot, mire az mérgében új 

bizonyítványt írt és mindenből kitűnő osztályzatot adott. Gábor volt kettejük közt a tolmács. 

Aztán Pápa, majd Pest, Világos, Arad… Apja Berényből Tótvázsonyba költözött, 

Gábor a továbbiakban legföljebb átutazóban ha volt minálunk. (Jancsó Fábián-életrajzának 

alapja az író‒politikus Önéletírása, amelyet a Magyar Tudós Társaságnak nyújtott be. Egyszer 

megérné a rövid önéletrajzot közreadni…)  

(Az eme balatoni munkácskát alakítgató szerző csak les: Pávai tanár úr előadásából 

kiderül, hogy Fábián az 1850-es esztendők elején 240 holdas birtokot vásárolt Kürtösön, azon 

gazdálkodott. Miből következően – nyilván – volt tanyája a Kisiratos melletti nagyközség 

határában, avagy magában Kurt(a)egyház‒Kurticson, s így nem kizárt, nála is keresett, netán 

talált is munkát e sorok rovójának almásyiratosi dédöregapja, Kis Sarusi János. Mert hogy 

Almásiratos/Almásy-Iratos Kürtös és Kisiratos közt, Kürtös tőszomszédságban vala egykoron 

– épp az időben. Hogy ma Kürtöshöz tartozzék.) 

(2006-ban tovább csodálkozunk: Réhon József aradi lapszerkesztő belvárosi lakása 

annak a háznak az emeletén van, amely egykor Fábián Gábor udvarháza volt. A földszintes 

kúriára a román időkben húztak emeletet, az emléktáblát a románok szedték le a házról. Az 

úri lak pincéjében húzta volna meg magát 1849-ben Vörösmarty és Bajza, hogy a gazda 

tovább menekítse őket hegyaljai – galsai, világosi? – kolnájába…) 

(A kör – Kisiratos körül, az Aradtól Kürtösön, Világoson, Csabán át Almádiig, 

Vörösberényig terjedő térben – bezárul.) 

 

Francsics pinceszerei 

 

Francsics Károly (született Pápán 1804-ben, elhunyt Veszprémben 1880-ban) veszprémi 

borbély, az első magyar polgár (egészen pontosan: iparos) emlékiratírók egyike igen szép 

napokat töltött Almádiban az 1800-as évek derekán! Előbb csak kirándult szerelme, Jákói 

Zsófi családjának a szőlőhegyi pincéjéhez, később maga is birtokossá vált Balatonalmádiban. 

Hogy milyen emlékezetesek voltak a fodrászsegédként gyalogszerrel Almádiban tett 

kiruccanásai, visszaemlékezéseinek 2001-es pápai kiadású kötetéből derül ki. Hogy ne 

mondjam a legszebb leírás arról szól, miként zajlott le 1846-ban egy pinceszer a Jákói-

szőlőben! Érdemes Francsics uramat idézni. 

 Uzsonnai 4 óra tájban hazavetődék borbélyműhelyünkbe, hol pajtásomat – 

Fridrikovicsot – feljebb-alább sétálva s dohányozva találám. Midőn hozzá beléptem, vidám 

fennhangon kérdezém őt: 

 ‒ Eljön-e ma velem Almádiba, a Balaton tükrét megnézni? 

 ‒ De minő örömmel, barátom!  ‒ felele felkiáltva. 

‒ No tehát készüljünk, alkonyati 6 órakor indulunk. 

 Ketten tehát elindultunk a kitűzött órában, s egy órai gyaloglás után Sz. Király 

Szabadját jobbra hagyva, az úgynevezett Malomvölgyben végig, Vörösberényen és az almádi 

szőlőhegyeken keresztül le a Balaton partig, sehol meg sem álltunk. 

 „Az öreg mama szőlő hajlékába” szállásolták magukat, ahol a tarisznyából kenyér és 

sajt kerül elő, s falatozás közben meglepi őket a kiszáradástól való félelem. 

 ‒ Hej, pajtás! Enni csak hoztunk magunkkal valamit, hanem bezzeg a csutorát otthon 

feledtük. 

 ‒ Itt a pince barátom! – kiálték fel mosolyogva ‒, ma pedig itt mi vagyunk az urak. 
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 ‒ Az üres pincében szabadon uralkodhatunk, úgy-e édes barátom? – mond 

Fridrikovics szinte mosolyogva. 

 ‒ Majd mindjárt megmutatom, hogy nem üres – mondám, s felkeltem ülőhelyemről. 

Fejem felett a falra szegezett, ősi fogasról lekapék egy vászonkorsót, az asztalunkon égő 

gyertyát kezembe ragadám, s mentem kifelé a szobából. 

 Midőn a hatalmas nyikorgó pinceajtót betoltam, a kezemben lévő piszkos, girbe-gurba 

drót gyertyatartót, vászonkorsóval együtt átadám az utánam jött Fridrikovicsnak, s mindjárt a 

pinceajtó mellett, a vakolatlan falba, a kilátszó téglák közé vert kampós faszegről leemelém a 

természettől ajándékozott jókora nagy tökhébért, s mindjárt a mellettem fekvő 8 akós 

hordóból szíttam egy hébérrel, Fridrikovics barátom kezében teleeresztém a vászonkorsót, 

melyet azonnal fel is hajta, s minekutána belőle jót ivott, mondá:  

‒ Tovább ne is menjünk pajtás, e mellett csak megmaradjunk, mert ez igen hatalmas  

jó bor. 

 Aki ivott valamirevaló Balaton-felvidéki bort, megérti a két veszprémi borbélylegényt: 

egy tapodtat se, míg eleget nem isznak belőle! Hogy mi a vége, gondolhatjuk. Másnap 

törkölypálinkával kezdik a napot, dióveréssel telik el a délelőtt, hogy délben a Berényben 

beszerzett marhahúsból készített gulyáslevesre szomjazzanak meg. Ahogy a szerző fogalmaz: 

 Végezvén ebédünket, összeszedtük, s hordtuk levert diónkat, mely foglalatosságunk 

közbe – Fridrikovics nagyon jól tudván bánni öreg mamával – valahányszor egy vesszővéka 

diót bevittünk a présházba, mindannyiszor szorgalmatosan belekukucskáltunk a 

vászonkorsóba is, de azt üresen soha sem találtuk.  Mely gyakori korsóba való 

kandikálásunknak következése lett, hogy amidőn minden diónkat betakarítánk, a présház 

megett leheveredénk a gyönyörű zöld gyöpre és egy hosszú verset aludtunk.   

 Midőn felébredénk s bementünk a szobába, a vászonkorsó az asztal közepén várt ránk, 

mely csordultig lévén, csakhamar ismét mind a ketten összebarátkozánk vele…(Majd)  

megköszöntük a szállást, tartást, elbúcsúztunk és pipaszóval elindultunk Veszprém felé. 

Este jó későn, szerencsésen hazaértünk… 

Mit lehet ehhez hozzátenni?... Aki átélt már pinceszert mifelénk, tudja, hogy semmi 

túlzás nincs Francsics mester jó másfélszáz esztendővel ezelőtti leírásában.     

Az emlékirat olvasója gyakran találkozik az egykori almádi szőlőhegyek életéről 

tudósító leírással. A most idézett csak a legszínesebb, de majdnem megüti e mértéket az 1834-

es (igencsak hangos) szüretről való beszámoló, amely az „Almádi hegységben” megesett 

duhajkodások csinos írásbeli emléke. A mindennapjait szorgos munkával töltő veszprémi 

iparos legény vajmi keveset törődik az almádi szőlőkben folyó munkával, naplója a Balaton-

parti ’kikapcsolódásairól’ – a természet szépségeibe, a szőlőbeli társasági életbe s az almádi 

borokba feledkezéséről – ad hírt. Az 1859-től a Sárkutai-dűlőben birtokolt 1 nagy és 1 

kisholdból álló Francsics-szőlőben némileg másképpen folyt az élet. A korhely iparos legényt 

egy időben a szükség gyógyította ki a részegeskedés nyavalyájából, mesterré s birtokossá 

válva viszont már nem engedhetett meg magának olyan duhajkodásokat, amelyek egyike 

korábban a veszprémi vármegyeháza áristomában végződött.  

1859-ben vásárolt birtokot Almádiban – „Szőlő pincével a berényi dűlőben Francsics 

Károly (borbély) Veszprém” bejegyzéssel szerepel a telekkönyvben, tudjuk meg a 

helytörténésztől. (A későbbi Eötvös-szőlő szomszédságában a Veszprémi út mellett.) „Isten 

55 évi fáradságomat Almádi-hegyen egy rossz, igen rossz karban álló szőlővel jutalmazá meg. 

Hogy ama szőlő jutalom lesz e hű szolgálatomért? Vagy büntetés rossz magaviseletemért? – 

azt majd a következő idő mutatandja meg” – írja naplójában. Pincét 1862-ben épít s akkor 

már nemzetes uramnak szólítja a kőműves, s a Francsics-féle kis birtok már Almádi legszebb, 

legtisztább, leggazdagabb szőleje, melynek csodájára járnak a helybeliek és vendégeik.  

‒ Csak haza ne gyalog kellene járnom! – fakad ki végezetül.  
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Fiáth, a pecsovics hazafi 

 

Fiáth Ferenc (Aka, 1815‒Veszprém, 1885) 1844-ben Fejér vármegyei alispán, 1845-től (?) a 

hírhedt budavári Helytartótanácson – mely 1848-ban reszketni tetszett ‒ magyar királyi 

helyhatósági tanácsos, ’48-ben a veszprémi nemzetőrök parancsnoka, hogy év végén szöknie 

kelljen ’a magyarok’ elől, Windischgrätz magához hívja az elfoglalt Budára, hogy föladatot 

kapjon a megszállóktól. 1849-ben Veszprémben találkozik a lefogott Batthyányval; nem 

üdvözölheti ‒ elhiszi a rabtartóknak, hogy a lefogott magyar miniszterelnöknek ez az érdeke. 

1848-ban bérlője lett a vörösberényi kincstári uradalomnak, s Kossuth, az ország új vezetője 

vérig sérti, amikor némi kétely merül föl benne amiatt, hogy a bérleti díjat állami 

hivatalnokként megkereshette. 1860-tól veszprémi főispán, utóbb Deák-párti, 1874-ben bárói 

rangot kap Ferenc Jóskától. Minderről olvashatunk Életem és élményeim című, Pestbudán 

1878-ban közreadott emlékiratában, amelyet az irodalomtörténet jelentős kortörténeti 

dokumentumnak nevez. 

 Számunkra a forradalmi idők vörösberényi hírei érdekesek. 

 Berényen túl: egy köznemesi rendű-rangú közférfiú királypárti (Habsburg-követő) – 

Bécshez hű – ’konzervatív’-ként miként azonosul és miként nem a forradalomellenes 

pecsovicsokkal. Azonosul a szerinte is törvénytelen Jellasics-féle támadás elleni harccal, hogy 

fölháborítsa  Lamberg és  Zichy kivégzése, s nem fogadja el a trónfosztást. A nevezettekre 

mondja: „Az egyik jóbarátom, a másik nagybátyám volt” – hogy ezzel folytassa: „Galicziából 

a huszárok átszöktek s Lenkey kapitányt és Fiáth Pompejus hadnagyot erővel magukkal 

vitték. Szent-Tamásnál az első áldozat Fiáth Pompejus unokaöcsém lőn… Ezek az események 

megzavarták lelkem nyugalmát”. Hogy Székesfehérvárt ’a magyarok’ már a legszívesebben 

rövid úton elintéznék a városukban Windischgrätz csapatait kereső hazaáruló Fiáthot…(aki 

egyesek szerint inkább Fiath). 

 Lóháton szökik a fajtájabeliek elöl a megszállóhoz, hogy a vasas horda élére állva 

vonuljon ’fölszabadítani’ Magyar Hazáját? Menti magát, állítja, hazáját féltve állt – 

kétségtelen, némi óvatossággal ‒ a pecsovicsok közé. Ám mit lehet tenni, ma 1956 

tapasztalata nyomán mi nem jut eszünkbe: mint a ruszkik megérkezéséig bujkálók – pl. 

Békésvármegyében anyukájuk még langyos kemencéjében meghúzódván, apukájuk kazla 

közepébe ásván magukat ‒, akik csak arra vártak, hogy a szovjet beavatkozást követően 

fölkapjanak az első közeledő tank hátára, s azon lovagolva indulhassanak az újabb 

fölszabadúlásra. 

 Konzervatív? Pecsovics? Fiáth egyszerre mind a kettő lehetett? Hogy végül Deák 

mellett leljen nyugalmat az emberiség elleni bűntetteket elkövető – mert (mást ne mondjunk:) 

a magyar szabadságharcot vérbe fojtó – I. Ferencz József hűséges (s mondhatjuk, megfelelően 

díjazott) jobbágyaként. (E jobbágyi alázatot – emlékiratában ‒ egy helyt ő maga említi.) 

 Jobbágy, vallja be szemérmesen. Ami akkorra már úgy ellenünkre volt. Polgárrá 

váltunk volna – azon nyomban. Nyaktilónyitogatás nélkül. (Magyar módra.) Hogy ők viszont 

elővegyék a hóhérbárdot. (Mitőlünk idegen módon.) 

 (Ezért vesztettünk? Ezért bukhatunk?) 

 Ezekkel azonosulni… Azokat követni… Hozzájuk igazodni… Tőlük várni… valami 

mást. Jobbat… 

 Az emlékiratot már nem Berényben fogalmazhatta. Berényben 1848-tól jó évtizedig 

gazdálkodott.  (A Fiáth-uradalomhoz tartozik a közeli Akarattya is, ahol ‒ mellesleg ‒ darab 

ideig kovácsként alkalmaztatott Ziegler Sándor, Gárdonyi édesapja.)  

 ’48. május 1-én veszi haszonbérbe a berényi uradalmat, s lemond hivataláról, ahol 

maradhatna, ám átadja tisztét Perczel Móricznak a minisztériummá átalakuló 

helytartótanácsnál. Vörös-Berényben első intézkedéseinek egyike, hogy nyugdíjaztatja a 

Nemes nevű – Kossuth-párti – kasznárt, aki erre Kossuthhoz fordul, akinek az aláírásával 
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kapja kézhez a birtokátadást tiltó rendelkezést. Érthetően fölizgatja a dolog: ‒ Lefizettem egy 

fél évi árendát előre, letettem egy évi árendális összeget óvadékul; vettem 32 ökröt, egyelőre 

már 1000 birkát, szóval összes vagyonom pár ezer forinton kívül már az uradalomba volt 

fektetve – panaszolja, s elmegy Kossuthhoz. Aztán elrendeződik az ügy – hogy kézbe vehesse 

Berényt, eladta Abán a birtokát, tehát nem lopta a rávalót. „A vörösberényi ugynevezett 

kastélyt, mely egykor a Jezsuita-szerzet klastroma volt, udvarával és kertjével tíz nap alatt 

lakhatóvá varázsoltam, bútoraimat Budáról lehozattam s berendeztem úgy, hogy a családom 

már kényelmes elhelyezést talált. Nőm és kis leányom (Móki) megérkeztek…” 

 „A Bakonyt nyugatról szegélyző hegylánczolat alján fekszik regényesen a kis 

vörösberényi helység; ennek szegény lakosai szivesen fogadtak, szükségem volt erejükre és 

ők szivesen dolgoztak. Tíz év míg ott laktam, soha sem volt surlódás köztünk, sőt mindig 

ragaszkodtak hozzám s családomhoz; szegény de becsületes munkás nép ez.” 

 …stb…sat. 

 „Kenese, Vörösberény, Szentistván nemzetőrei megválasztottak kapitányuknak… 

minden más nap gyakoroltam s… tanítottam őket…” Vasárnap és ünnepnap délután az egész 

századot együttesen. Közbenízig jönnek hozzá a barátai, s tán az ő kedvükért is „Kényelmes 

fürdőházat építék fából a Balatonban” – nyilván Budataván, mely akkor Vörösberényhez 

tartozott. „Ötkor reggel mindennap fölkeltem, lóra ültem s jártam a gazdaságomban 10 óráig. 

Hazatérve, másodszor reggeliztem, délig olvastam s fuvoláztam… 12 órakor úsztam a szép 

Balatonban, 1 ½ órakor ebédeltünk. Délután kocsin mentem ismét a gazdaság után, esténként 

zenésztünk s 10 órakor volt ’a hora canonica’. Ménest állítottam, jó kopókat s agarakat 

tartottam, nem mentem városba, csak egyszer egy évben Pestre vagy Bécsbe.” Erkel János a 

vagyonigazgatója, de a gazdaságot ő vezeti: „az ugarolástól a bemérésig ott voltam, azaz 

utána néztem, ellenőriztem mindent mindenütt”. 

 Jön a horvát csőcselék (Fiáth nevezi így Jellasics hordáját), a megye elrendeli a 

nemzetőrök összpontosítását, s a veszprémvármegyei kapitányok őt választják 

parancsnokuknak. Igen érdekes nemzetőreink és az ellen leírása, a beszámoló a csapatok 

mozgásáról. A Görgey őrnagynak írt leveléből megtudjuk, hogy 1700 nemzetőr élén állt 

ekkor Fiáth kapitány (Kis-Láng és Dégh közt). A vezérségről akkor mond le, amikor nem 

engedik, hogy felelősségre vonja a (sukorói győzelem utáni hangulatban) részegen tobzódó 

nemzetőröket. 

 Visszament Vörösberénybe, ahol (miközben a magyar csapatok visszavonulnak a 

Lajtától) 1848 végén „Figyermekem születvén (Miklós); kimondhatlan volt e feletti örömöm. 

Vörösberény oly elszigetelten félreesik, hogy egész nyugalommal élveztem apai 

boldogságomat.” 1849. január 4-én késődélután póstasíp riasztja. A neki küldött levélre ez 

volt írva: „’Von dem Feldmarschall Fürsten Windischgrätz’. A mint e felirást olvastam, 

ösztönszerüleg éreztem, hogy elérkezett éltem válpontja”. A herceg Fehérvárra kéri. 

 Hogy miért örül? Mert túlzónak érzi a magyar kormány törekvéseit, Széchenyivel ért 

egyet: „zavarnak vezéreltetik a magyar” – ami, szerinte, ennél is több, (jogtalan) forradalom. 

 „Erkel, legjobb barátom, politikai ellenem lőn. Ő a történteket helyeselte, bízván a 

nemzet ellentállhatási képességében.  Ha bele fáradtunk esténként a zenészetbe, ily 

értelemben beszélgettünk, majd minden nap éjfélig…. A trónhozi hűségem érzete 

hatalmasban volt kifejlődve valómban…” 

Nyergeltet, két lóval indul azonnal; hogy ne foghassák el a magyarok – akik 

megneszelték, hova indulhat Fiáth ‒, a helységeket elkerülvén… (Mint 1956-ban a muszka 

hívó szavára a saját népük elől rejtőzködve, álruhában osonva a tanki tárt karokba futva 

igyekvő pufajkás hősök.) A levelet a kandallóba dobja, övébe dupla pisztolyt szorít, ezüsttel 

kirakott kis tőrt dug felöltője mellzsebébe… Irány! (Akar ’56-ban a pufujkáját magára kapó, 

dobtáras gitárját magához szorító, tőrkését derekára erősítő egykomátok.)  Az úrhidai 

szőlőkben a magyar huszárok rájuk lőnek, mert nem igazolják magukat. Fehérvárt elfogják, 
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törvényszék elé kell állnia; Fehérvár 15.000 lakosa Kossuth híve, az 1.500 császári katona 

nem bír velük.  

‒ Ki önnek ura királya?  

‒ Első Ferenc József.   

‒ Az a… 

Debrecenbe viszik? „…jó barátom Madarász László ott a rendőrminister”. A németek   

Kálozdon, „a szegény Zichy Jenő kastélyában” érik utol őket. Onnan már ő vezeti tovább az 

ellenséges magyar földön az olasz escadront. (Jó egy évszázad múltán szellemi utódai ruszki 

tankra kapaszkodva irányítják az ellenséges közegen át a ki tudja hanyadszori 

fölszabadítókat.)  Budán Windischgreatz Veszprém és Zala megye pacificátiójával bízza meg. 

‒ Lesz még itt konszolidáció! – s akkor elsőnek három újságírót fognak fölakasztani a  

kedves békésvármegyei elvtársak Bcsabán 1989-ben.  

 Zalában a magyarok ezzel fogadják: „…ezt kell agyon ütni…”. 

A (hazája ellen vívott) háború végét Bécsbe húzódva éli meg. „Ő Felsége magán 

kihallgatáson fogadott” – tán épp az aradi szent pillanatban? Vörösberényben közben 

„lefoglalták s elkobozták mindenedet”. Aztán csak hazaér. „És elkezdődött a soldateska 

rémuralma. Hat hónapig tartott minden borzadályaival, hogy helyet adjon egy kiméletlen, 

germanizáló, vaskezü és vaskövetkezetességü, ellenséges indulatu Bach, később Schmerling-

féle német kormánynak.”… „Családom szaporodott, gazdaságom gyarapodott. Vörösberény 

menhelylyé vált, respectálták visszavonultságomat a hatalmat kezelők és ezek közegei, mert 

gyanusitani nem bátorkodtak.”  1857-ben „Ő Felsége Magyarországban körutat tőn.” 

Veszprémben bemutatják a ’király’-nak Fiáth 71 éves apját, aki ’14-től kamarás, s pár hónap 

múltán bárónak nevezték ki a jó öreget. 

1860-ban átvette Veszprém főispánságát, a nép macskazenével üdvözli. 16 év után 

mond le (40 év szolgálat végén, 66 évesen) az akkor már báró Fiáth. Hogy emlékiratát ím 

ígyen zárja: „…Volt, van, lesz Magyarország! Él a magyarok Istene!” 

‒ ’Pecsovics’, mi az, hogy ’pecsovics’? – kérdik tőlem 2010 őszén Kárpátalján. 

Kiféle? Miféle…! Ki, ki: aki a megszállóval tart. 

Hogy aztán – valamikor (egyik-másik) – csak a helyére találjon?  

 

Jókai a pinkóci udvarházban 

 

Cseresnyés kúria, dr. Cseresnyés József kúriája – Almádi díszpolgára, Cseresnyés József 

(1894-1984) ny. m. kir. százados családjának Pinkócon volt udvarháza, „melyben a régi világ 

egyik ittmaradt krónikásaként élt remeteéletet”. A Magyar Történelmi Társaság tagja, akit az 

almádiak nagy műveltsége és szellemessége miatt kedveltek s tiszteltek. Állítása szerint 

„Többször megfordult Jókai Mór a pinkóci kúriában, akinek Cseresnyés József unokaöccse 

volt. – Ide figyelj ecsém! – mesélte. Úgy nézz erre a kopott díványra, amelyen most ülök, 

hogy az a vén ’zsivány’ ebbe verdesett bele engem játékból gyermekkoromban” (ÚAÚ 

1996/9. 3).  

 A mesélő apja, „Cseresnyés orvos úr” szerepel Savanyó Józsi, az utolsó bakonyi 

betyár 1907. április 5-én kelt búcsúlevelében. A tömlöcből kegyelemből szabaduló rablóvezér 

lába a sok csavargástól, téli erdőn levéstől úgy tönkrement, hogy egy újabb fagyást követően 

a veszprémi kórodába került. Ott, mint a fájdalom elől Tótvázsony‒Sóspusztán 

öngyilkosságba menekülő rabló írja, az orvos az egyre jobban feketedő lábát le akarta vágni: 

„…megszüntette a gyógyítást is, mert ennek most már kés fog kelleni. De én nem engedtem 

levágni,… hazahozattam magamat” ‒ olvasható a Savanyóról szóló Sipőcz-könyvben (63). 

(Veszprém alsóvárosi temetőjében Eötvös Károly és felesége mellett nyugszik a Cseresnyés 

család emlékműve alatt „Felsőőri dr. Cseresnyés József 1867-1944, Cseresnyés József 1894-

1984”…)  
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 1906-ban a színésznő jelenlétében avatták föl Almádiban a Blaha Lujza sétányt a 

Remete-völgyben. Blaha Lujza rokonságban volt a Cseresnyés családdal, Cseresnyés József 

veszprémi orvosékkal. Gyakran náluk vendégeskedett Pinkócon (Vm-i helynévtár, Almádi, 

160) – ugyanott, ahol Jókai is megfordult… 

 Más nyomát nem lelni Jókai almádi jelenlétének. Hogy annál pontosabb legyen leírása 

e tájról, A MAGYAR TEMPEVÖLGY-ről, midőn Palotától Sümegig végigjárja a Balaton-

vidéket, s hozzánk érve ím ígyen fogalmaz! Most egyszerre mint egy hegylejtőre feljutunk, két 

erdős domb völgylete közül kivillanik a regényes tó naptól aranyozott tükre, oldalt Örs 

helysége, túlnan a somogyi partok tornyos falvai foglalják rámába, s ezentúl egészen 

megváltozik a táj arculata. Amint Örsön alól a Balaton partján leszállunk mintha egyetlen 

kert tárulna elénk; egy óriási kert, melyben mulatólakok helyett egész falvak vannak elszórva, 

egymáshoz sűrű közelségben, csupa gyümölcsös és szőlő minden falu körül, mely oly hűsítő, 

oly boldogító látványt nyújt a szemnek és léleknek…Egyfelől az édeni táj, másfelől a tündéri 

tó olyan fönséges, olyan megragadó…Ah mi kár volna, ha sikerülne a kapzsi nemzedéknek e 

gyönyörű vizet lecsapolni! 

 (Kis híján sikeredett nekik.) 

 Alsóörsön Endrődi Sándornál annál többször megfordula Jókai Móricz uraság és háza 

népe asszonyostul, Rózástul. A hely pedig, honnan Jókai szétnézhetett, akár a Töröknek 

csúfolt udvarház kertje is lehetett, honnan máig ugyanaz a gyönyörűség mutatja magát 

Tihanyig: Lovas, Felsőörs, Paloznak, Kövegy, Csopak, Arács, no persze Füred, fölül – ha 

odalátni – Szöllős… Balfelől persze az Almádiig nyúló Örsi hegyek, alól a Káptalan-heggyel. 

 Tempevölgy? Hogyisne! Balaton-mellyék. (Balatonvidék; Balaton-felvidék; Balaton 

mente; Balaton melléke.) 

 Ő ne tudná, Jókai Móricz? Petőfink egy komája.  

 

   Eötvös Károly: almádi szerelem 

  

A helybéliek az (Új) Almádi Újságban megjelenő helytörténeti sorozatból tudhatják, hogy 

Eötvös Károly író, hírlapíró, szerkesztő, ügyvéd és politikus egy évtizeden át volt almádi 

üdülőtulajdonos. Az írásból kiderül (2005/4), hogy Eötvös Károly és felesége, Fromm Etelka 

tulajdonjogát 1872-ben iktatták a földhivatalban, s a 2 nagyhold és 288 négyszögöl nagyságú 

szőlőt 1882-ben adták el Eötvösék. (A kis birtok lakóházból, szőlőbeli pincéből, rétből, 

szőlőskertből és gyümölcsösből állott.) A cikkíró azzal a föltételezéssel zárja beszámolóját, 

hogy Eötvös Károly Almádiban is írhatta az Utazás a Balaton körül című könyvét.  

E munkája 1900-ban látott napvilágot, a folytatás pedig, A balatoni utazás vége, 1909-

ben jelent meg, a kettő együtt 1982-ben a Magvető Kiadó Magyar Hírmondó című 

sorozatában kapott helyet. Ez utóbbit elővéve kerestem választ arra a kérdésre, mi köze 

lehetett Eötvösnek Almádihoz. Azon túl, hogy minden veszpréminek a legelső kirándulóhelye 

a megyeszékhelytől vagy tizenkét (toronyiránt, gyalog tán tíz) kilométerre fekszik, így nem 

kell itteni szőlőbirtokosnak lenni, hogy egy kicsit almádinak is érezze magát minden 

veszprémi.  

Almádi szőlői, pincéi, majd fürdőházai, fövenyfürdői, csárdái, szállodái, lég-, nap-, 

víz- és ételkúrát is kínáló gyógy-idegenforgalmi kínálata, a nyolcszázas évek második felében 

a leghíresebb környékbeli cigánybandákat foglalkoztató vendéglői a fél országból vonzották a 

kikapcsolódni, pihenni, gyógyulni vágyó embereket. A Balatoni utazást 1899-ben írta, az út, 

amelyet megörökít, 1874-ben esett meg. Emlékezetből ‒ nyilván jegyzetei alapján ‒ írta le a 

25 évvel korábbi utat, amelyre öten kísérték el. Környékünkről a Zala és Veszprém megye 

határán fekvő, emiatt nevezetes Almádi csárda és az alsóörsi halászbokor pusztulásának 

története kapott helyet. A Balatoni utazás vége című munkájában megemlíti, hogy könyvei 

egy részét a lovasi hegyen írta, bíró barátjánál, Mórocza Kálmánnál, akinek szőlőbeli hajléka 
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„a lovasi hegy látópontján”, tehát igen jó helyen volt található. Hogy Almádit behatóbban 

ismerte volna, nem nagyon derül ki két balatoni könyvéből. Fölsorolása – hogy melyik 

balatoni fürdőhely milyen jellegű: Földvár főrendi, Siófok zsidó, Almádi polgári, Kenese 

hivatalnok, Füred papi és zsidó, Badacsony nemesi, Keszthely vegyes – legföljebb arra utal, 

hogy a Balaton-mellék minden zegét-zugát bejáró ’utazó’-ként Almádit épp oly jól ismerte, 

mint a többi jeles tóparti helyet.  

Azaz: amikor balatoni könyveit írja, almádi házukon rég túladtak, ezért, ha a Tónál 

akar időzni, a Magyar Tengerben akar gyönyörködni, a Balatonról szóló munkán dolgozva a 

Balaton mellé kívánkozik, Lovasra, a barátjához tér be. Lovason tanyázva írja e gyönyörű 

munkáját, amelyeknek jegyzeteit az 1874-es út idején birtokában lévő almádi hajlékában is 

írhatta, rendezhette.  

Eötvösék azért vágtak neki a balatoni utazásnak, hogy körbegyönyörködjék a Tavat! 

Tihany, Füred, Badacsony, Keszthely, Siófok, Akarattya, Lovas leírása sorjázik. Lovasról ír a 

legszebben, Lovast dicséri a legjobban – érthető, a „lovasi hegyen” tanyázva járja újra végig 

gondolatban 1899-ben az 1874-es utazást. Aki megfordult Lovason, tudja, mennyire nem 

túloz a Balaton-felvidékbe szerelmes író: valóban az egész táj egyik legkülönb „látóhelye” 

(egyik legszebb kilátást nyújtó pontja) a lovasi hegy teteje. Hogy majd az utazás végét leíró 

művében térjen vissza Almádiba, adjon magyarázatot Almádihoz való különleges – 

mindaddig szemérmesen elhallgatott – kötődésére.  

A záró balatoni munkát 1906-ban írja, s Az én tavalyi karácsonyom című fejezetből 

kiderül: 1905-ben vesztette el asszonyát. Eötvös Károlynéról, született Fromm Etelkáról van 

szó, akitől 37 év házasság után búcsúzott, s akit Veszprémben temettek el. E fordulatig 

hallgatott balatoni könyveiben arról, milyen különleges hely volt számára Almádi. Idézzük őt 

magát. 

Az 1905. évi karácsony az én tavalyi karácsonyom. Akkor vesztettem el életem társát, 

édes jó feleségemet.  

Magándolog. Közdolgaimról sokat írtam, magándolgomról soha. Most arról írok. 

Rövid leszek, mert a történet rövid. Jó lelkek, nemes szívek érző idegét mégis mozgásba hozza. 

Az almádi Balaton ragyogó tükrén ismertem meg az ifjú lánykát. Fiatal volt, üde és 

jókedvű. Egészséges, piros, szerény és nemes. Úgy éreztem, a gondviselés összeszánt 

bennünket.  

Almádinak akkor még nem Balatonalmádi volt a neve, hanem csak Almádi. Nem is volt 

országos hírű fürdőtelep, csak szegényes szőlőtelep. Mostani 75 villájából nem volt még egy 

se. Vörösberényi lakosok s veszprémi iparosok bírták a szőlőket egyszerű, kisded szőlőhegyi 

hajlékokkal. De nyáron át már a veszprémiek le szoktak oda járni fürödni. A módosabbak 

kocsin, mások gyalog. Én gyalog jártam. Tizenötezer lépés volt lakásomtól a Balatonig. 

Kellemes séta fiatalembernek.  

Elvégre 1867-ben összekeltünk. 

Szegények voltunk: így mondaná a közbeszéd – írja, majd helyzetüket ecsetelve 

megjegyzi: Szerezgettünk is. Az almádi szőlőt is asszonya ügyes gazdálkodásának 

köszönhették. „Jobb asszony és jobb gazdasszony nem volt a földön.” Mígnem feleségét a 

rákbetegség el nem vitte. 

Nem egyedüli Eötvös Károly abban, hogy a Balatonnál lobbant szerelemre, s érez 

emiatt is sok-sok ember ugyanúgy, mint írónk: Mindenütt szép, de legszebb a Balatonnál.  Az 

itteniekről meg: S népe is olyan a tájnak, mint maga. Szíves, vidám és magyar. 

(Ha ezt Körmendi Lajos hallaná, megnyugodna. Mégsem került rossz helyre Miska 

nevű barátja!) (Szíves, vidám és magyar az ő világa is. Akár – egykoron ‒ ő maga.) 

Almádival szőleje eladása után is baráti kapcsolatban maradhatott: 1903-ban ő 

mondott ünnepi beszédet a tóparti ligetben állított Kossuth-szobor avatásán…  
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Kompolthy császári fabudija 

 

…Hogyne, Almádiban! Nem akármilyen látvány lehetett. S hogy milyen szabad ország volt 

(mondjuk Rákosi és Kádár országához képest) az Osztrák-Magyar Monarchia idején 

Magyarhon, jól példázza Kompolthyék budija. A bécsi urak fekete‒sárgájára pingálták a 

Veszprémi útról, a községháza mellől is kitűnően látható, minden ott elhaladó magyar és nem 

magyar polgár és nem polgár számára megcsodálható jókora (s egyben hatszögletű) fabudit – 

tudjuk meg egy Kompolthy-unoka Almádi Újság-beli visszaemlékezéséből (az Úr 1992-dik 

évében). 

 Kompolthy Tivadar – a hajózást némileg félbehagyva – hat telket vásárolt Almádiban 

a Remete-patak mellett. A nagyapám által megvásárolt telkek a pataknak azon a szakaszán 

vannak, amelyen az még az Öreghegy csererdővel sűrűn borított, meredeken emelkedő oldala 

alatt kanyarog. Hat házat (télen-nyáron lakhatókat) épített nagyapám a völgyben a patak két 

partján, egymástól 100-200 méter távolságra. A házak az akkori szokások szerint két vagy 

három, kivételesen négyszobásak, mindegyik előtt tágas, félig zárt veranda van, konyha és 

éléskamra. A fáskamra, illetve egyikben a pince (borospince) különálló épületet, létesítményt 

képez. Az elnevezésük szintén jellemzi nagyapámat: Szelima-lak, Remete-lak, Jób-villa, Aczél-

villa, Papa-kedvence, Fecskefészek. 

 Érdemes lenne folytatni, de csak innen-onnan idézhetünk még. A házak közül három 

az emlékező unoka apjáé volt, mivel felépítésük költségeihez Kínából jelentős összegekkel 

hozzájárult. (A Kína-járó, tiszteletbeli császári mandarin Kompolthy Jób gyermeke az 

emlékező!) Majd jön a nevezetes Kompolthy-budi leírása: A Szelima-lak alatti bástyafalban 

volt a fáskamra. Volt azonban a ház előtt a leghivalkodóbb helyen még egy árnyékszék is, jól 

látható a községházából és a két útról is. Hatszögletű, tiszteletet parancsoló fabódé volt, a 

fekete‒sárga császári színekkel kifestve, tetején a kétfejű sas díszlett. A világ akkoriban 

toleráns volt, de ha nem az, nagyapám valószínűleg akkor is felállíttatja a bódét, ha egyszer 

eszébe jutott. 

 Hogyne épített volna efféle házakat Almádiban a magyar királyi hajóskapitány 

Kompolthy Tivadar… fekete‒sárga (budiillat nélkül is svracgelb szagot árasztó) császári és 

királyi Habsburg-latrinával! Tett volna ilyet – föstötte volna vörösre a budit, akasztott volna a 

nyakába sarló‒kalapácsot, állított volna vörös csillagot a tetejibe – 1945-1990 közt akárki 

Magyarhonban. (Különösen az elején meg sem álltak volna vele Szibériáig, ha pedig nincs 

szerencséje, a helyszínen, a Remete nevű séd partján végeznek vele.)  

 A Fiuméban kiképzett kapitány (a tengerésztiszti felsőtanodát 1875-ben fejezte be) 

Hajózási korszaka eleinte rövid, később hosszabb megszakításokkal körülbelül 1885-ig 

tartott. Azért nem lehet a határidőt pontosan megvonni, mert mint lányaitól tudom, nem 

egyszer megtörtént – már veszprémi hírlapíró korában – rapszodikus s romantikus 

természetének megfelelően, hogy hirtelen eltűnt hazulról és valahonnan Alexandriából vagy 

Rotterdamból értesítette feleségét, hogy ott van, és néhány hét vagy hónap múlva hazaérkezik.       

 Hogy mi módon került a Szepes vármegyei születésű, a világtengereket 

tengerésztisztként végighajózó Kompolthy Tivadar a magyar tenger partján fekvő Almádiba? 

Egyik hazaérkezésekor, 1878-ban megnősült, asszonya Liedl Teréz, a veszprémi 

székesegyházi karnagy leánya lett. Első gyermekük, Jób – szintén tengerészkapitány, apjához 

hasonlóan világjáró, szintúgy tollforgató ember – Budapesten született (1879-ben), akit még 

négy gyermek, Bolofornes, Fatime, Szelima, Edit követett.  Tivadar, hogy hazajött – 

valamennyire ‒, szerkesztő lett. Megfordult Vácott is, ám leginkább veszprémi kiadóként és 

lapszerkesztőként működött. 1880-ban leköltözik Veszprémbe… Idejének egyre nagyobb 

részét azonban nem Veszprémben, hanem Balatonalmádiban töltötte, végül is végleg 

kiköltözött Almádiba. A tó- és Remete-parti faluban szerepet vállalt a fürdővé fejlesztésben: 
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két kezével, szervezéssel és cikkeivel segített Almádit – amely a századfordulóra a víz-, 

levegő- és napgyógyászatban élenjáró honi fürdőhellyé vált – vonzóvá és ismertté tenni.  

 A jeles tengerészkapitány által ültetett vízparti jegenyék még úgy-ahogy megvannak, a 

hat villa közül egy a családé, emlékmű került a róla elnevezett utca elején lévő 

útkereszteződésbe. Kompolthy-kötetet viszont kézbe venni… Könyvtárban legközelebb 

(egyetlent) Veszprémben lehet, valamennyi munkája pedig csak a Széchényi Könyvtárban 

tanulmányozható. Megérdemelné apa és fia, Tivadar s Jób, hogy valaki – valahol – 

megjelentesse a világjárásuk (Amerika-, Kína- és világtengerlátásuk) ma is élvezetes 

leírásainak legjavából válogatott Kompolthy-kötetet! Amelynek része lehetne – függelékként? 

– az unoka visszaemlékezése is… Megérdemelnénk mi, a magyar tengerjárás‒tengerhajózás 

iránt fogékony mái olvasók. Kikből tán nem csak Almádiban kerül egy, kettő. 

A válogatásban nyilván helyet kapna Tengerész dal című, Vácott 1879-ben közreadott, 

Dalok a tengerről című kötetében megjelent költeménye, amely a magyar tengerészek kedvelt 

dala lett. S bekerülhetne Hangok a szélben című 1894-es veszprémi kötetében olvasható 

Epilógusa, amely a pennaforgató hosszújáratú tengerészkapitánynak a világtengereken és a 

magyar hírlapírás kisded (vidéki) műhelyeiben szerzett élményeit foglalja össze.  

  

 Tengerészből újságíró 

 Piha. – megtörtént énvelem. 

 Fura biz ez s lehet megérem, 

 Följegyzi a történelem! 

 Pedig hát nagyon egyszerű 

 E hivatásos minta:  

 Tudvalevőleg keserű 

 A tenger és – a tinta.  

 

A könyvben egyedül a keserű szót szedte – nyilván a szerző utasítására – dőlt betűvel 

a veszprémi nyomdász („Kompolthy T. Petőfi Könyvnyomdájá”-ban).     

 Szökéseivel, budifestészetével, egynémely különleges névadásával, efféle soraival 

jelezte Kompolthy, hogy… jó, jó, de annyira azért mégsem az a XIX. század végi, békebeli  

áldott magyar‒osztrák világ? Amelybe (ki tudja, miért) annyian szeretnék visszaálmodni 

maguk.   

 

Czompó Ábris Göre Gáborhoz (Kompolty-módra) 

 

Az Almádi Újság című lapnak 1904-ben nyolc száma jelent meg, a szerkesztőség a Jób 

nyaralóban székelt, így nem kizárt, hogy valamelyik Kompolthy (apja vagy fia, tehát Tivadar, 

netán Joób) követte el Czompó/Csompó Ábrisként azt a két gúnyos levelet, amely Göre 

Gáborhoz, a szerző sógorához íratott az első és a negyedik számban.  

 Az elsőben Czompó (Kompolthy?) almádi – fürdővendégként átélt képzelt, nyilván 

valóságos – tapasztalatait veti papírra. A jeles fürdőfaluban betévedt a Kneipp kávéházba, 

ahol kávé helyett a Kneipp-féle vízgyógyászati elképzelésnek megfelelően csak hideg vizet 

tehettek elébe, mert az ott magukat kúrálóknak az dukál. Balszerencséjére legközelebb 

„bejutott a zsákba” (a Zsák vendéglő és szálloda nevű műintézetbe), majd a „hat tyúk” (a 

Hattyú vendéglő és szálló és gyógyterem és üzletház) felé haladtában átment a – Remete-

patak parti – réten, amit a magukat sokra tartó fürdőfalusi úrhatnám helybéliek „úgy hínak, 

hogy park”. Akkoriban nevezték el parknak a jó almádi magyarok a Remete rétjét, midőn 

(tehetjük hozzá Csompó/Czompó – Kompolthy? – módjára) a pesti magyarosodó németek 

Népligetet, Városligetet építettek a maguk s nem más örömére. 

 A negyedik számban található újabb levél hangulatát idézzük ide ezzel a kis idézettel. 
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 Móka bácsi – második levél Göre Gábor bátyámhoz. 

 Idős Gábor bátyám! 

 Minekutánna majnöm e möntem a högyre nizni a kilátást, hát még se möntem el. Mer 

helötte e möntem a hat tyuk hoteljba, mer ki vót irva, hogy ott szombaton östve tombunyi 

löhet… 

 …idős sogora 

    Csompó Ábris 

    kisbiro szanyból. 

   Azaz: a „hat tyúk” Hattyú szállója sem egyéb, mint hotelj… 

 Gárdonyi Géza is megirigyelte volna, ha olvassa Czompó/Csompó – Kompolthy 

Tivadar/Jób – általa kifundált Göre Gáborához írt csúfondáros leveleit…   

 

Ősgörög‒ószittya nyelvész (Aczél) Almádiban 

 

‒ Tudsz-e dr. Aczél Józsefról, akinek a Szittya-görög eredetünk című, történelmi és  

nyelvészeti tanulmányát az amerikai magyarok adták ki 1975-ben, a mű eredetileg 1927-ben 

jelent meg Budapesten? Könyvét ezzel a keltezéssel zárja: Balatonalmádi, 1927. május hó.  A 

székesfehérvári antikváriumban „lőttem” – írja Aradvármegyéből a Fekete-erdőbe húzódó 

(ám Aradra‒Bányára‒Enyingre csak-csak hazajáró) barátom. 

Meglepetésemben azonnal Aczél nyomába eredve a világhálón kiderül: a könyvet 

nemrég idehaza is megjelentették, s a kiadó honlapja így mutatja be: Aczél József 

magyar‒görög szakos tanár, 1914-től a fiumei leánygimnázium igazgatója volt. Könyvét újra 

kiadta, de az érdeklődés megszűnt, „…mert az ügyben Szinnyei József nem volt hajlandó 

Aczéllal tárgyalni, nyilván azért, mert féltette a finnugor elmélet létjogosultságát”. 

Szittya-görög (nyelvi) eredetkutató Almádiban…! Aki ráadásul nem az ujjából szopta: 

a magyar és a görög nyelv tanáraként bukkant fölfedezéseire, állította rendbe találmányait… 

Így délibábos elméletnek aligha mondható az övé. 

A helyiek segítségével leltem meg sírját az almádi Pinkóczi-temetőben. Festőművész 

testvére – Nemes Aczél Zsigmond, 1859-1925 – sírja közelében van a nyughelye, melyen a 

fölirat: Nemes Dr. Aczél József nyug. gimn. igazgató 1862-1934. A Régi almádi festők című 

2006-os kiállítás füzetében ez olvasható: bátyja 1916-ig Újpesten él és fest, majd 

„…Többnyire Almádiban …öccsének, dr. Aczél József családjának  villájában élt és 

dolgozott… A kukoricafosztás című képét 1897-98 körül festette. Ezen a zsánerképen öccse 

családjának több tagját örökítette meg. A képen középen látható nőalak Kompolthy Szelima 

(a későbbi Aczél Józsefné). Tőle jobbra sapka nélkül leendő férje, dr. Aczél József látható… 

jobbról a második személy Kompolthy Tivadarné (Aczél Józsefné édesanyja). Férjéről, 

Kompolthy Tivadarról Almádiban utca van elnevezve, emlékét az említett utca elején 

elhelyezett lapos melldombormű őrzi…”. Almádiban néhányan még tudják, hogy a Szelima 

nyaraló Kompolthy Tivadar egyik almádi háza volt.  

Azaz: Aczél tanár úr (a tengerész‒író‒szerkesztő) Kompolthy Tivadar leányát vette 

feleségül, Almádiba költözött, s – legalábbis nyugdíjasan (Fiume után?) – haláláig az 

asszonyáról elnevezett Szelima nyaralóban élt és dolgozott. 

Az Országos Széchényi Könyvtárban kiderül: először Veszprémben 1924-ben adta 

közre a szerző a munkáját, ezt követte a 1927-es pesti kiadás, a könyv 1975-ben New Jersey-

ben, majd 2004-ben a (pilisszentiváni) Fríg Kiadónak köszönhetően láthatott újfent 

napvilágot. (S még valami: A Balaton címmel 1889-ben jelent meg Aczél József gymnasiumi 

tanár tóleírása úgy irodalmi búvárkodásaim, mint saját észleléseim alapján.) 

A veszprémi Ősgörög eredetünk és a kun-szittya nyelv címmel látott napvilágot. 

Rövidebb, kidolgozatlanabb, mint a későbbi, pesti kiadás, amely Szittya-görög eredetünk 

címmel jelent meg (mint történelmi és nyelvészeti tanulmány). Az utolsó, immár negyedik a 
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veszpréminek a kiadó Varga Csaba által átszerkesztett változata (amely a második kiadást 

követő harmadik, amerikai közreadás nyomán született – a mostani kiadó nem tud az 1927-es, 

bővebb, teljes dolgozatról).  

Aczél összehasonlító nyelvész doktor az ősgörög‒ugor vegyülésről írván igen érdekes 

hasonlóságokra bukkant a görög, az ugor, a szittya, a kun és a magyar nyelv kincsei közt 

bogarászva, és ezekből gazdag példatárat nyújt át nekünk – sem görögül, sem ógörögül, sem 

szittyául, sem miegyébül, csak magyarul értő huszadik (s lám, huszonegyedik) századbéli 

magyaroknak. Hogy például azt mondja (szemben a finnugor szófejtőkkel): az operencia az 

operantosz, a tündér a thinüther, a Balaton a plation (tengerfelület), a Bakony a pakhion 

(sűrűség), a Keszthely a kiszto helo (csalitos), a Zalaeger-szeg a szala-ajgejr (éger, rezgő 

nyár), a Mór a mor (szeder), a Győr a gür (kör) változata. Moson: moszun (fatorony), 

Veszprém: görögül heszperion, latinul tovább fokozva veszperin (nyugati) – mely nyugatiság 

onnan ered, hogy Szittyaföld az Uraltól a Lajtáig terjedt. Ajka: ojkia (ház, lak), Pécs: pedza 

(láb, hegyláb), Tisza: thüszia (zúgás-zajgás), Maros: miarosz (mocskos, sáros)… Atilla: görög 

atülla (atyuska). Lebédia: gr. Lebetia (medence, alföld). Bécs: (kunul) külváros. Pest: 

(kunnak, székelynek) kemence. S hogy a végén csattanjon az ostor: az acél szó az ősgörögben 

éles jelentéssel volt ismert.  

Azaz: …elsősorban görögök vagyunk. Egyik bizonyítéka, hogy a hexameterrel a 

görögön kívül – kellő természetességgel – csak a magyar tud élni. A szittyákról azt tartja: a 

szkíta (nép) Heraklesz ivadéka. Máshol így fogalmaz: nyelvünk gyökere ugor, lombja görög. 

Mindösszesen pedig: a világ legeredetibb és legszebb nyelve a magyar!  

Vannak az olvasót jókedvre derítő szófejtései is (mert egyébként, ki tudja, mi nem 

tudunk sem görögül, sem szittyául, ellenben Aczél tanár úr igen): a magyar hajrá! Megfelelője 

a hellénben és a szittya-görögben a hajrei!, a gyí te! emezek nyelvén gyeüte!, a mi pontyunk 

pontuszi nyelvjárásban pontj, ponti-osz, a bodza odzé (a szag jelentésű óhellén illat szót vetve 

egybe a mi növénynevünkkel). A túró – mi más lenne: ‒ túrosz, a kapa szkaphosz, a varga 

orga-s, a kolbász kolposz, kalpiosz (görbe, domború), a had hod-osz… Nem mindig ugyanaz, 

csak hasonló, rokon jelentéssel bíró szavakra lelt a nyelveket hasonlító tudós. Hogy 

leszögezze: Kétségtelen, hogy a kun nyelv a szittya-görög egyik dialektusa csak. A végszó 

előtt pedig (az 1927-es kiadásban):  

Még egyet. Ezt írja nekem a magyar eszmének egy lelkes apostola, Baráthosy Balogh 

Benedek, aki – mint egykor Kőrösi Csoma Sándor – tizenkét éven át kereste a messze Keleten 

a homokba temetett nyomainkat:„Ha a mesterségesen elpusztított nemzeti és faji öntudatot és 

büszkeséget újra fel akarjuk éleszteni, akkor első kötelességünk, hogy fajunk és nemzetünk 

ősi dicsőségét és kiválóságát megismertessük ujra népünkkel…”. Hát én, amikor most 

feltárom nemzetem előtt azt a csodás világot, mely álomnak is merész, hisz elvakítja 

szemünket a fénylő nap, a hellén – azt hiszem, bőségesen kivettem a részemet abból a 

munkából, melyre ez az idézet céloz.  

Baráthosyról azt írja a Magyar életrajzi lexikon, hogy mandzsu‒tunguz kutató, a két 

háború közti turanizmus, a kalandos őstörténeti elméletek képviselője… Aki annyira 

elkalandozott, hogy a magyarságot a görögséggel rokonító Aczél bajtársa lehetett? Turáni a 

pánhellén (pán)magyarral?  

…S könyvét Aczél valóban imígyen zárja: Balatonalmádi, 1927. május hó.  

Almádiként mi mást tehet hozzá az ember: a magyar tengernél már csak ilyen a május! 

Balatoni pünkösd hava, balatoni tavaszutó… Mindennél elképesztőbben gyönyörűséges!  

(…Mely Almádi helynevet dr. Czuczor Sándor, a Balatonalmádi Magyar‒Angol 

Kéttannyelvű Gimnázium igazgatója ím ígyen fejt meg a törökből /s nem az ugorfinnből/: al 

/vörös/ + madde /agyag/ – azaz vöröskő, melynek fő lelőhelye Balatonalmádi és környéke, s 

mely ’vörösességre’ utal az egykor önálló, ma Almádi-rész Vörösberény is. S hogy az Almádi 

az -i birtokos raggal alakított nemzetségnévből eredne…) 
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(Ha ezt a nagykún Kërmëndi cimbora hallaná!… Örvend is ott fönn a magos 

mennyégben lábát a felhőkről lógázva.) 

A mai magyar nyelvészet sokra nem tartja Aczél József munkásságát, a 

magyar‒ógörög‒szittya hasonlítást, rokonítást, eredeztetést délibábos nyelvészkedésnek tartja 

(a sumírhoz, az ótörök-hunnhoz, a latinhoz, az etruszkhoz, meg a többihez hasonlóan). Pedig: 

vajh hány finnugrista nézte meg, valóban rokon-é az almádi tudós által említett háromezer 

magyar és ugyanennyi ősgörög-ószittya szó…? Egyikük is érti annyira a hellént, mint a 

nyugalmazott fiumei leánygimnázium-igazgató magyar‒görög tanár Aczél József értette (az 

Alföldtől – hol született – a Magyar Tengermellékig, meg vissza, Almádi-fürdőig)? 

Hudy Árpád a Feketeerdőből mindezt így fogadja: „Nyelvészként (volt 

finnugristaként) állíthatom, hogy megalapozott munka, félre nem söpörhető, amely még ilyen 

vagy olyan (szakmai vagy nem szakmai indíttatású) elutasítói részéről is megérdemelné 

legalább az indoklást és a méltatást. A szóegyeztetések nagy része megállja a helyét – magam, 

göröghöz csak általánosságban konyítván, szintén számos magyar‒ógörög gyökmegfelelést 

találtam, mindössze egy szakadt szótárral felfegyverkezve. Ugyanez a helyzet a latinnal, 

héberrel, etruszkkal stb. Az a bökkenő, hogy ezek nem kizárják, hanem KIEGÉSZÍTIK 

egymást! Ugyanis – és emiatt az alapkoncepció (szerintem) hibás – nem közvetlen 

rokonságról, leszármazásról van szó (ezt történelmileg sem egykönnyen lehetne, szemben a 

szkíta vagy hún elmélettel, alátámasztani), hanem szélesebb körű és messzebbre nyúló 

ősrokonságról, amely olyan fokú, amilyen mértékben egyes még ma ismert (élő vagy holt) 

nyelvek őrzik az eredeti, az első, az ősnyelv elemeit (bábeli szétszóratásban, 

összezavarodottságban, mégis őrizve bizonyos hangzási és értelmi megfeleléseket és 

hasonlatosságokat). Másodsorban jön a keverék- és származéknyelvek levezetési vonala. Míg 

a legtöbb mai nyelv már csak ilyen, közvetett módon őriz ősi anyagot (szavakat, gyököket, 

elemeket), addig a magyar az ősnyelv egyik egyenes ági leszármazottjának tűnik, legalábbis 

olyannak, amely kortársaihoz képest összehasonlíthatatlanul többet őriz az ősi képlet 

jellegéből és konkrét anyagából is”. 

Annyi bizonyos: Aczél József költő volt. A magyar és a görög, ógörök, hellén, 

őshellén, kun, szittya, mi több, ősszkíta nyelvekbe szerelmes költő. S egy költőtől mi ki nem 

telik… (A hozzá hasonló – tantárgyába szerelmes – tanártól…)  

Ki Latinországban, ki Hellénföldön érzé magát Magyar Tengerünk martján! Ki tehet 

arról. A Balaton, ha.  

 

Horváth tanár úr Káptalanban 

 

Almádinak két irodalmár Horváth Jánosa is van! Az első, akiről eddig többet tudtunk, 

Váthnak keresztelte át magát. A mi újabb Horváth Jánosunk maradt annak, ami: amellett, 

hogy nevét megőrizte, a magyar irodalomtörténet-írás egyik legnagyobb alakja. 

 Mondják róla, nem ok nélkül. 

 Főleg: mondták. Ma kevésbé. Ma hogy lenne divatos egy valóban polgári 

gondolkodású irodalomtörténész… e gaburgya világban.  

 (E – táji – gaburgyát tán ő sem értené.) (Mert Ő maradt… a nemzeti irodalmi 

nyelvnél.) (Lett annak szerelmes értője.)  

 Káptalanban? Itt is. Ott, a Hegyen. Káptalani dombon. A Horváth-házban, amely 

szerényen húzódik meg a Szigeti József utcában. A nyaralóhoz hasonlóan nem tűnt ki a 

tulajdonos tudós sem a környezetéből. Viselkedésével nem. 

 Bajcsy Gézáné (Káptalanban élő nyugalmazott magyartanár) írja a helyi lapban 2005-

ben: Horváth János emberségével, szerénységével vált ismertté a káptalani nyaralók körében. 

Egy volt tanítványát idézve eleveníti föl a Tanár Úr alakját. ‒ Nagyon hideg tél volt, előadásra 

igyekeztem, az egyetem kapujában találkoztam a professzor úrral, aki tettetett nehezteléssel 
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így szólt: „Melege van a kisasszonynak, hogy ilyen hitvány kabátban van?”. „Tanár úr, nekem 

csak ez a kabátom van.” „Akkor kérem, holnap jelentkezzék a tanulmányi osztályon, 

rendkívüli ösztöndíjat kap, vegyen egy meleg kabátot.” 

 Pesten és Káptalanban, a tóparton és szerte az országban így emlékeznek – már akik 

még emlékeznek – Horváth Jánosra. 

 Ha csak annyi köze lenne Almádihoz, hogy itt így emlegetik meleg szívét, emberségét 

a tudós férfiúnak, már közünk van hozzá. Almádi (mint minden valamirevaló hely) az ilyen 

emberek munkálkodása nyomán lesz az, ami. Már ha az a hely ér valamit… Magyarságnak, 

emberiségnek. 

 Margittán született 1878-ban, Pesten halt meg 1961-ben, 1923-1948 közt a pesti 

tudományegyetem irodalomtörténeti tanszékének tanára, akadémikus. (Karácsony S.: 

„Biharból való, a csöndes forradalmárok hazájából.”) „Nyugalomba vonulása után ideje nagy 

részét a ma Balatonalmádihoz tartozó káptalanfüredi nyaralójában töltötte. Több művét itt 

rendezte sajtó alá” – írja a Veszprém vármegyei életrajzi adattár. Az 1930-as évek végén 

visszautasítja a bölcsészkari dékánságot, 1948-ban lemond egyetemi tanárságáról, betegségére 

hivatkozva nem megy el a Kossuth-díj átvételére – írja irodalomtörténész unokája, Korompay 

János. Meg hogy: gondolkodó emberként független igyekezett lenni. Erre épp alkalmas hely 

minden időkben Káptalan csöndje… Az irodalomtörténet, a magyar értekező próza mestere, a 

magyar irodalomtörténet-írás megújítója – olvasni máshol. Öreg korára remeteségbe vonult; 

annyira azért nem bújt el, hogy ne legyen egyike annak a három tudósnak, aki 1956. október 

26-án a kormánytól a rögtönbíráskodás fölfüggesztését kérte… A nemzeti klasszicizmus 

ízlését, igényét képviselte – sőt, Keresztury Dezső mondja: a nemzeti szellemű 

irodalomtörténet-írás betetőzője.  

 Nemzeti, klasszicizmus; hogy kéne e mái újdonat-régi világban. 

 Van miért büszkének lennünk – Rá. S magunkénak érezni – mindazt, amit jelentett, 

jelent. 

 …Minden az emberséggel kezdődik? (Aztán jön tudás, teljesítmény, eredmény?) 

(Mindez emberség nélkül mit sem ér?) 

 Tudós (politikus) – művész – urai a világnak… 

 A táltos tudós irodalomtörténész unokája, Korompay H. János írja nagyapja káptalani 

kötődéséről: 

Magyar tájspecialitás és kegyeletes érzések, természeti szépség és nemzeti emlékek, 

irodalmi múlt és Balaton-rajongás: mindez személyes élményként is jelen volt 1934 tavaszán, 

mikor Horváth János a veszprémi Káptalantól megvásárolta telkét Káptalanfüreden (amelyet 

akkor még Szentmihályfürdőnek neveztek). Lukács Károly, a Siófoki Halászat akkori 

igazgatója, a klasszika-filológus Kerényi Károly apósa közvetített, s ő lett az egyik 

telekszomszéd is. Az első benyomások az egykori tanítvány Keresztury Dezsőnek, a tudós 

költőnek szóló levélben maradtak meg (1934. május 23-án), melynek tárgya „Szalavármegye, 

a balatonkáptalani tölgyes, melyben pünkösd hétfőjén mintegy 5 óra hosszat pipáltam, 

térképeztem, le-leülvén s nézvén »tekintőmről« a mesés, a tündéri, a képtelen Balatont. Maga 

a valótlanság, az »ámulás« (Csokonai), a »csalatás« (Berzsenyi). Ha eljövök onnan, ki is 

józanodom, s nem hiszek benne. De megint csak visszakívánkozom.” Ugyanez a levél arról is 

számot ad, hogy a hazai, margittai emlékek és az „érmelléki szív” a „dallamos, régi, bájos” 

Szigligetre is csábítaná: egy kis szőlőstelek idézte volna fel az otthont. Ebből a vágyból csak a 

káptalani kertbe ültetett két margittai szőlőtő valósult meg, s az emlékező nem a hazai 

szüretet, hanem Arany János Margitszigetét idézhette fel: „A tölgyek alatt Szeretek pihenni”. 

A vöröskőből épített házat a Műegyetemen városépítést tanító Korompay György, 

Horváth János majdani vejének, Korompay Bertalannak bátyja tervezte, olasz példák alapján, 

pergolával, kőoszlopokon nyugvó gerendákkal, amelyekre szőlő futott volna fel. Az első 

nyaralás 1936 végén volt Lukács Károllyal, az első látogatóval, s utána jöttek a többi 
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vendégek, a barátok, a kollegák: közöttük Szabó Miklós, aki az Eötvös Collegiumot, Bartoniek 

Paula, aki a Veres Pálné Gimnáziumot igazgatta, a nyelvész Nagy J. Béla és Pais Dezső, az 

irodalomtörténész Alszeghy Zsolt és Brisits Frigyes, a magyar-angol kapcsolatokat kutató 

Fest Sándor (aki sógora volt), a romanista Koltay-Kasztner Jenő, a történész Angyal Dávid és 

mások. 

1944-ben, mikor Horváth János leánya, Juliska első gyermekét várta, május közepén 

Káptalanfüredre költöztek. Augusztus végén a vizsgáztatásra Pestre visszatérni kívánó 

professzort csak az utolsó pillanatban lehetett visszatartani az utazástól: később derült ki, 

hogy aznap bombázták a székesfehérvári állomást. Október 11-én már csak éjjel 

közlekedhetett a vonat, az vitte őket haza.  

A háború során a katonák s a helybeliek közül néhányan alaposan kifosztották a 

házat: még a Bergman-csöveket is elvitték a falból. 1945 októberében a szomszédságtól kellett 

összeszedni a széthordott holmit, könyveket, képeket. Az önkényes beköltözőktől csak nehezen, 

az Akadémia hosszas fáradozása után sikerült megszabadulni: „eddig maguk voltak urak, 

most mi vagyunk azok” – mondták először Korompay Bertalannak a füredi kommunista párt 

irodájában. 1949-ben Horváth János Somodari Sándor kőfaragót és feleségét fogadta a 

házba: két helyiséget kaptak, s cserébe az épületet és a kertet gondozták. 

Az öregkor nyarai is Káptalanfüreden folytatódtak, a négy unokával megszaporodott 

családban. Veszprémből minden évben lejött Nagy J. Béla; a Lengyelországból hazalátogató 

Csorba Tibor megfestette az itteni kilátást. Az Almádiban lévő – ligeti – Akadémiai üdülőből 

számos vendég érkezett: közöttük az irodalomtörténész Barta János és Bóka László, a 

szlavista Kniezsa István, a zenetudós Bartha Dénes és Szabolcsi Bence, s a régi barát, a 

történész Szekfű Gyula. 

Horváth János utoljára 1959-ben volt a Balatonnál. Berzsenyi és íróbarátai című 

könyvét rendezte sajtó alá, amelyben ezt írta a Levéltöredék barátnémhoz szövegéről: „Azóta 

nyárvégi estéken »az őszi bogárnak búsongó hangjai«-t nem lehet hallani anélkül, hogy e 

gyönyörű költemény egész hangulata újra meg újra el ne árasszon bennünket.” A 

káptalanfüredi állomáson is Berzsenyit idézte: „Hervad már ligetünk s díszei hullanak”. 

 

Váth János félszáz könyve 

 

Őrizkedj attól, akinek csak egy könyve van – óv bennünket Aquinói Szent Tamás. S valóban, 

sokan érzik úgy, hogy valamennyiünk élete megérne egy könyvet, s akinek van valami 

íráskészsége, könnyen kedvet kap arra, hogy ezt megtegye. Váth János, Almádi legnagyobb, 

vagy mondjuk úgy, a magyar irodalomtörténet legismertebb almádi írója úgy félszáz könyvet 

írt! Így aztán nem csoda, hogy városunkban meglehetős tisztelet övezi Váth Jánost: utca, díj 

viseli a nevét, szobra áll a tóparti sétányon, s emlékkiállítást rendeztek be könyvtárunkban. 

Talán azt is megérjük, hogy értő irodalmár – például a Váth Jánosról 1995-ös 

várostörténetünkben kitűnő tanulmányt író veszprémi irodalomtörténész, Ács Anna – 

válogatásában csokorba kötve, egyetlen könyvbe szerkesztve olvashatók lesznek az író 

legszebb munkái, amelyeket ma könyvtárak mélye rejt, s így a Balaton-mellyék és Almádi 

értékei iránt érdeklődő olvasók aligha vehetnek kézbe.  

 Sok különlegességet kínál az érdeklődőnek Váth János (1887, Kenese /született 

Horváth János/ ‒ 1962, Almádi) élete s életműve. Magam ezúttal az írói teljesítmény meglepő 

mennyiségének igyekeztem utánajárni, ugyanis többen mintegy félszáz Váth-művet 

említenek. A Balaton Gárdonyijaként, a Balaton Tömörkényeként, a Magyar Provance 

Mistraljaként, a Pannontenger mesemondójaként egyaránt emlegetett Váth munkái (s az 

OSZK-ban föllelhető újrakiadásaik) így sorjáznak a könyvtárak, az adattárak és az 

irodalomtörténész dolgozatának adatai alapján. 
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 1. Balatoni levegőben, 1911. Veszprém (elbeszélések) + 1928. Pécs (németül), 1929. 

B.füred 

 2. Arabeszkek (karcolatok, mesék), 1912. Vp.  

 3. A nádi farkas (kisregény), 1914. Bp. + 1916. Bp., 1926. Vp., 1929. B.füred 

4. Magyar katolikus szépirodalom (írói arcképek), 1915. B.füred + 1933. Kalocsa, 

1943. Pápa 

 5. Pannontenger csillaga (2 elbeszélés), 1917. Szombathely + 1929. Füred 

 6. Lápvilágban (életképek), 1917. …. + 1927. Celldömölk, 1929. Füred, 1987. 

Várpalota 

 7. Balatoni emberek (elbeszélések), 1920. B.füred + 1929. Füred  

 8. Szirtomlás (elbeszélések), 1922. Szombathely + 1929. Füred 

 9. Magyar költők dalaiban a Balaton (válogatás), 1922. Veszprém + 1937. 

Celldömölk 

 10. Nyírt Sámsonok (rajzok, novellák), 1923. Szombathely  

 11. Pintyőketojások (gyermekmesék), 1924. Pécs + 1929. B.füred  

 12. Ungok, nádak, rónavizek (elbeszélések, fabulák), 1924. Bp. + 1926. Szombathely, 

1929. B.füred 

 13. Imitatio Christi (elbeszélések), 1925. Arad + 1929. B.füred 

 14. Az ér útnak indul (regény), 1925-1926, A Hírnök +1929. Füred 

 15. Vidéki írók (írói arcképek, cikkek, szemlék), 1925. Vp.  

 16. Egy műkedvelői est (három hazafias egyfelvonásos: A pozsonyi fiú, A 

szabadsághős unokái, A börtönőr fia), 1925. Bp. + 1926. Szombathely 

 17. A Balaton tükröződése (mesék, regék és szépprózai idézetek), 1926. B.füred-fürdő  

 18. A Bambino kis zarándokai (elbeszélések), 1926. Arad + 1941. (olasz fordítás), 

1942. Bp. (4. kiad.) 

 19. Virágos temető 1917-1927 (antológia), 1927. Celldömölk   

 20. Gárdonyi Géza életrajza (tanulmány), 1929. Szombathely + 1997. Devecser 

 21. Árva Kenese (énregény), 1929. Füred   

 22. Veszprémvármegye képeskönyve (lakóhely-ismertetés harmadikosoknak), 1929. 

Vp.  

 23. A ledöntött bálvány (kisregény), 1929. Nyíregyháza + 1929. B.füred 

 24. A hárfás leány (ifjúsági elbeszélések), 1929, Szombathely + 1941, 1942. Bp. (4. 

kiad.) 

 25. A déli harangszó (történelmi regény), 1935. Kalocsa  

 26. Szent László népe (székely regény), 1936. Bp.  

 27. Galileai halászok (bibliai tárgyú kisregények, bevezette Supka Géza, illusztrálta 

Győrffy György), 1937. Kalocsa + 1942. Győr (németül), megjelent eszperantóul is 

 28. Halásztűznél (elbeszélések), 1937. Celldömölk  

 29. Szív a kövek között (kisregény), 1937… 

 30. Solt anyja (történelmi regény), 1939. Füred  

 31. Farkasok dala (regény), 1940. …  

 32. Az egyház csókja (ifjúsági regény), 1940. Bp.   

 33. Erdélyi csillag (történelmi kisregény), 1941. Kolozsvár  

 34.  …Kövek között (balatoni novellák), 1941. Pécs   

 35. A kenesei országgyűlésen (füzet B.kenese múltjáról), 1941. Kolozsvár   

 36. Füred a szépirodalomban (tanulmány), 1943. Szombathely  

 37. Jánosi Gusztáv. Emlékfüzet születése 100. s halála 30. évfordulójára (tanulmány a 

műfordítóról és válogatás munkáiból), 1943. Füred  

 38. Lyra Coelestis (válogatott imádságok, versek), 1944. Gyöngyös, 2009. Bp.  

Többnek volt 2., 3., 4. kiadása, azaz (valaha) kapós volt a Váth-könyv! 
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 (Váth János munkái címmel 1929 és 1932 között B.füreden a Balatoni Szövetség 10 

kötetes sorozatban adta ki az írásait. A sorozatban közreadott munkák: Balatoni levegőben, 

Lápvilágban, Nádi farkas, Pannontenger csillaga, Az Ér útnak indul, Szirtomlás, Pintyőke 

tojások, Árva Kenese, Ledöntött bálvány, Balatoni emberek.) 

 Életében ez utóbbi Mennyei Dal-szemelgetés volt az utolsó könyv, amelyet idehaza 

kiadhatott. A legjobbkor, a német megszállás és a náci rémuralom évében, a szovjet 

megszállás és az istentagadás szellemének a ránk erőltetése előtti percekben… Hogy legyen 

miért számkivetni, otthonából kilakni a ’proletárdiktatúra’ Magyarországán? 

 (A veszprémi megyei könyvtár és a budavári nemzeti könyvtár jegyzékében, valamint 

a lexikonokban, irodalomtörténeti művekben föllelhető kiadási évszámok nem mindig 

egyeznek az almádi könyvtár Váth-gyűjteményében megőrzött példányokon található 

adatokkal.)  

1945-től nem jelenhettek meg a katolikus író munkái, halála után – tudomásunk szerint 

– két kötetét adták ki újra: a devecseriek a Gárdonyi Géza életrajzot 1997-ben, a Lápvilágban 

pedig 1987-ben szintén hasonmás kiadásban látott napvilágot Várpalotán, e kötetről az 

Országos Széchényi Könyvtár (OSzK) nem tud. Valamint a Lyra Coelestis (Mennyei Dal) 

című válogatását. Az Itt van Sobri című Váth-elbeszélés Darna‒Dömötör‒Zákonyi A 

gyöngyösi csárda című, 1976-ban 10. kiadásban megjelent kötetben olvasható. Az Almádi 

emlékművek és művészeik című tanulmánya (39.) folytatásokban jelent meg a kalocsai 

Magyar Népművészet című lapban, ahol a füredi irodalmi hagyományokról szóló dolgozata is 

napvilágra került. Idegen nyelvre több munkáját is lefordították, Ács Anna Váth könyveinek 

és elbeszéléseinek német, olasz, román, finn, eszperantó nyelven való megjelentetéséről tud, 

nemzeti könyvtárunk, az OSzK ezekből csak mutatóban őriz néhányat. Kiadatlan maradt több 

kézirata (a hagyatékot a veszprémi múzeum őrzi).  „Sajtó alatt” volt egy-egy könyvén 

olvasható közlemény szerint A prépost küldetése (40.), Dombok árnyékában (41.), Pálos 

triász (42.), Veszprémi öregdiákok (43.), Zirc szelleme (44.) című – a jelek szerint kiadatlan 

maradt (?) – műve. Ács Anna Az opálos Balaton (45.) című, Mészöly Géza festőművészről írt 

regényét, Veszprémi triász (46.), Magyar várak története (47.) című művét, az almádi 

katolikus egyházközség múltját föltáró munkáját (48.) és Bölcsőhelyem (49.) című 

verseskötetét említi azok közül, amelyek nem kaphattak nyilvánosságot. A kiadatlan művek 

sorát Tölgyesi József (1987-es almádi füzetében) a kitűnő veszprémi szobászművészről, Váth 

„címlaprajzolójáról”, Csikász Imréről írott életregénnyel (50.) szaporítja, Pacsuné Fodor Sára 

pedig a Reguly-regényre (51.) így emlékezik: 

 ‒ A Reguly Antal élete című könyve kéziratban maradt. Odaadtam ezt is a 

múzeumnak, amikor legközelebb kerestem, nem találták, lába kelt. Ez az egy példány volt 

belőle. Kiküldte laponként Németországba, hogy megjelenjen németül, elvesztek. 

Ugyanő így emlékszik a Mészöly-regény sorsára: 

‒ Zákonyi Ferenc a Siófoki Füzetekben akarta kiadni, de kirúgták az állásból. Ezt is 

kiküldte a nagyapám laponként Németországba. Ez a kézirat is a megyei múzeumba került. 

Nagyapa azt akarta, hogy Pannonhalmára kerüljön a hagyaték, de Pannonhalmán zűrzavar 

volt; a leveleit, például a Prohászka-leveleket, odaadta a bencéseknek.    

A Füredi úton lévő (almádi) villát 1926-ban építtette; 1945 után, mivel „több mint két 

szobája volt”, tanácsi rendelkezésű ingatlanná tették. (Nem számított, hogy a katolikus költő-

tanító 1944-ben menedéket adott a zsidó származása miatt üldözött Soros Györgynek és 

édesanyjának.) Az ő tulajdonukban maradt, de Váth egyetlen szobába szorult, a többit 1949-

50 körül lakókkal rakták tele. A lakóktól kapott pénzzel sokra nem mentek: 20 forintot 

fizettek a betelepítettek. Az 1990-es évek végén győri vállalkozó vette meg a Várpalotán élő 

unokától a Váth-villát, amelyről – vagy amelynek kerítéséről – nagyon hiányzik az 

emléktábla.      
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A jeles almádi íróról írt eddigi kötetek: Kutassy János Keszthelyen 1933-ban, Orosz 

Iván Szarvason 1936-ban és Tölgyesi József Almádiban 1987-ben jelentetett meg Váthról 

tanulmányt. Az almádi lapban is többen írtak Váth János néptanítói, irodalmi munkásságáról, 

például Holló Miklós az Új Almádi Újság 1998. szeptemberi és Szelényi Pál a lap 2002. 

májusi számában. Ám van még mit elmondani Váth Jánosról! Például nem akármilyen drámai 

történet lehet a Váth-villából való kiszorítási kísérlet… A kor, a korszak, s ezen évek helybéli 

hatalmasainak a nem túl nagy dicsőségére. 

Rájuk ki emlékezik? Váthra ma is büszkék lehetünk.   
 

Kis népek költőinek fordítója, Bardócz  

 

Dr. Bardócz László 2015 végén ír a Búvópataknak Kaposvárra, hogy egyetért Kurta 

Miskának a fölös idegen szavaktól habzó janicsárnyelvet támadó gúnyiratsorozatával. Mire 

föl a főszerkesztő eljuttatja az elkövető helyett a tettessel netán kapcsolatban álló 

szerénységünknek a nyugalmazott pesti mérnök levelét, amelyet az eredeti föladó megtoldott 

szép magyar nyelvünket rút helyzetbe rántó agyalágyulásokat nehezményező írásaival. 

 A lényeg, hogy 2016 Boldogasszony havában, kihasználva a két fagyás és hószakadás 

közti – olvadásban lévő – Balaton-fölvidéki szünetet, az ifjabb Kurta Miskával (is) 

kapcsolatban álló S. M. a füredi szívkórházból elkocsikáztatta Bardócz Lászlót lábdihegyi 

pihenőházába, mert a tulajdonos család feje ott őrizte Váth János azon könyveit, melyeket az 

almádi író az édesapjának ajándékozott. És persze a tollával ajánlott. 

 Almádi, Váth, ráadásul hamar kiderül, (Hor)Váth a könyveit ‒ huszonkettőt vehettünk 

a kezünkbe ‒ írótársának ajánlotta… Mert hogy Bardócz László (sz. 1924-ben) édesapja, 

Bardócz Árpád Erdélyből a csonka hazába származott író s műfordító volt. 

 A Bardócz-kézben lévő 22 Váth-könyv (a 38-ból /?/, ami elég jelentős, hisz majdnem 

a kétharmada) így sorjázik. 

 A Balatoni Szövetség által Füreden 1929-ben közreadott, Váth János Munkái című 

tízkötetes sorozat nyolc darabját őrizte meg a Bardócz család. A sorozatot nyitó Balatoni 

levegőben című elbeszéléskötetbe személyes bejegyzést írt a szerző: Keresve, találtam s a / 

szívemmel tudom / 942. VIII. 21. / Váth. A többinél a két barát megelégedett azzal, hogy a 

szerző írói nevét ‒ a Váthot ‒ rótta (aláírásként) a kötetbe.  

    A Váth-hagyatékot őrző almádi könyvtárban azt mondják: talán valamennyi művébe 

előre beleírta (írói) vezetéknevét ‒ a Váthot ‒, hogy amikor bárkinek könyvet ad, azzal már ne 

kelljen bajlódnia?... Mert nagyon sok ilyen kötet került az almádi könyvesház birtokába.) 

Valamivel több olvaható a Magyar katolikus szépirodalom című, 1933-ban Kalocsán 

megjelent munkájának példányában: Szeretettel / Váth.   

 A két elbeszélést közlő Pannontenger csillaga két kiadása is megtalálható 

Bardóczéknál. Az 1917-es szombathelyi füzet ajánlása: Az első próbálkozásból / Váth. A 

második a füredi sorozat darabjaként látott napvilágot, ebbe már csak a Váth dedikáció került. 

Érdekes, hogy a Váth János írói pályáját nyitó ‒ „Dr. Óvári Ferencnek, a Balaton-kultusz 

lelkének” ajánlott ‒ 1917-es füzet fölvágatlanul maradt meg a család birtokában. Fölvágatlan 

maradt a Virágos temető című kötet is, melynek szerkesztője és egyik szerzője az almádi író. 

Itt az ajánlás: Szeretettel és hálás szívvel / Váth János. 

  Még bővebb a kézzel írt ajánlás a Szirtomlás 1922-es szombathelyi példányában: 

1942. VIII. 20-ra / kedves emlékezésül / Váth.  Hogy mindössze az álnevét rója a füredi 

változatba. 

 A Bambino kis zarándokai című elbeszéléscsokrának 1942-es kiadású példányát a 

balatonalmádi iskolaigazgató író Igaz szívvel / Váth ajánlja. A Galileai halászok kalocsai 

kiadású példányába a Baráti szívvel / Váth beírás került. Az 1940-ben A Szív által 

megjelentetett Az egyház csókja című ifjúsági regényét A Goethe-fordítónak / igaz 
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barátsággal / Váth bejegyzés kínálja. Az Erdélyi csillagot Rettenthetetlen bajtársamnak (?) / 

ajánlja Váth. Hogy pontosan miként nevezi meg az almádi író a balatoni fürdőhelyen nyaraló 

barátját, csak sejthető… (Mert inkább bányászomnak olvasható, de ez ma, nekünk, 

érthetetlen.)    

 …A kövek között című, balatoni novellákat kínáló művét ‒ nyilván egy jól sikerült 

baráti összejövetel emlékére ‒ így ajánlja (Hor)Váth János: 1942. jun. 9. / kedves és 

felejthetetlen / emlékére szívvel / Váth. 

 A kenesei országgyűlésen című elbeszélést tartalmazó kolozsvári füzetbe ezt rótta az 

író: A javuló egészségben / látás örömére / Váth. Hogy melyikőjük volt éppen fölépülőben?... 

A Füred a szépirodalomban című tanulmányt tartalmazó különnyomat címlapjára ennyi 

került: Szeretettel s jó szívvel / Váth János.  

              A Jánosi Gusztáv műfordítóról szóló emlékfüzetet  A kis népek fordítójának ajánlja / 

a nagyok tolmácsolóját / Váth…  Hogy a Lyra Coelestis című imádság- és 

költeményszemelgetés első, 1944-es kiadású példányába A kedves barátság fel- / újítására / 

Váth beírás jusson. 

 Személyes ajánlás és aláírás nélkül szerepel a Váth-könyvek Bardócz-féle kis 

gyűjteményében a Halásztűznél című 1937-es elbeszéléskötet. Azaz a 22-ből csak 1 marad 

Váth-bejegyzés‒ajánlás‒aláírás nélkül, 7-be a kézjegye („Váth”) került. A többibe, 14-be rótt 

(Hor)Váth János hosszabb-rövidebb személyre szóló, de mindig meg nem nevezettnek 

ajánlást. Azaz a megajándékozott íróbarát neve sehol sem szerepel. 

 

Hogy honnan ismerte Bardócz László Váth Jánost? Bardóczéknak családi nyaralójuk volt 

Almádiban, a Tisztviselő-telepen (másik nevén nevezve az Óvári-telepen) lévő Liszt Ferenc 

utcában. Dr. Bardócz László Temesvárt volt rendőrfogalmazó, de mivel a ’19-es megszállást 

követően nem akarta letenni a román hűségesküt, 1921-ben átszökött a Maroson. Vácott 

kapott állást, a felesége családegyesítéssel jöhetett át a nevetséghatáron. Fia, László így már 

itt született. 

 Városi tanácsos lett, de betegség miatt – gége-tbc-je volt, kiégették a torkán, 

magyarázza a fia ‒ nyugdíjazták.  

 Költő és műfordító volt – tudod meg Bardócz Lászlótól. Amit három kezünkbe kerülő 

adattár igazol. Magyar Irodalmi Lexikon I/103, Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I/171, Új 

Magyar Irodalmi Lexikon I/139: Alecsandri, Goethe, Sternheim, Tuwin fordítója, japán és 

német költők műveinek az átültetője. Egy önálló kötete jelent meg, Fényáradás című 

verseskönyve 1935-ben Budapesten. (1 saját, 7 műfordításkötet.) 

 ‒ A romániai lexikonba olyasmit is beleírtak, ami nem volt igaz. 

 Hogy mit, nem leljük. 

 1888-ban Nagyilondán született (Szolnok-Doboka vármegyében), 1953-ban 

Budapesten hunyt el. Vácról Pestre 1942-ben költöztek. 

 Az almádi nyaraló telkét az 1930-as években vették, arra építtettek rá házat – a 

nagymama Temesvárról küldött rá pénzt, árulja el az unoka. 1945 táján adták el, mert Pesten 

éheztek, pénz kellett, ráadásul eléggé lerobbant az épület… László később presszót látott a 

házban.  

 Hogyan ismerték meg egymást, miként kerültek barátságba?... Ki fedezte föl a másikat 

Almádiban, vagy kinek a révén ismerkedtek meg? A költő‒műfordító fia nem tudja. Talán 

valamelyik irodalmi társaság hozta őket össze, ott derült ki, hogy mi közük van 

Almádihoz?… Hogy aztán rendszeresen ellátogassanak egymáshoz.  

 ‒ János bácsinál lugasszerűség volt a kertben, nyáron árnyékos, kellemes hely… 

Nekünk nyitott verandánk volt, ott fogadtuk a vendéget.  

 A szomszédok egyike a Brandeisz család volt.  



26 

 

‒ A sváb asszony, Brandeisz néni spiritiszta volt, és a két lánya, az egyik Elza, a másik 

Erna. A mama ötven körüli, a lányok körülbelül húsz évesek, mint én, aki akkor egyetemista 

voltam. 

Hogy megemlíted, Brandeiszék bújtatták Sorosékat a háború végén, elcsodálkozik, 

nem tud róla. Akkoriban már alig járt Almádiba, így nem is láthatta őket. Annak viszont örül, 

hogy végre valaki, akiről én is tudok valami újat mondani. 

‒ Amikor átvisz a vonat Almádin, mindig nézem a Váth-házat, hogy még rajta-e a 

fölirat, „A mi fészkünk”…  

Nem látja, nem látni a vonatból. 

Nem is láthatja, mert az új gazda lekaparta. Még hogy az ő házát másnak kedves írás 

ékítse… 

Az hiányzana nekünk! 

‒ Megvan még az Erzsébet királyné útja? 

Hogyne, de Bajcsy-Zsilinszky utcának hívják. (Hivatalosan; mert a helybéli népek 

csak Bajcsyt emlegetnek, nem tudván a színtiszta Zsilinszky-igazságról.) (…Hát még 

Erzsébet királynéról…) 

 Bardóczék az almádi nyaralót eladták, hogy jóval később Badacsonyban vegyenek 

helyette másik tóparti (Balaton-közeli) házat. Mely ez idáig e Váth-köteteket (és a kézírásos 

ajánlások meg nem nevezett címzettje, a költő barát Bardócz Árpád almádi érintettségének 

bizonyítékait) rejtette. 

Óvári-teleptől Lábdiig… (Meg vissza.) (Mert hogy e könyvek egy része visszakerült 

Almádiba.) 

 

Mécs László ’57-es menedéke 

 

A Mécs-család öreghegyi villájáról sokan tudnak Almádiban, arról kevesebben, hogy Mécs 

László költő huzamosabb ideig a városban tartózkodott. Váth János emlegeti kiadatlan 

jegyzetében a nála tett látogatásokat s az ezeknek köszönhetően megejtett rendészeti 

ügyködést: 1957 májusában rendőr kereste a börtönből éppen csak kiszabadult, nyugalmat 

továbbra sem lelő papköltőt, Mécs Lászlót a szintén üldözött katolikus író‒tanítónál, Váth 

Jánosnál. Nem ok nélkül persze, derül ki a jegyzetből és az akkori látogatás emlékének adózó 

Mécs-ajánlásból, mert hitük a rémuralom ellenére is töretlen.  

 A Magyarok misekönyve című, 1991-ben megjelent Mécs-kötet utószavából kiderül, 

hogy a premontrei szerzetes‒költőt 1953-ban tartóztatták le az ávósok Pannonhalmán 

okirathamisítás koholt vádjával. Mint Rónay László írja az 1993-as pozsonyi Mécs-kötet 

(Vadócba rózsát oltok) utószavában, közokirat-hamisításnak tekintették, hogy bejelentőire az 

eredeti nevét írta (a Mécs László írói nevet 1915-től használta a Mártoncsik Józsefként 

anyakönyvezett költő). Bűnlajstromát gyarapította a proletárdiktatúrát veszélyeztető azon 

cselekedete, hogy rendre megajándékozta vendéglátóit saját költeményeinek kéziratával. A 10 

évre ítélt költőt 1956-ban ’rehabilitálták’ – írja a Magyar Irodalmi Lexikon 1965-ben ‒, majd 

Budapesten káplánként folytatta a hatalmon lévőket továbbra is idegesítő működését. A kettő 

közti időben lehetett az a pár hónap, amelyet Mécs László Balatonalmádiban töltött az őt 

befogadóknál. Mint a korosabb almádiak emlékezete őrzi, testvérénél az öreghegyi 

nyaralóban és Váth Jánosnál lelt menedéket. Ekkor járt át naponta Váth Jánoshoz beszélgetni, 

emberi szót hallani az üldözött papköltő.  

 Üldözött az üldözötthöz: katolikus költő a katolikus íróhoz az ötvenes évek 

Magyarországán.  

(Váth Jánost almádi otthonában – ez időben ‒ Tamási Áron is meglátogatta. Ennek 

emlékét fénykép őrzi.)  
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Az egyik idős almádi – Majbó Gábor örökös tiszteletbeli alpolgármester – arra 

emlékszik (az új évezred első tizedében), hogy valamikor a második világháború alatt vagy 

után Legény Béla ezredesnél, az első háborúban fél szemét elvesztő honvédtisztnél is lakott 

egy ideig Mécs László. Hogy ez pontosan mikor volt, nem tudja. Az úgynevezett Legény-villa 

a Mécs családé volt, ott húzta meg magát a háború után a költő, aki a Gyenes (Ingyenes) 

fürdőhelyre járt le a Tóra fürdeni – tudjuk meg Kokas Endréné Jákóy Zsuzsannától, a Jákóy-

nyaraló tulajdonosától, akinek az apja bakonyi – huszárok-előpusztai – erdészként bújtatta 

társaival az üldözöttet. Pannonhalmán, ahova végül a papköltő elhúzódott, a szobája ajtajára 

kiírta: „Kérem a kedves vendégeimet, jelentkezzenek be! Mert az idő kevés, az írnivaló sok.” 

De a gyerekek kijavították az írni valót inni valóra – regéli Kokasné, aki a fiát járt látogatni a 

bencés gimnáziumba. „A Gyenesen együtt fürödtünk.” 

 „Nekem ez a félesztendő legszebb emlékem marad síromig, amit vele tölthettem” – 

írja jegyzetében Váth János. Mint e sorokból kiderül, a börtönből nemrég szabadult költőt – 

1957-ben – az almádiak és az Almádiban üdülők nagy szeretettel fogadták: ismeretlenek 

köszöntik a „fürdő teraszán”, a „fürdőhely útján”… (Ez is oka lehetett annak, hogy efféle 

sorok nem láthattak napvilágot 1990-ig. Ám hogy máig sem, már különösnek is mondható.) 

Ráadásul, írja Váth János, „A félesztendei balatoni tartózkodásnak nyomát mutatja több 

verse”. Az is, amelyet 1957 szeptemberében neki ajánl: ”A Balaton megözvegyült” című 

költeményt „A magyar Provánsz Misztráljának, a Balaton nagy szerelmesének, baráti 

emlékül, szeretettel” dedikálja Mécs László. Hogy Váth János „A Magyar Provánsz 

Mistráljá”-nak neveztesse magát a káptalanfüredi templomban lévő sírján kőbe vésetett 

föliraton. (Frédéric Mistral francia költő a provanszál nyelv, irodalom és népi hagyományok 

ápolásáért Nobel-díjat kapott 1904-ben, Váth János pedig 1911-től 1944-ig a dunántúli 

irodalmi műhelyek egyikének a fő szervezője volt.) 

 Mécs László újhumanista költészetének egyik emlékhelye a magyar tenger vidéke, 

legalábbis erre utal az a kis gyűjtemény, amelyet Váth János hagyott ránk. A gépelt kéziratos 

füzetet az általunk emlegetett jegyzet vezeti be, majd Mécs László Balaton-parton született 

hat költeménye követezik. A Váth által tervezett balatoni Mécs-kötetke költeményei, címük 

szerint, ajánlással s zárójelben a vers keltezésével így sorjáznak: A Balaton megözvegyült – a 

már ismertetett ajánlás Váth Jánosnak (Balaton, 1957. szept.), Őszi alkony a Balatonnál 

(Balaton, 1957. okt.), A mag el van vetve (Badacsonytomaj, 1958. nov. 3.), Hogy muzsikál a 

hordó – „Bokor Istvánnak emlékül szeretettel” ajánlással (Badacsonytomaj, 1958. okt.), 

Falusi templom – „Géczy Irénnek, a badacsonytomaji plébánia őrangyalának hálás 

szeretettel” (Badacsonytomaj, 1958. nov. 6.), s egy cím nélküli költemény. E keltezésekből 

kiderül, hogy 1958 őszén Badacsonyban a tomaji plébánia vendégeként pihenhetett az akkor 

már pesti káplán papköltő. (Mécs-kutató irodalomtörténész, avagy helytörténész nyomozhatná 

ki a továbbiakat.) 

 Váth János unokája, Pacsuné Fodor Sára várpalotai otthonában így emlékezett a Mécs-

látogatásra: 

‒ Mécs László a börtön után különböző plébániákon húzta meg magát, a család sem  

merte befogadni. Aztán Almádiba jött, 1957 nyarán még ott volt nagyapámnál! Orvos öccse, 

Mécs Imre villájába nem mehetett, Váth Jánost korábban névről már ismerte, nála lakott 

körülbelül két hétig. Akkorra már csak egy szobát és a verandát hagyták nagyapámnak a 

tanácsi rendelkezésűvé tett, lakókkal telerakott Váth-villában. Bográcsban főztünk az udvaron 

az öreg körtefa alatt. Egyszer csak Mécs László felugrott, hátraszaladt, körbejárta a házat; 

visszajött, leült. Nem mertünk megszólalni, a végén nagyapa kérdezte meg tőle, miért tette 

ezt. Azt válaszolta: „Amióta börtönben jártam, mindig azt érzem, hogy figyelnek! Amíg meg 

nem győződöm róla, hogy nem figyelnek, nincs nyugtom”. A két hét után nagyapám 

bekopogtatott az öccsénél, kérte Mécs Imrét, legalább ott aludhasson, a nappalt úgyis nála 
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tölti. Azután onnan járt le hozzánk. Szinte naponta bekopogtak a rendőrök nagyapámhoz, 

miért fogadta be.         

 Az unoka emlékezete igazolja, amit az író megörökít jegyzetében: Mécs László fél 

évet vele töltött Almádiban. Rónay László az Anya kell! című 1993-as Vigilia-kiadású Mécs-

kötet utószavában viszont arról ír, hogy Mécs László 1956 szeptemberében kapott kegyelmet 

az akkori államfőtől, 1957 januárjától Budapesten lelkipásztor, s 1958-tól 1961-ig 

szentbeszédeket mond az óbudai Főplébánia-templomban. Azaz szeptembertől januárig él 

Almádiban, hogy oda aztán rendre visszatérjen?… 

 Váth János kiadatlan jegyzete így zárul: „Most elnémították a ’szabad földön’ a költőt! 

Ám helyette s benne megszólalt az egyházi szónok. Három órát utaznak emberek, hogy 

hallgathassák. A vasárnap déli prédikációjához villamost, buszt róla neveznek el! A forgalom 

megakad. Oly tömeget vonz. Lélektömeg! Intelligencia!”. Rónay Lászlót olvasva arra gondol 

az ember, hogy valamikor 1958 és 1961 között írhatta Váth János a Mécs-jegyzetet, abban az 

időben, amikor a költő Óbudán prédikált – e híradás szerint nem akármilyen sikerrel.  

 Mécs László premontrei szerzetes‒tanár, költő 1895-ben a Felvidéken, egy Sáros 

megyei faluban, a ma Szlovákiához tartozó Hernádszentistvánon született, s 1978-ban a 

Dunántúl szent hegyén, Pannonhalmán hunyt el. 2015-ben ünnepelték – már akik ünnepelték 

(ünnepelhettük volna) – születésének 120. évfordulóját.  

 ‒ Mécs Lászlót egyszer láttam. 1939-ben a szüleim fölvittek a Nemzeti Színházba,  

ahol Bajor Gizi játszott a Donna Diánában. Szünetben kiállt a színpadra Mécs László és 

elmondta egy versét, Motorhiba volt a címe. Sosem felejtem, arról szólt, hogy a vad motoros, 

semmire sem tekintettel, száguld árkon-bokron át, de motorhiba miatt megáll, és nemsokára 

elbiceg mellette az elütött, sánta liba – emlékezik 2005-ben Majbó Gábor, akinek a szavait 

hitelesíti az 1967-es Magyar Életrajzi Lexikon: a nagy színésznő főszereplésével 1939-ben 

mutatta be a Nemzeti a Moreto-darabot.   

 Hogy ma elavultnak tetsző szóhasználattal éljünk: az almádi intelligencia – mondjuk 

ki, ha még szabad mondani: hálá Istennek! – a jelek szerint nem felejti Mécs Lászlót.  

 

Tamási, otthon, a Basilides-nyaralóban 

 

„Tamási Áron 1949-ben, az Alizzal történt házasságkötésének napján száz szegfűből álló 

csokrot küldött Magdónak egy szép levél kíséretében, amelyet abban a reményben írt, hogy 

’mindig megmaradnak barátnak’. Később Alizt elvitte hozzá, hogy bemutassa neki. Még a 

legszegényebb éveikben is rendszeresen fizették az asszonytartást Magdónak, ami – Tamási 

Áron meghagyása szerint – a szerzői jogdíjakból élete végéig megilleti Magdót” – olvassuk a 

Tamási-emlékkönyvben. Salgó Magdó volt Tamási második felesége, 1938-ben Kolozsvárt 

fogadott neki örök hűséget. Az első, 1926-tól, Holiker Erzsébet. A harmadik a budai‒almádi 

Basilides Alizka. Tamási halálakor, 1966-ban Bokor Ágota az asszonya. Magdó Tamási 

ihletadó „énekes madara” volt Kolozsvárt; 1938-tól ’44-ig voltak együtt. 

Tamási Áron 1956-os erdélyi naplója is őrzi Aliz emlékét: „IX. 22., szombat. 

Gyönyörű idő. Már melegebb is… Homoródfürdő (úttörőknek, gyermekeknek berendezve). 

Felírások románul. Hozott pálinkás üvegen (boróka, fenyővíz) még régi román világból való 

címke: középen falusi székely, balról magyarul, jobbról románul írva (Bradul – Fenyővíz). Az 

új címkén már a székely hiányzik, a felírás román. – Homoród pataka folyik, csörgedezik. 

Körül fenyők. Szállás erdei, jó, készséges. Melegen süt a teraszon a nap. Mint az arany. Elek, 

Kányádi, én: a világról beszélgetünk. Sarolta mindent hozott. Aliszka ragyog. Gyermekek 

boldogok. Sarolta az ő szobájukban milyen asztalt terített! Bor, sör, édesség, sütemény, hús, 

minden! Leánykák a havasi patakban mezítláb! Mint a madarakat, riasztjuk: menjetek ki, mert 

betegek lesztek!” (Aliszka: Basilides Aliz Terézia, Tamási felesége.)  



29 

 

 „Még a ’kezdeti’ tihanyi években, 1958-ban történt. Tizenötéves voltam akkor. 

Baránszky Laci bácsi magával vitt engem Balatonalmádiba, Tamási Áronhoz! Füredről 

vonattal érkeztünk az almádi állomásra, onnan gyalog mentünk-kapaszkodtunk a Bajcsy-

Zsilinszky utcán a domboldalon, amíg balról fel nem tűnt a Basilides-nyaraló, Tamási Áron 

feleségének, Aliz szüleinek a háza. Meleg, nyárutói délután volt, az árnyékos kertbe jólesett 

belépni. A ház melletti asztalnál egy magas, egyenes tartású, középkorúnál nem többnek 

látszó férfi állt fel üdvözlésünkre. Napszemüveget, rövid ujjú fehér inget, világos színű 

pantallót viselt. A jómegjelenésű férfit talán színművésznek gondolhattam, semmiképpen nem 

az Ábel írójának, akit képzeletem idős korúnak vélt. Laci bácsi ’szervusz, Áron’-jára annyira 

meglepődtem, hogy megszólalni sem tudtam. – Már azt gondoltam, nem találtok ide – mondta 

Tamási Áron és hellyel kínált bennünket. Laci bácsi vitte a szót, kedvesen rólam is 

megemlékezve s megemlítve, hogy az Ábel a rengetegben és a Hazai tükör című könyveket 

már olvastam. ‒ No, és milyennek találtad őket? ‒ kérdezte Tamási Áron. ‒ Szeretni 

valóknak! ‒ feleltem. ‒ Figyelmedbe ajánlom az Ábel sorsának alakulását az országban és 

Amerikában is! ‒ mondta. Az író közvetlensége némileg oldotta megilletődöttségemet. Az 

asztalon lévő gyümölcskosárból, szíves kínálására, ugyanis mertem venni egy körtét majd egy 

őszibarackot is. Arra emlékszem még, hogy szóba hozták Kodolányi János nevét s beszéltek 

’a Szilágyiról’, közös gimnáziumukról is. Azt is mondta Tamási Áron, hogy hétvégére itt lesz 

a felesége, ’Aliszka’ is” – írja a Tamási Áron emlékkönyvben Tasnádi Gábor. 

 1964: (Füredről jövet) „Jókedvű társalgás közepette megállt a vonat. Kitekintettünk: 

Balatonalmádi! ‒ Áron! ‒ szólalt meg Baránszky Laci bácsi, és Jékely Zoltán rögtön átvette 

tőle a szót. – Néhány évvel ezelőtt, egy visegrádi flekken-esten Tamási Áron sziporkázott – 

mesélte Jékely…” – olvashatjuk ugyanott. 

 1965 nyarán a hűvösvölgyi baráti esten „…Derűs, bizakodó volt ekkor Tamási Áron. 

Miután már formailag is elvált Aliztól, nősülésre gondolt. ’Ha újra házasodom, a pozsonyi 

keresztlányomat veszem feleségül’ – jelentette ki”, idézi az Emlékkönyv. 

   Arday Géza Az Isten penészes fia: Tamási Áron című cikkében a világhálón 

emlegeti: „Féja Géza a Hazai Tükör utószavában írja, hogy ’Madár Vince arcán olykor 

átütnek Ábel, illetve Tamási Áron vonásai. Szerelmében, Zizinában pedig azonnal harmadik 

feleségére, Basilides Alizra ismerünk, aki a néma esztendő idején melegségben és hűségben 

sohasem fogyatkozó társa volt.’ Azt is megállapíthatjuk, hogy feleségei közül Magdó (Salgó) 

mellett egyedül Aliszka (Basilides Aliz) vonult be a műveibe. A legszemléletesebb példa erre a 

Bodoru című elbeszélése… Aliszka újból megházasodott és gyermeket szült. Amikor ezt 

Tamási megtudta, egészen elkomorodott, hiszen annak idején azért vette el a tőle jóval 

fiatalabb lányt, mert gyermeket remélt tőle.”  

 Tímár Máté az Emlékkönyvben szól róla: 1966 májusában a halálos ágyán fekvő 

Tamási kérdezte Ágota asszonytól, „’Aliszka miért nem látogat meg? Nem tudná, hogy a 

Kútvölgyiben gyengélkedünk?’. Amire a nej mellett lábatlankodó anyósa felelt: ’Úgy 

hallottam, hogy szép gyermeket szült tegnapelőtt!’. Jóhiszemű mentségül szánta a 

Boldogasszony ágyát. Áron azonban teljességgel beléhervadott… Hiszen ezt a maturandus 

leánykát azért vette feleségül, szinte az iskolapadból, mivel gyermeket remélt tőle”.  

 „Június 2-án, a Farkasréti temető középső ravatalozójában sokan köszöntünk el 

Tamási Árontól. Arca a ravatalon időtlennek tűnt, vonásai kisimultak. Közvetlenül a koporsó 

mellett ott állt a négy testvér, az egyik unokaöcs, Lepedus Béla, aki Mikóújfaluból érkezett, 

néhány rokon Brassóból, az özvegy, Basilides Sándor festőművész, Aliz édesapja, Nagy 

László, Féja Géza…” ‒ írja Tasnádi 1997-ben. (Basilides Sándor festőművész, Aliz édesapja 

után Almádiban az evangélikus templom oltárképe maradt. 1953-ban ő rajzolta Tamási Áron 

Rendes feltámadás című művének diaváltozatát.)  

Titok, mennyi titok… Véletlen akadtam az almádi Tamási-nyomra! Az új 

ingatlantulajdonos a Bajcsy-Zsilinszky úton régi házát alaposan átépítve regéli, hogy a ház 
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eredetileg Basilideséké volt, a földhivatali papírok szerint egy ideig Tamási Ároné, s ő 

tervezte (székely ezermesterként?) a ház egykori átépítését. A festő (az édesapa s leánya?) 

műterme délre nézett, hogy a nap mindig besüssön. A házat az új tulajdonos Aliz unokájától 

vette; a család azért adott túl az almádi nyaralón, mert fölújításra várt, ahogy a szabadi házuk 

is, és inkább az utóbbit tétették rendbe.  Az új tulajdonosra egyedül a tornác Madonnája 

maradt…  

Aliz? 80 felé is igen jól néz ki! Budán él. 

Többen emlegetik, hogy gyermekkorukban jó néhányszor látták a híres színművészt, 

Basilides Zoltánt a családi nyaraló környékén és a vízparton. Schildmayer Ferenc, aki a 

közelben lakik, Zoltánt gyakran látta, Tamásit egyszer. Azt mondja, a Basilides nyaraló 

helyén Brennerék Józsi-lakja állt, miután az leégett, húzták oda föl a most átépített házat. 

Alizkát ők Teréznek ismerték, Brenner Lőrinc veszprémi építőmesternek, az első almádi 

fürdőház tulajdonosának, 1881-84 közt községi bírójának, az Almádi Fürdő Rt. 

kezdeményezőjének a dédunokája. „Tamási jóval idősebb volt a feleségénél, de nem az csalta 

meg, hanem ő Terézt…” – idézi az akkori helybéli vélekedést. Aliz‒Teréz szüleinek 

egyetlenje volt. 

Hogy kik voltak a Basilidesek? 

Sándor festő, tanár (Balassagyarmat, 1901 ‒ Bp., 1980), Barna festő (Tornalja, 1903 ‒ 

Bp., 1967), Ábris filmrendező (Vágújhely, 1915 ‒ Bp., 1968), Zoltán színész, operaénekes 

(Vágújhely, 1918 ‒ Bp., 1988). A négy fiútestvér mindegyike a Felföldön született. Micsoda 

budai‒veszprémi (hűvösvölgyi‒almádi) polgár- s művészcsaládba házasodott Tamási! A híres 

énekes, Basilides Mária a négy fiú apjának ‒ Aliz nagyapjának ‒ a testvére volt. 

 Ha az idősebbek emlékeznek is a Basilidesek almádi jelenlétére, Tamási szinte teljesen 

kikopott az emlékezetből. Csak ha szóba kerül, jut eszébe pár embernek, mi köze a nagy 

székely írónak a városhoz. Az Almádin kívüli világban élő irodalmárok visszaemlékezéseiből 

tudjuk meg: asszonya kötötte városunkhoz – láthattuk, a sírig. S nem akárkiknek (például 

Németh Lászlónak, Dérynek, Illyésnek, Kodolányinak, Féjának) jutott eszébe nyomban 

Tamási Áron, ahogy a Tó északi partja és Budapest közt vonatozva meglátták az ALMÁDI 

indóháznevet… 

Zina-Zizina, a zajzoni oláh pap lánya 1848-ban… (Aliz?...) – gyönyörű! A Bodoru 

meg? Almádi a világirodalomban. 

…Tamásit 2012-ben is emlegetik. A városi lapban egy emlékező azt a pillanatot idézi, 

amikor a háború után valamikor Budataván a tóparti „… vizes, nedves réten nagybátyám két 

ismert erdélyi személyiséget fedezett fel, amint nagy karmozdulatokkal gesztikulálva 

beszélgettek. Haynal Imre orvosprofesszor a rá jellemző hevességgel karjánál fogva szinte 

’rángatta’ az író Tamási Áront, hogy figyeljen már oda, amit mond. Elképzelhető, hogy 

telekvásárlás céljából felmérték a területet.” 

Hogyne lett volna elképzelhető! Hogy Tamási örökre a miénk marad. 

Így is az lett. 

 

…Aliz, Áronnal 

 

1931-ben Budapesten született Aliz; tanárnőként dolgozott. Amikor Árontól elköltözött, 

elvégezte a főiskolát. 

 Érettségi után férjhez ment – mondja. Pénteken érettségizett, rá következő pénteken 

volt az esküvő 1949. június 28-án. Áron előtte járt először Almádiban. Bár a Bodoru másra 

utal (más időpontra az első látogatást illetően) – gyanakszik. 

 Az írásait ismerte. A Szép Domokos Anna című prózai balladáját diákként 

szavalóversenyen mondta. Fantasztikus írás! – szakad ki belőle. Egyszer járt náluk egy 

szobrász‒festő, Párizsban élt, kicsinyelte az itthoniakat. Aliz keresztbe lenyelte volna! Ő 
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mondta: ha annyira odáig van Tamásiért, bemutatja neki. A vak író, Szántó György 

társaságában hozták össze őket; Áronnak is jó barátaik voltak, apjáéknak is.  

 December 14-én ismerte meg, 1948-ban. És már úgy kérte meg a kezét két hét múlva, 

hogy születésnapján, február 16-án legyen eljegyzés. 

 Amikor megismerkedtek Áronnal, anyjával ment el Szántóékhoz. Ahogy megjelent, 

Áron azonnal mellé ült, és végig ott is maradt. Hazakísérte őket. Másnap reggel elküldte az 

egyik könyvét és egy kéziratát, elbeszélését, amelyben Aliz csillag, ő a Nap… Gyönyörű írás! 

– sóhajt. Amikor elváltak, visszakérte a leveleit, ezt is. Hol lehet? Nem jelent meg soha; vagy 

ő tépte össze, vagy az akkori asszonya. 

  Tamási Almádiban. Ahogy Aliz emlegeti: Áron rettentő nehezen mozdult ki; strandra 

nem járt, nem úszott. Farkaslakán Aliznak kijjebb kellett mennie, senki se lássa, hogy fürdik a 

Nyikóban… Áron ritkán járt Almádiba. 

Azt írják róluk, hogy Aliz a legnehezebb években állt Áron mellett. 1956 után volt ez 

az idő? 

 Nem, 1950-53 közt volt a legnehezebb! – emlékezik. Nem ’56 után. ’56 után 

mindketten házi őrizetben voltak hat hétig. Ott állt két rendőrautó a házuk előtt, mentek 

utánuk. Egyikük balra, másikuk jobbra? Ők is, utánuk…   

 Fénykép nagyanyjáék 50. házassági évfordulóján az almádi Erzsébet királyné úti ház 

előtt (a második világháborút megelőző időben) a Gergelyi családról. Anyai ágon 

nagymamája, Brenner Ilona Almádifürdő alapítói egyikének, Brenner Lőrincnek a leánya, dr. 

Gergelyi József komáromi táblabíró felesége. A nyaralót Aliz apjáék 1938/39-ben építették a 

verandával, esztendőre terasz lett a ház elé. Dédapja úgy vette meg a telket, hogy lent a 

pataktól fönt az utcáig az övé volt a szőlő.  

 Az ősi, faverandás ház védett. Na, lássa, abba volt Áron szerelmes! – tudatja 

beszélgetőtársával Aliz. Régi parasztház volt, nádtetővel. A háború után nem tudták 

fönntartani, el kellett adni. Áron nagyon beleszeretett, szerette volna megvenni. A legenda 

szerint a község nem járult hozzá. Pedig később emlékház lehetett volna. – Sajnálom. Nagyon 

testhez álló nyaraló lett volna Áronnak… Annak az udvarán volt az öreg akác, amit a 

Bodoruban említ, ezt szintén kiirtottak a lakók. 

 A csonkaország Tamási-emlékhelye lenne ma az egykori Brenner-nyaraló, csak hát a 

községnek nem voltak előrelátó vezetői.  

 Aliz festőművész édesapjának és Áronnak a gyönyörű közös emlékháza lett volna. 

Áron szerette volna azt a házat! – szól szomorúan. Igen, beadta az igényt a tanácsnak, de nem 

kapta meg. Akkor ott lett volna minden nyáron haláláig… ‒ Vannak dolgok az életben, 

amelyek olyan kár, hogy nem tudnak megvalósulni – sajnálkozik Aliz asszony. 

 Hogy az egyik átalakításhoz-bővítéshez Áron tervet készített volna? Azt mondja, 

lehetséges. 

 1958-ban hazament az anyjáékhoz. 1962-ben válás. Addig rendszeresen eljárt hozzá, s  

azután is megmaradt a kapcsolat köztük, hogy újra férjhez ment. Akkor szakad ez meg, 

amikor Áron megtudta, hogy állapotos – tehát nem igaz, ahogy írják, hogy a betegágyán 

hallotta először. Áron reménykedett, hogy visszajön hozzá. Tudta, hogy neki nem lehet 

gyereke. 

 A Kútvölgyiben egyszerre voltak. Ő állapotos, Áron pedig beteg; de Aliz nem 

gondolta, hogy ennyire, hogy ilyen súlyos. 

 Nem akadt irodalomtörténész, aki mindezt rögzítse? 

 Czine mondta egyszer: Indíthatom a magnót?! Ne… Vannak dolgok, amik nem 

tartoznak másra – hárítaná el 2009-ben is az érdeklődőt. 

 Apja 1942/43-ban készült olajképén Aliz az almádi kert fái alatt nyugágyban pihen… 

Már tizenkét évesen gyönyörű volt; nem csoda, hogy Áron első látásra beleszeretett az 

érettségiző nagylányba! 
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 A Diófa utcában lakik?! Akkor szomszédok vagyunk – szól végül Aliz a mindezt 

lejegyzőhöz. 

 (Való: ugyanott andalog esténként a krónikás az asszonyával a 2000-es években, mint 

sétált Tamási a párjával a ’40-es évek végétől egy évtizeden át: a Lok-hegy lankáján a Tónak, 

meg vissza.) 

 

Radnóti, majdnem 

 

Radnóti – bizonyos (félrevezető) jelek szerint – átgyalogolhatott (volna) Almádin. Az utolsó, 

Borból Mohácson, Szentkirályszabadján át Abdáig tartó eröltetett menetben. 

 Majdnem. 

 Fényképen: Radnóti íróbarátaival valamelyik balatoni fövenyfürdőben. Nászútja 

Kővágóörsre? … Pálkövére? Ám hogy Almádi is… útba essék! 

 1935 nyarán ifjú házasként a Balaton-fölvidéken portyázott, Kisasszony havának 15. 

napján, Nagyboldogasszonykor (Nagyasszony napján) ott volt a kővágóörsi búcsúban. Hogy 

legközelébb (?) 1944. Mindszent havában lássa meg (Szabadi magasából?) az Almádi hegyek 

mögött a magyar tengert?  

 Költőnket a bori haláltáborból az abdai ’honvéd’ halálosztó helyig tartó utolsó nagy 

menet 1944 októberének utolsó napjaiban – munkaszolgálatosként, vagonban – Mohácsról a 

Veszprém mellett Szabadinál épülő röptér barakktáborába vitte. Odaszállították őket. Mások 

gyalogszerrel tették meg az utat; hogy miként, arról az almádi szóbeszéd, a népi emlékezet 

tud. 

 „Szentkirályszabadja, 1944. október 31”-et írt Mohácson megkezdett, az úton nyilván 

folytatott, Szabadiban befejezett bori jegyzetfüzetben 4. Razglednicaként berótt legutolsó 

költeményéhez. Vajh melyik sor, gondolat, kép, szó ugrott be neki Almádin túl, Almádi fölött, 

Szabadiban? Szent András havának elején már vitte a halálmenet tovább át a Bakonyon, Győr 

és Abda felé.  

 

  Mellézuhantam, átfordult a teste 

s feszes volt már, mint húr, ha pattan. 

Tarkólövés. – Így végzed hát te is, ‒  

súgtam magamnak, ‒ csak feküdj nyugodtan. 

Halált virágzik most a türelem. – 

Der springt noch auf, ‒ hangzott fölöttem. 

Sárral kevert vér száradt fülemen. 

 

 Szabadiban munkaszolgálatosok s ’önkéntes’ hadimunkára fogott lelkes környékbeli, 

köztük almádi leventék építették a röpteret. A rabok és a ’szabad’ munkások közt nem volt 

kapcsolat, nem érintkezhettek, az almádiak sem beszélgethettek a muszosokkal – emlegetik a 

legöregebbek. Más nem egészen így tudja: például Radnótit az egyik szabadi gazda 

házimunkára kikérte a tábortól. Meg hogy a szabadiak jól jártak a munkaszolgálatos táborral, 

mert az ott rabmunkán foglalkoztatott zsidókhoz gyakran jöttek látogatók, kiadhatták a 

házukat, üres szobájukat, házrészüket a muszosok rokonságának.        

 „Siófokról hajón hozták át a muszosokat a szabadi röptér építéséhez. Az egyiket a 

községháza előtt, a mai pékségnél lelőtték. Más úgy tudja, helyi nyilas fegyveres 

pártszolgálatosok agyonverték. Hívták a falu félnótás gyöpmesterét, aki sírásó is volt. Kitolta 

talicskán a Pinkóci temetőbe, a temető árkában temethette el, mert zsidó volt. Visszafelé a 

megölt zsidó ruhájában feszített végig a falun” – regéli Almádi egyik helytörténésze. Lehúzta 

róla a gúnyáját, magára öltötte. Gyöpmesterünk valószínűleg álmában sem volt józan: a falu 

majdnem mindegyik kocsmájában megvolt a saját külön bejáratú törött fülű pohara, korsaja, a 
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csapláros abba gyűjtötte össze a vendégek után megmaradó különféle szeszitalt, hogy a 

gyöpmester árnyékszékpucoló sírásó a mulatóhelyeket körbejárva a korai nyitáskor egy 

hajtásra magába dűtse valahányat – toldja meg a másik almádi öregúr 2008-ban. Más meg 

amondó: nem biztos, hogy zsidó volt a megölt férfi, hajó pedig hogy járt volna a téli 

Balatonon, amikor (ráadásul) a déli part már orosz kézen volt! 

 Ha vonattal hozták Szabadiba őket, Dombóvárról Veszprémig könnyedén eljutnak, 

onnan az alsóörsi vonalon szinte a tetthelyre szállíthatták őket. Persze ha takarékoskodtak 

(volna) a gőzmozdony erejével, gyalogmenetben! Kenese, Fűzfő, Berény, Szabadi… Akkor 

csak Vörösberényen vonul végig, Almádin nem, bár lát belőle valamit. 

 Sírásó hol nincsen? Van olyan tisztességes falu?  

 Legföljebb az kérdés, hogy s mint. 

 Szerencse, hogy nem itt lőtte le az őrszemélyzet Radnótit. (Tarkólövés. Épp az volt. 

Csak nem német, hanem magyar katona által elkövetve a gyilkosság.) Mert utolsó 

költeményei a zsebéből kerültek elő. Abdán ráleltek a halott ruhájában. Itt a sintér, ki 

elkaparta, s a ruháját magáévá tette, nyilván kis cigarettet sodor a papirosból a beléhelyezett 

dohánnyal, s elfüstöli az Utolsó Levlap-költeményt. Musz-tábori képeslapja Almádiban 

elveszett volna. 

 Abda. Almádi. 

 Magyarul mondták, vagy németül: Ugorj föl! Húzd le a fejed! Döglj meg! …? 

 Gyorsan, föl! 

„Frastya János volt, aki a zsidót eltemette.”  

A háború után községi budipucoló a rúdvégre akasztott német katonasisakkal, lakása 

pedig a Községház melletti lépcső alatt vala.  

Radnóti Szentírásával (ha még nála volt) vajh mit kezdett volna a gyöpmester? Vagy  

azt már korábban elvették tőle? 

Az időben (épp akkor is, abban a szent pillanatban?) Sorosékat almádi keresztény  

polgárcsalád bújtatja.     

 Melyik az emberhez egyedül méltó viselkedés? (Költő költői kérdése.) 

 Ki veszi észre, hogy: a gyöpmesterek zöme nem ilyen lehetett? A legtöbb paraszt, 

munkás, iparos, tisztviselő, kis- és nagypolgár nem merte az üldözötteket elbújtatni? De hogy. 

 Radnóti. 

 „Radnóti Almádiban.” 

 Majdhogynem.  

  A szívünkben így is. 

 

Kögl-könyvek Almádiban 

 

Almádiban, az Öreg-hegyen Lénárd atyánál járva hallottam először Kögl Szeverin bencés 

szerzetesről, aki Dél-Amerikában él s rendszeresen ellátogat városkánkba. A latin-amerikai 

magyarsággal foglalkozó könyvek közt kutakodva kerül elém az arra való utalás, hogy a 

Balatonalmádiban egykoron nyilván otthonosan mozgó Kögl Szeverin könyveket írt! Mire föl 

Budavárában, az Országos Széchényi Könyvtárban utánanézek s kiderül, három munkája 

szerepel nemzeti könyvesházunk nyilvántartásában: 

‒ Öröm és vigasz – elmélkedések az egyházi év minden vasárnapjára s főbb ünnepeire 

című kötetét 1954-ben a Sao Paulo-i Szent István Egyházközség jelentette meg, 

‒ Magyar Műhely a Dél Keresztje alatt címmel 1960-ban a Könyves Kálmán 

Szabadegyetem 1949-1959-es emlékkönyve a bencés tanár és a szintén veszprémvármegyei 

kötődésű Kutasi Kovács Lajos szerkesztésében látott napvilágot Sao Paulo-ban,   

 ‒ Magyarok Brazíliában című kötete 1992-ben Sao Paulo-ban a Könyves Kálmán 

Szabadegyetem kiadásában került ki a nyomdából. 
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 Az OSzK katalógusából arra is fény derül, hogy Szeverin atya 1914-ben született, ám 

továbbiakkal a könyvjegyzék nem szolgál. Hogy a mosonvármegyei Szentpéteren született s 

hogy édesapjuk a falu vegyeskereskedésének működtetésével gondoskodott a népes – német 

ajkú – családról, amelyben hat gyermek nevelkedett, Lénárd atyától tudjuk. 

 Kopár Attila, sekrestyésünk, regéli: Kögl Szeverin többször járt a testvérénél, 1990-

ben Lénárd atya aranymiséjén is Almádiban volt. Azóta nem járt itt, ma már nem él. Néhány 

éve halhatott meg. Öccsüket Lénárd taníttatta Bécsben olyan iskolában, amilyen 

Magyarországon nem volt. Külkereskedelemmel foglalkozott, ő is Brazíliába ment. Lénárd 

atya házára a pénzt a Brazíliában élő két testvér adta.     

 A dolog kezdett érdekessé válni, ráadásul könyvtáramban ráakadtam (persze, nem volt 

nehéz, hisz örök életemben éppen az efféle irodalmat hajkurásztam…) az utolsó munkára, a 

Magyarok Brazíliában címűre. Ebben a szerző, Szeverin atya – Dr. Kögl J. Szeverin OSB – 

így fogalmaz bevezetőjében: A Magyarok Világszövetsége 1991. decemberi rendkívüli 

közgyűlésen megválasztott elnökség arra vállalkozott és kapott felhatalmazást, hogy 1992-ben 

megszervezze a Magyarok III. Világtalálkozóját. A saopauloi magyarok egyesületeinek a 

közössége elhatározta, hogy erre az alkalomra kiadja a braziliai magyarok történetét. 

Egyetlen ilyen jellegű munka eddig csak 1938-ban jelent meg. Szerkesztésére a Sao Pauloi 

Magyar Könyvtár és Magyar Múzeum őrét bizták meg. Az anyag óriási, az idő rövid. Ennek 

ellenére elvállaltuk a munkát. Nem igérünk tökéletes eredményt, mert ezt a jelen körülmények 

nem engedik meg, de ennek ellenére szeretnénk a braziliai magyarokról egy rövid, általános 

és objektív képet nyújtani.   

 A Saopauloi Magyar Könyvtár és Magyar Múzeum őre, Lénárd atyánk bátyja, Kögl 

Szeverin bencés szerzetes teljesítette megbízatását s Brazília legnagyobb magyar közössége, a 

„tenger-szentpáli” 1992-ben megjelentette munkáját. Az első fejezetben Régi magyarok 

címmel az 1922-1947 közti magyar bevándorlási hullámokkal érkezőket, egyházaikat, 

iskoláikat, egyesületeiket, újságjaikat veszi sorra, majd az Új magyarok című részben az 

1947-1992 között kiérkező magyarokkal és közösségi vállalkozásaikkal foglalkozik. Itt, az 

Írók, költők, tudósok… című kis adattárban fölsorolja az ezredvég ismert brazíliai magyar 

tollforgatóit, s nem feledkezhet meg magáról sem. Érdemes szó szerint idézni ezt a bekezdést 

is: KÖGL SZEVERIN, éveken át a délamerikai Magyar Hírlap lelki rovatának volt a vezetője. 

Sok elmélkedést írt, „leveleket” jegyeseknek, betegeknek, öregeknek stb. Önálló kötete „Öröm 

és vigasz”, amely a DMH szerkesztője szerint a magyar kolónia „best-seller”-ja volt. A buzgó 

bairroi magyar asszonyoknak, Csrenkó Néni, (Freguesia), Tscheppen Néni, (Ipiranga), Zödi 

Néni (Moóca), Pecho Vera (Anastáció), Erzsébet Nővér (Belváros) és a DMK 

kiadóhivatalának köszönhető, hogy az ezer példány néhány hét alatt elfogyott. Szerkesztette és 

másokkal együtt irta a „Magyar Műhely a Délkeresztje alatt” és „Que deram os Húngaros ao 

Mundo (Mit adtak a magyarok a világnak) – című könyveket, amelyek közül az utóbbi? – 

ötezer példányban kelt el. – A Magyar Múzeum alapítója.   

 Tehát a latin Amerika magyar sikerkönyvírója járt évtizedeken át Almádinkba, s töltött 

bizonyára kellemes napokat, heteket az Öreg-hegy oldalában álló Kögl-házban… Mint annyi 

mindenre, erre is utólag derül fény! S negyedik köteteként vehetjük számba a portugálul 

megjelentetett Mit adtak a magyarok a világnak című újabb sikerkönyvét. 

 Lénárd atyánk nyilván örült, ha békén hagyják azok, akiknek az volt a dolguk, hogy 

elejét vegyék bármiféle föllazítási – ne adj Isten ’klerikális’ – kísérletnek. (Honnan tudnák 

Isten e barmai, hogy a klérus az egyház fölső vezetése…) 

 Lénárd atya 2004. december 29-i almádi temetése után tudjuk meg dr. Horváth 

Józseftól: nagybátyja, Kögl Szeverin 80 évesen, 1994-ben halt meg Sao Paulóban, s hogy 

ötévente járt haza az öccsével. Lénárd atya halála után még egy testvér él itthon, Horváth 

Józsefné Kögl Irma, Horváth József dr. édesanyja, aki súlyos betegsége miatt nem jöhetett el a 

temetésre. Ő 1925-ben született és otthon, Mosonszentpéteren él. Kögl Károly, aki 1920-ban 
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született, Sao Paulóban lakik. Őt taníttatta Lénárd atya, közgazdász‒építész vállalkozó a 

tengerparti brazil nagyvárosban. Már ő sem lehetett ott a temetésen Almádiban, az öregség 

nem engedte hazajönni. 

 Lénárd atya hagyatéka nyilván rejteget Szeverin-köteteket; milyen jó lenne, ha azokat 

megszerezhetné… nem létező almádi helyismereti gyűjteményünk, egykor tán mégiscsak 

megszülető helytörténeti múzeumunk! 

 Mennyi értéket rejt városunk, s milyen kevesen tudnak róla.  

 

Szépségkirálynőnk, a Kendéből lett Kenneth Klára 

  

Claire Kenneth magyar írónő, Almádiban a háború előtti években szépségkirálynő volt! 1945 

után nyugatra ment – hallani róla, ha idősebbek társaságában szóba kerülnek a városhoz 

kötődő írók. Egyikük arról is tud, hogy Bárdossynak hívták és emiatt azt mondták neki, ne 

ilyen néven írjon!  

 Lehet, hogy magyar származású, magyar nemzetiségű, magyar anyanyelvű, de hogy 

nem magyar író, az biztos – gondolhatja az ember ‒, mert irodalmi lexikonjaink nem említik. 

A Nők Lapja 1991/52-54. számát az írónő egyik almádi rajongója rakja elém. Az 

írónőt megszólaltató cikkből kiderül, mi köze városunkhoz a New York-i világhírességnek! 

Idézzük az újságíró kérdését és az írónő válaszát: 

‒ Mi volt életének legszebb pillanata? 

‒ Az, amikor Balatonalmádiban megnyertem a strandszépségversenyt.    

 Emlegetik valamelyik regényét, amelyben almádi élményeiről ír.  

 A közkézen forgó magyar irodalmi adattárakban nem találom, végül A magyar 

emigráns irodalom lexikona című, 1992-es budapesti kiadású kötetben lelek rá. Kenneth Klára 

eredeti neve Kende volt, 1923 nyarán született Budapesten, 1956-tól él az Egyesült 

Államokban s pályáját manökenként kezdte (’próbakisasszonyként’ egy ruhaüzletben, írják 

máshol). Az Országos Széchényi Könyvtár jegyzékéből derül ki, hogy 2000-ben hunyt el – 

máshol ennek semmi nyoma.  

 Könyveit lapozva balatoni, de nem almádi történetre akadok: az Andrea című beszélye 

(a Hermelines hölgy című elbeszéléskötetben látott napvilágot) Siófokon és Bogláron 

játszódik, s arról szól, hogy a vörös önkényuralom miként választ el s hoz össze 

szerelmeseket, üldöz el innen (nyugatra) embereket. S akkor egy idős almádi Kende Klára-

rajongó eléd teszi kinyitva Claire Kenneth Sanghaj szépe című, 1991-ben megjelent munkáját, 

amelynek utószavában a szerző így ír: Almádiban… tizenhétéves koromban 

strandszépségversenyt nyertem…  Azaz: Kende kisasszony 1940 nyarán volt Almádi Szépe!  

Ugyanebben a könyvében emlegeti férje, Bárdossy Pál háború utáni börtönbe zárását, 

s Apatini Gyulát, a New York-i Hungária Rádió vezetőjét, akire az idős almádiak még 

emlékezhetnek. Legalábbis az örökös tiszteletbeli alpolgármester Majbó Gábor szerint, akitől 

megtudtuk: az amerikai világváros magyar rádióadójának a vezetője, Apatini Gyula azonos 

Táler Gyulával, akit Gyuszinak becéztek az almádiak. A háború előtt a Pannónia és a Zsák 

vendéglő „fogadatlan műsorvezetője”, szórakoztatója volt: ő közölte a vendégekkel a műsort, 

énekelt, táncolt. A harmincas-negyvenes évek Almádijában Táler Gyuszi arról is híres, hogy 

egyetlen, krémszínű kétsoros öltönye volt. 

Kende Klára viszont… Claire Kenneth lett. Könyveit magyarul írta, lélekben magyar 

maradt, s nem feledkezett meg szülőhazájáról: regényeiben rendre előjönnek magyarországi – 

köztük balatoni, mi több, almádi – élményei. Hogy a rendszerváltozás előtt idehaza nem 

lelkesedtek érte, érthető, hisz műveiből egyértelműen kiderül, mi a véleménye az úgynevezett 

proletárdiktatúráról.  Olvasmányos könyveinek köszönhetően másfél évtizede a hazai 

könyvpiac egyik sikerszerzője. S hogy nem találkozhattunk vele Almádiban, halála 

akadályozta meg, ugyanis az 1990-es években a város képviselői keresték vele a kapcsolatot, 
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jönne el újra hozzánk… Az almádi fövenyfürdő egykori szépségkirálynőjének fél évszázaddal 

későbbi újbóli Balaton-parti szereplését legalább akkora siker kísérte volna, mint valamikori – 

nyilván fürdőruhás – föllépését. 

További részletekben nem bizakodtam – nem írta meg az 1992-ben beharangozott 

Életem regénye című önvallomását ‒, amikor váratlanul a kezembe került Hámori Tibornak a 

Claire Kennethről és Karády Katalinról írott könyve, amely 2004-ben jelent meg. Ebből 

megértheti az ember, hogy ugyanolyan izgalmas, váratlan fordulatokkal teli volt az egykori 

almádi szépségkirálynő élete, mint megannyi hőséé!  

Kölcsey‒Kende Klára (mert hogy ez volt az eredeti neve) első férjével Kairóban is 

járt, ahol flörtölt vele Almássy László, a híressé vált Afrika-kutató életművész. Miután férje a 

fronton elesett, a gyönyörű fiatal özvegy hamar új társra talált, akinek a sukorói kastélyában 

igyekeztek átvészelni a világháborút. Amiért a Velencei-tó fölötti légi csatában lelőtt egyik 

amerikai gép pilótájának segítettek elmenekülni, második férjét a németek kivégezték. Ezután 

lett haláláig az asszonya Bárdossy Pál gárdatisztnek, Horthy délceg személyi testőrének, aki a 

később kivégzett miniszterelnök rokona volt. 1946-ban első regényét – Éjszaka Kairóban – 

pesti könyvkiadója javaslatára angol álnéven, Claire Kennethként jelentethette meg, mondván 

(s az ötlet bejött, több millió példányon szerepel ez a név): erre buknak a magyar olvasók… A 

hatalmas siker ellenére kitelepítik őket Budapestről a tiszasülyi rizstelepre, férje (sikertelen 

szökési kísérletet követően) rács mögé kerül. Almádival átellenben, Balatonújhelyen élte meg 

a kitelepítés sanyarú éveit: Claire Kenneth öt esztendeig bögrékre festett balatoni vitorlásokat, 

ilyen szövegekkel, hogy „Üdvözlet a Balatonról”, meg hogy „Naplemente Tihanyban”, s több 

könyvében is felidézi a fürdőhely életét – emlegeti Siófok történésze. 1956-ban nyugatra 

menekülnek, Amerikában telepednek le, s immár világsikert aratnak a könyvei. Haza először, 

hogy szabadulófélben volt az ország, 1989-ben jöhetett.  

Kár, hogy nem sikerült Almádiba még egyszer elcsalni… Lett volna miről mesélnie! 

Claire Kenneth, azaz Kölcsey‒Kende Klára nem szerepel a magyar irodalmi 

lexikonokban. Bizonyára azért nem, mert az irodalomtudomány hangadói – természetesen 

politikamentesen – írónak tarthatnak több volt ávós verőlegényt, a náluk is olvasmányosabban 

fogalmazó, ám általuk kínzott és üldözött író hogy számíthatna hasonló megértésre? 

Hogy is emlegette egykor címlapján a New York Times Kende Klárát? Az új Margaret 

Michel! Ám hogy írószámba – emberszámba – vennék a ’magyar’ ’irodalmárok’… Erre egy 

kicsikét, úgy látszik, még várni kell. 

Az olvasókat nem nagyon izgatja e kirekesztés. S biztos, hogy nekik van igazuk.  

…Apatini Gyula pedig Manhattan 80. utcájában még a minap is szervezte a Hungária 

Rádiót… Talán őt még meg lehetne (lehetett volna…) hívni egy kis csevegésre a Pannóniába! 

 

Bor‒Ottava, (Andai) közvetlen 

 

Szülei útja az első verekedés idején Szatmárnémetiből a fővárosba vezet. Ferencvárosban 

születik, az ő útja tovább a második verekedés végén Borba, onnan romániai kitérővel vissza 

Pestre, majd Ottawába visz… Hogy ma onnét járjon haza. Almádiba. 

 Kanadából, nyaranta, az Akadémiai üdülőbe. 

 Mígnem. 

 Mint oly sokan mások, én is a Balaton szerelmese vagyok. Hosszú évtizedek óta már 

nem Budapestről, hanem Kanadából látogatom néhány hétre, szinte minden esztendőben 

kedvencemet. 

Balatonalmádi különösen közel áll szívemhez, nemcsak a tó bársonyos vize, a táj 

lenyűgöző szépsége, a helyi polgárok figyelmes kedvessége, de gondolatvilága is. Közel tíz 

esztendeje, európai utamon, szinte minden esztendőben, júniusban Almádiban vagyok. Idén 

nyáron azonban – megvallom őszintén – néhányszor felsuhant gondolatomban, hogy ezúttal 
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talán kihagyhatnám szülőhazám vizitálását. Az amerikai újságok, a Magyarországra látogató 

külföldiek, bár elmesélik az ország szépségeit, de nem hallgatják el a mind jobban erősödő, 

mind szaporább tüntetéseket, a politikai pártok acsarkodását, a szélsőséges nézetek 

hangoztatását, amelyek mind negatívan hatnak nemcsak az ország felületes megítélésre, de 

népgazdasági helyzetére is. 

E nyáron azonban ismét három hétig Balatonalmádiban voltam. A városi könyvtárban 

‒ egyik kedvenc helyem ‒ kezembe került az Új Almádi Újság júniusi példánya, kiválóan 

szerkesztett, érdekes, nívós, értelmes újság. 

„Almádi zsidósors”. Ez a cikk különösen megragadta figyelmemet. Egy 

magyarországi városka, ahol emléktáblát emeltek nemcsak a hősöknek, de az áldozatoknak is. 

Ahol a mai napig is nosztalgiával emlékeznek vissza a régi gyógyszerészre, a hentesre, a 

nyugdíjas tisztviselőre, a szörnyű idők legyilkoltjaira, akik emberek voltak, polgártársak, mint 

bárki más.  

Az újság példányát magamhoz vettem, amerikai, kanadai társaságokban elolvasom, 

felolvasom, hogy lám, ez a cikk nem vitatkozó, acsarkodó polémia, hogy vajon kinek van 

igaza, hanem őszinte, szívből írt emberi emlékezés. 

Dr. Andai Ferenc történész. 

 Levelét (2008-ban) a helyi lap szerkesztőjének küldte. 

Andai Ferenc egyetemi tanár, író, Budapesten született 1925-ben, 1957 óta Kanadában 

él.  A bori haláltáborban, Heidenau-ban lett a barátja Radnóti Miklós. Mint írja: „…Vonz 

Miklós közelsége. Keresem a hatósugarat. A 402 heidenaui fogolyból több mint 380-at 

kivégeztek. Talán ha 15-20-an maradtunk életben. 1945. április elején tértem vissza 

Romániából Budapestre. Az orosz járőrök az első napon a Kálvin téren letartóztattak; két 

hétig egy Üllői úti fogdában őriztek, majd a budai GPU a szibériai transzporthoz csapott. A 

vagonírozás előtt sikerült megszöknöm…”. Kanada fővárosában, Ottawában él gyermekeivel, 

unokáival – derül ki a világhálón is olvasható vallomásából. Mint tanú szólni (Bori történet) 

című műve 2003-ban látott napvilágot, a Szerb Érchegység rézbányáiban dolgozó magyar 

munkaszolgálatos rabszolgák életét bemutató eddigi emlékiratirodalom tán legérdekesebb 

darabja e visszaemlékezés. 

 A jelek szerint alaposan kiábrándult a legkülönfélébb zsarnoki álladalmakból (s 

’megvalósítóikból’). Egy időre tán abból a hazából is, amely az 1940-es évek első felében 

kitaszította, elvette emberi és állampolgári jogait, megkérdőjelezte magyarsághoz tartozását, 

átadta a valamennyiünk közös hazáját megszálló náci horda kénye-kedvére, hogy 

megtapasztalja a megszállóinkat túllihegni igyekvők álkeresztény és jajmagyar 

embertelenségét is. (Kis híján belekóstol az Urálon inneni s túli szovjet-muszka 

kényszermunkatábori világba is.)   Hogy fél évszázaddal később e nemzeti bugris-szellemmel 

szemben valami másra leljen Almádinkban. Arra a lelkiségre, amely nemzeti, polgári, 

demokrata, keresztény legjava e balatoni kisvilágnak.  

Amelyhez hasonló kisvilág épp elég akad a Kárpát-medencében. Ha engednek 

bennünket a magunk képére alakítani a környezetünket… Ha kell, saját senkiházijainkkal 

szemben is. 

 

Takács Tibor Ajándék versei 

 

2006 elején író‒olvasó találkozón derül ki, az almádiak nagy csodálkozására, hogy Takács 

Tibor író, újságíró is kötődik városunkhoz: nászasszonyáéknak Káptalanfüreden nyaralójuk 

van, s amióta a leányukat elvette a (szegedi gyökerű pesti) költő fia, gyakran megfordul 

minálunk, tölt gyönyörű heteket a tóparton. Családja körében, meg persze be-bebarangolva a 

környéket. Költeményei közül nem egy örökíti meg azt a hatást, amelyet reá tesz Balaton-

felvidékünk. Káptalan, a Tó, Almádi, Vörösberény.    
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 Évek óta minden születésnapját itt ünnepli szerettei körében. Július 29-e táján igazi 

családi szeretetvendégség lehet Takácséknál, azaz: Novák Ilonáéknál, a Popper‒Novák 

nyaralóban… Hogy ne mondjuk: Novák Ilona nem más, mint az 1952-es helsinki olimpiai 

bajnok úszónő, Novák Ilonka! Aki (a legöregebb almádit is meglepve) a tóparti város 

nyaralótulajdonosa. A bajnok mindezidáig – évtizedekig – titokban tarthatta almádi jelenlétét, 

ám most násza, Tibor nem elárulja a káptalani villa birtokosának kilétét? 

 „Árnyas utca”… Az utcanév is érzékelteti, milyen helyen lehet a nyaralóház a 

káptalani dombon (mely káptalani hegyecske arról is nevezetes, hogy a Bakony-erdő 

manapság már csak itt ér le a Tóig). 

 Hála legyen Istennek… Hogy tudjuk, kik tartoznak közénk, kikkel élünk egy (jókora 

fészeknyi) városkában – idehaza, Almádiban. Azaz Almádiban s a hozzá tartozó, vele 

egybeépült, a szőlőhegyből lett nyaralófalu Balatonalmádifürdővel egy életet élő 

Káptalanfüreden, Vörösberényben, Budataván… Az ősi veszprémvármegyei Szárberénytől a 

tóparton és az almádi Öreg-hegyen át a zalavármegyei Káptalani-hegyig.  

 Takács Tibornak három fia van. Attila nevű gyermeke asszonyának családjáé a 

káptalani nyaraló. Popper Imréné, Novák Ilona a nászasszony (fia anyósa), a helsinki 

olimpián a 4 x 100 méteres gyorsváltót megnyerő magyar úszócsapat tagja. 1960-tól lakik az 

úszóbajnoknő Káptalanban is. A tulajdonos násza, Takács Tibor az 1980-as évektől járogatott 

Almádiba.    

 No lám, olimpiai bajnok is él köztünk, olimpiai bajnok is jól érzi magát a Balatonnál; 

nyaranta annyit úszhat, amennyit uszodában sem!  

Herczeg Ferenc, hogy az ország elvesztette adriai tengerpartját, azzal együtt ő a 

portoréi révet s vele nyilván vitorlását, Badacsonyban telepedett le. Hogy azért a tengert – a 

végtelen víztükröt – naponta láthassa… Mely víz épp annyira volt végtelen, mint az adriai 

Portoré előtt: szemben Veglia szigete, jobb felől Isztria, a Maggiore havasa. Innen, 

Káptalanból Tihany, a somogyi túlpart, meg a kenesei magaspart zárja körbe a láthatárt, keríti 

a Tó (a mi tengerünk) keleti medencéjét.  

 2005-ben Ajándék versek a 80 éves Novák Ilonka olimpiai úszóbajnoknak című 

’lapozóján’ (négyrét hajtogatható verses röplapján) nyolc költemény sorjázik. A címek a 

családtagokat is idézik: Nyolcvan fenyő (Popper Imre nászuram 80. születésnapjára) – 1995, 

Mennyi is az a nyolcvankettő? (Két év után újabb köszöntő) – 1997, Milyen győzelmet ad az 

élet? (Novák Ilonka olimpiai bajnok 78. születésnapján) – 2003, Édes szonett (Popper Éva 

menyemnek) – 2002, Nem győzhetnek le… ‒ 2004, Fénylik a gyémánt diploma (Dr. Novák 

István érsebésznek) – 2004, Örökszép virágszál (Novák Ilonka születésnapjára) – 2005, 

Versenyt úszik az idővel (Novák Éva halálhírére) – 2005.  

A lassan szintén nyolcvan éves Takács Tibor félszáz könyvéből – tudomásunk szerint 

– egy sem szól a balatoni világról. A tópart hangulatát újabban örökíti meg költeményeiben. 

Írja balatoni őszikéit minden áldott nyáron. 

Írhassa minél tovább! Isten éltesse sokáig miköztünk…  

(…Éltette: 2014-ig.) 

 

Prima Primissima-díjasunk, Lázár Ervin 

 

…És Vathy Zsuzsa, mert együtt jött a minap városunkba a kitűnő íróházaspár.  

 Szóval az örömhír: valami kis közünk nekünk is van a Kossuth-díjas író, Lázár Ervin 

2005-ös Prima Primissima díjához, ugyanis Lázár és Vathy – Vathy Zsuzsa és Lázár Ervin – 

újabban Almádi Tisztviselőtelep nevű fertályán is mind gyakrabban megfordul. Előző év 

nyarán házat vettek nyaralónak, családjuk pihenőhelyének, s a maguk balatoni írótáborának… 

Rajtunk is áll, mennyire és mikor válnak valamennyire almádiakká is. 
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 Lázár Ervin Budapesten született 1936. május 5-én – tehát az idén lesz 70 éves! ‒, 

gyermekéveit viszont (a könyveiben Rácpácegresként emlegetett) Alsórácegrespusztán 

töltötte. A Tolna megyei pusztai élet meghatározó élményvilágnak bizonyult Lázár számára, 

írásaiban rendre visszatér abba a környezetbe, amely Illyés Gyulának is sokáig a világ közepét 

jelentette. Az egyetemi évek után újságíró és szerkesztő Pécsett, majd a fővárosban (1992-től 

a közelmúltig a Hitel című irodalmi folyóiratnál is tevékenykedik), s szabadfoglalkozású 

íróként teszi olvasói asztalára könyveit. A József Attila-díjat 1974-ben, a Kossuth-díjat 1996-

ban nyerte el. Írásainak szakmai értékelői a műveiből áradó derűt, a valóság és a képzelet 

gyermekkönyveiben való összefonódását, felnőttek számára írt elbeszéléseinek „tündéri 

realista” hangját emelik ki. Szegény Dzsoni és Árnika című meséjéből 1983-ban film is 

készült. Gyermekmeséket, állattörténeteket, regényeket, hangjátékokat egyaránt ír, nem egy 

munkáját több idegen nyelvre is lefordították.      

 Vathy Zsuzsa a mi bakonyi-balatoni tájunk szülötte, egykori veszprémi diák, s az ő 

erős kötődése hozzájárulhatott ahhoz a döntéshez, hogy most a Tó-parton is otthont próbálnak 

teremteni maguknak. Az írónő Pápán született, a Veszprémi Egyetemen végzett 

vegyészmérnök, férjéhez hasonlóan újságíró és lapszerkesztő volt az elmúlt évtizedekben. 

Elbeszéléseire, regényeire, riportkönyveire a hiteles, pontos környezetrajz, a realista látásmód 

jellemző; József Attila-díjat 1986-ban kapott. Vathy Zsuzsa könyvei gyakran önéletrajzi 

fogantatásúak, így azokban megjelenik a bakonyi‒balatoni táj és ember is.   

Mindkettejüknek a Balatonhoz való vonzódását nyilván erősítette, hogy 

gyermekeikkel – meg persze barátaikkal – évtizedek óra rendszeresen eltöltenek néhány hetet 

a szigligeti irodalmi alkotóházban. Hogy most Almádiban nekiállhatnak a maguk ’balatoni 

írótáborának’ megalapozásához, mindennapivá tehetik a Tóval és a balatoni emberrel való, 

korábban csak évi néhány hétre szóló (kellemes és hasznos) találkozást.   

Lázár Ervin december 8-án nyerte el az irodalmi Prima Primissima (az ’elsők között az 

első’-nek, ’legeslegelső’-nek járó) díjat. S az első, erről született legendát már másnap, 9-én 

hallhattuk a Nagy Magyar Alföld kellős közepén. A (róla szóló) mese szerint a díjkiosztó 

ünnepély díszes gyülekezetében a díjnyertes íróhoz odament egy asszony, elétette a Csukás-

összest és – Csukás úrnak szólítva Lázár Ervint – arra kérte, írjon már néhány ajánló szót a 

gyermekeinek! Mire Lázár – mondom, a másnapi adoma szerint – szó nélkül dedikálta Csukás 

István könyveit, persze írótársa nevét írva az ajánlások alá. Csak valahogy (barátbosszantásul? 

mert hogy – meg nem erősített hírek szerint – meg nem hirdetett verseny folyik a két író közt 

a legnagyobb mai magyar mesemondó címért…) a szöveg tele lett ’hejesirási’ hibával.  

 Szóval hogy: Isten hozta minálunk Vathy Zsuzsát és Lázár Ervint! Érezzék otthon 

magukat Tolna‒Baranya, meg Pest‒Buda után a Bakony, meg a Balaton vidékén is. És 

szülessen minél több mese, elbeszélés, regény Almádiban a Lázár‒Vathy műhelyben. Hogy 

majd – ’mellesleg’ – együtt ünnepelhessük itt, Almádiban Vathy Zsuzsa Kossuth-díját, Lázár 

Ervin ki tudja melyik további kitüntetését… Mindenek fölött pedig: új könyveiket.   

Az év végén (2006 decemberében) örökre eltávozott közülünk Lázár Ervin. Kossuth-, 

Prima Primissima-, József Attila-díjas író. A Jelenkor, az Élet és Irodalom, a Magyar Fórum 

és a Hitel volt szerkesztője, a gyermekirodalom és a realista elbeszélés mestere asszonyával, a 

pápai születésű, Almádit egykor veszprémi egyetemistaként megismerő és megszerető, 

férjéhez hasonlóan kitűnő író Vathy Zsuzsával tavaly ősszel vásárolt nyaralót városunkban, 

így Lázár Ervint almádiként is búcsúztathatjuk. A tisztviselőtelepi ház új gazdájaként már 

nem adatott idő arra, hogy alaposabban megismerje városunkat, megismerje és megszeresse 

az itt élőket. Tavasszal még elfogadta, hogy fővédnöke lesz a 2006-os Hattyú-bálnak, ám 

szinte azonnal kórházba került, a bálba el nem jöhetett, mert a kórházból az útja már másfelé 

vezetett. 

Lázár Ervin vérbeli dunántúli volt: (1936-ban) Pesten született, de a Tolna megyei 

Alsó-Rácegrespusztán töltötte gyermekéveit, középiskolát Szekszárdon végzett, az ELTE 
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magyartanári oklevelével Pécsett vállalt szerkesztői munkát. Majd pesti lapoknak dolgozott, 

de visszatért gyermekkora káprázatos mesékkel‒történetekkel teli tolnai világába: ott vett 

először magának s családjának alkotóházat‒nyaralóházat. Hogy a minap a magyar tenger 

partját, Almádit válassza. 

Sajnos – Almádiban – alig volt köztünk. 

Attól még örökre bennünk maradhat… az emléke, s könyveinek köszönhetően 

megannyi gyönyörű története. 

Vathy Zsuzsát – s gyermekeiket – várja Almádi… (Hogy 2017-ben Zsuzsa is távozzon 

– ám addig gyakran látjuk a Tó-parton.) 

  2007-ben jelent meg Napló című műve, melynek végén többször említi Almádit. Hogy 

házat vettek a Liszt Ferenc utcában, ahol azonban épp úgy nem megy – 2005-ben – az írás, 

mint a tolnai Kisszékelyben. Emiatt érzi úgy, „Almádival jól befürödtem”. Hogy megadja a 

végszót: „Kisszékely emberi hely. Kár volna megválni tőle. Az volna a legjobb, ha a gyerekek 

birtokba vennék és kisajátítanák Almádit.”    

 A legemberibb, mert ott gyermekéveinek világában (azaz a világ legotthonosabb 

helyén) érezheti ‒ érezhette ‒ magát.   

 

Papp Árpád, a volt berényi tanár 

 

Saját borával kínál a badacsonyi hegyoldalon megbúvó szőlejében Papp Árpád költő, 

irodalomtörténész, műfordító, folyóirat- és könyvszerkesztő, egykori budapesti, palermói, 

máltai és athéni egyetemi, kaposvári középiskolai és vörösberényi akadémiai tanár. „Paraszt 

borral”, melyet a gazda a szőlőjében termő fajták összekeverésével készít – vélem, mert 

elárulja: házasítással született e férfiembernek való nedű.  

A paraszt borral ellentétben úri bornak – magam – azt nevezem, mely kizárólag egy 

fajta szőlőből születik. Amiből arra gondolhatnál, hogy az úri a jobb! Miközben az általad 

leparasztozott bornak épp az a különlegessége, hogy ahány pince, annyiféle ital, ha 

ugyanazokból a fajtákból állt is össze a gazda ültetvénye! Mert a tőszám már bizonyosan 

eltér, el a kezelés, gondozás, valamiben biztosan más, mint a szomszédé… A paraszt bor 

esetében maradéktalanul igaz: ahány gazda (szőlő, pince…), annyi bor! Annyi íz, szín, szag, 

kellem… Valami szagos szőlő is lehet Árpádéban, érzed azonnal, ahogy a poharat 

megemeled; még hogy inni való, mindaközben csodálni valóan finom.  

 A „majdnem Nobel-díjas” író, Herczeg Ferenc villája melletti Papp-tanyán, a hegyi 

szállás pincéjében kóstolgathatod: rizlingszilváni, melyet némi sárgamuskotály színez. (Ízesít, 

lágyít, csinosít minden kellemkedés nélkül.) Piros bora? Kóstolás előtt mondom neki: épp 

elég balatoni borversenyen lehettem ott, de kifogástalan itteni vereset nem ittam. A tihanyi 

piros lehetne jó, de az meg túl kicsi helyen terem, úgyhogy eleve nem tihanyi, amit eléd 

tesznek. Amely balatoni vörös meg valóban inni való, többnyire messziről szalajtott 

dúsgazdag – külhoni – szőlészek találmánya, máshonnan hozott fajta, eljárás szüleménye, 

mely bármily kellemes, az eredetinél (messzeföldinél, franciánál, miegyébnél) hogy lenne 

jobb?!... Szóval hogy a Balatonnál a fehér az igazi. 

 Miközben a Papp Árpád-féle kabernet is igen kellemes… Vörösborivóknak való. S 

hogy külön kezeli (szüreteli, sajtolja, erjeszti, tárolja) a vörösbornak való mellett a hölgyek-

kedvence hárslevelűt is, s csak a szilvánit meg a muskotályost adja össze, kétségessé válik 

előbbi parasztborozásod: ha mind a négyet összetenné, lenne jogos e minősítés, ám hogy 

különválasztja s igény, ízlés szerint állítja csak párba őket, kimondottan ínyenc 

szőlészre‒borászra – badacsonyi boros gazdára – (már-már képzett vincellérre) vall…  

   A Római úti villa alatti szőlő művelője többször műtött szívvel élő ember, borán ez a 

küzdelem nem érződik. Annál inkább a szeretet, mellyel szőlőhöz és borhoz nyúl. Télen netán 

hason csúszva, nyáron is jól megizzadva, tavasszal‒ősszel is jól megnyomorgatva tarthatod 
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csak innen a kapcsolatot a közeli külvilággal (példának okáért a bolttal, honnan föl kell 

cipelni a sziklakert lépcsőjén a mindennapit, a tűzifa-kereskedővel, kitől idáig kell húzgálni a 

kályhameleg alapanyagát). Szabad szemmel – az öreg cseresznyefa, vagy a tornác alól – igen 

könnyen és messze ellátsz: jobb felől Szigliget vára meg hegyei, szemben meg a déli part 

Löllétől Máriáig. Egy szemvillanás és már odébb is száll a tekintet, ám hogy az egyik 

szőlősorból a másikba kapaszkodj, igencsak össze kell szedned magad. Erőd, amennyi még 

van, míg kerül a Jóistennek köszönhetően. 

 Papp Árpád költő, tanár, görögség- és latinságkutató 69 évesen is rendíthetetlen 

szorgalommal műveli a szép kis kertet a Tó fölött. A Badacsony derekában megbúvó csöndes 

hegyi szállásán asszonyával talál menedéket, hol meghúzhatja magát a külvilág 

igazságtalanságai – megannyi butasága, érzéketlensége, tökéletlensége – elől. Itt Fönn, 

Badacsony Havasán (Szöllején, Szöllőskert javán) úgy érezheti, szabad mindattól, amihez 

hogy lenne köze?... Az áttanulmányozott s megismert Görög Tökély magyarhoni párját 

megálmodó ember csak itt, e Badacsonyi Világvégen‒Világtetőn lelhette meg azt a békét, 

amelyet egykor valamennyiünknek remélt? 

 Badacsonyi Szabadság. Ha csúszva-mászva, ha megkönnyezve, vért izzadva, ha 

naponta próbára téve is: úgy érzi, csak így érdemes. (Hány öreghegyi, vöröshegyi, lokhegyi, 

várhegyi, sátorhegyi, megyehegyi, újhegyi, káptalani gazda érezhet így Almádiban?...) 

 A Túlparton – míg bele nem fagyott a nyáresti Tóba – Fodor András (Fonyód írója) 

érezhetett valami hasonlót? Kicsit arrébb, nyugatabbra, a Bece-hegyen érez ma, ha még föl bír 

kapaszkodni a szöllejébe, Takáts Gyula, a Balaton-fölvidék matuzsálemkorú kaposvári költője 

(az írószövetség többszöri korelnöke)? Pár száz méterrel odébb egykor (a Nagy Magyar 

Tengerről a Kis Magyar Tengernél ábrándozó) Herczeg Ferenc? Fönnebb, a Szegedy 

udvarháznál Kisfaludy Sándor, a Balaton-mellyék tán legnagyobb költője?  

 Papp Árpád bora: nem akármi! Vendégcsalogató, vendégmarasztaló. Mint minden 

valamirevaló borocska. Mielőtt bele tetszenek kóstolni, nem árt keresztet vetni. Hogy hálát 

adjunk az Égnek, amiért e gazdánál tanyázhatunk.  

 S hogy barátaiddal e szeszélyes nyárutón megpihensz nála, megtudod: az új- és az 

ógörög, meg a latin világ tudora két évet Vörösberényben töltött. A volt jézustársasági 

kolostorban alapított Balaton Akadémia tanáraként dolgozott 1994-ben és 1995-ben 

Almádiban (melynek része az Árpád-kori Szárberényből lett Vörösberény…). Azt mondja, 

van mit folytatniuk – fölvállalniuk – az almádiaknak! Hogy végül mégis a minőség (hogy ne 

mondjuk: a jó bor) diadalmaskodjék a mindenféle hamisoknak (például a bort pancsolóknak) 

kedvező mai világban… Almáditól Badacsonyig, meg vissza.   

 (…Hogy 2010-ben kilehelje a lelkét…)  

 

Balogh Elemér az Öreghegyen 

 

Hogy nyaralója van az Öreghegyen, régóta tudom, de hogy városkánk állandó lakosa, s pláne 

hogy Almádit érezze a világon a számára legfontosabb helynek, ki gondolta volna?! 

Veszprémben él – csinos, a két keze munkájával gondozott családi villában az Erzsébet-

ligetben ‒, élete jó részét a megyeszékhelyen töltötte újságíróként. Vagy másfél évtizedet a 

Pap János nevével fémjelzett veszprémi rémkorszakban száműzöttként Pesten és Szolnokon 

kínlódott és alkotott végig; ennek az időszakának a terméke a Csíksomlyói passió, amelyet 

félezerszer adott elő a Nemzeti Színház s amely könyv alakban második kiadásban is 

megjelenhetett. (’Véletlenül’ a világsikert arató színpadi mű rendezője, Kerényi Imre is 

almádi polgár, s a Passió Varsótól Rómáig, Le Havre-tól Szófiáig külhonban is sikert sikerre 

halmozott.) 

‒ Almádi a második szülőföldem, Almádit fogadott szülőföldemnek tartom! A  
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magyar Felvidékről elüldözték a családomat. 1938-ban születtem, a Nyitra melletti 

Nagycétényben éltem nyolcéves koromig. 1946-ban, amikor sokakat a Szudéta-vidékre, 

másokat Magyarországra hurcoltak, mi elmenekültünk. Megszüntették a magyar iskolát, 

apám, anyám tanító volt, lehetetlenné tették őket, elmenekültek. Akkor már hatan voltunk 

testvérek, később, itt Veszprémben, még három testvérem született. Én kezdettől fogva 

Almádit tekintettem szülőhelyemnek.  

 Hogy mitől alakult ki benne ez a nagyon erős kötődés Almádihoz? Gyermekként 

nyaranta ide járt le a (Pap János elvtársék által fölszámolt Veszprém‒Alsóörs közti) 

’vicinális’ vonattal fürdeni, később udvarolni: első felesége, Rohonyi Katalin zenetanárnő 

családjának az Öreg-hegyen volt háza. 1987-ben Balogh Elemér két gyermekével özvegyen 

maradt, majd újranősült, Gopcsa Katalin művészettörténészt vette feleségül. Mostanában már 

kettejük hat gyermekét és öt unokáját is fogadja nyaranta – a népes család további 

hozzátartozóival együtt – az örökségként szerzett öreghegyi otthon. (Ha azóta nem szültetett 

újabb unoka…) 

 Micsoda élet volt a régi Almádiban! – magyarázza Balogh Elemér.  Se rendes út, se 

víz nem volt, az öreghegyi vasútállomásra jártak le ivóvízért, de mindez a legkevésbé 

zavarhatta az akkori almádi ifjúságot. Most nyaranta érezhet hasonló boldogságot, amikor 

megjelenik a család és megtölti élettel nyaralójukat. Ősztől tavaszig az övé a ház: írógép, 

számítógép, könyvek, jegyzetek a dolgozószobájában, készülhet az új regény, az új színdarab, 

az új elbeszélés.  

‒ Almádiban állandó lakos lettem, és amikor tehetem, itt vagyok. Veszprémben  

rossz időben húzom meg magam, meg amikor a munkám oda köt. Nyáron családi 

találkozóhely a házunk, gyermekekkel telik meg a porta, velük élek és nagyon jól érzem 

magam! Augusztus végén elcsöndesedik a vidék, olyan csönd van!... Itt tudok gondolkodni, 

írni. Gyönyörű a rálátás a Balatonra; az életem gyakran azzal telik, hogy kiülők a diófa alá, 

vagy a lugasba és nézem a végtelenbe vesző túlsó partot. 

 Büszke a kertre, ahol minden gyümölcsfát ő ültetett, s arra, hogy kemény munkával 

maga rakta a porta 25 méter hosszú kőfalát. Úgyhogy amikor kiül a fák alá, jó gazdához illő 

módon van mit szemrevételeznie.  

 Balogh Elemér eddigi művei: Ússzatok, halacskák (regény, 1975), Szépségverseny 

(regény, 1980), Csíksomlyói passió (dráma ‒ első rendezője Kerényi Imre ‒, 1982, 2004), 

Kutyakomédia (regény, 1989), Sógorom harminchárom rémisztő álma (regény, 1991), A 

semmi farka (regény, 1996). Ezután született az öreghegyi írói műhelyben állatmesékből álló 

elbeszélés-sorozata, amely korunk s a balatoni‒bakonyi világ furcsa emberi 

megnyilvánulásait pellengérezi ki a szerzőre jellemző szelíd csúfondárossággal.  

 …Ide jutottunk? – merenghetett az ember, amikor Almádiban bemutatta a kézműves 

kötetet. Balogh Elemér, a Csíksomlyói passió című világsikerű dráma szerzője, több kötetes 

író arra kényszerült, hogy maga szedje, nyomja, ragassza, vágja könyvbe az írásait? A rátóti 

királytalálkozó című, „vidéki állatmesék” (2005) alcímével a műfajt is eláruló könyvecske 

nem akármilyen kézműves munka lett: a tízegynéhány példány remekmű nemcsak tartalma, a 

külleme, könyvművészeti értékű megjelenése miatt is. Persze ’Balogh Elemér megteheti’: az 

ötvenhatos forradalom leverése után viselt dolgai miatt eltávolították a pesti egyetemről, s bár 

első munkakönyvi bejegyzése szerint „hivatalsegéd helyettes”-ként kezdte a Kádár-

korszakbeli polgári életet, volt rakodómunkás, kocsikísérő, hosszabb időt töltött a veszprémi 

nyomdában korrektorként. Jól hasznosította száműzetését: elleste a könyvkészítés minden 

csínját-bínját, bizonyítja e munkája, amely már-már földalatti, hisz ’ráadásul’ a veszprémi 

háza pincéjében berendezett műhelyben tervezte meg, rakta egybe a köteteket.  

Nem sajnáltatta magát az író, mert gyorsan hozzátette, hogy a 86 oldalas csinos kis 

könyv, amely 15 állatmesét tartalmaz, barátai támogatásával hivatásos nyomdai kivitelben is 

napvilágot lát; s ez időközben megtörtént. A könyvet (a munka mindkét változatát) Bognár 
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Zoltán almádi‒veszprémi grafikusművész (1924-1992) gyönyörű linómetszetei szemléltetik 

annak köszönhetően, hogy az özvegy az író rendelkezésére bocsátotta a műveket.   

Annyit talán még le kell írni e könyv születésének körülményeiről: amikor megtudták 

a megjelentetését támogatók, miről, kikről (korunk miféle hőseiről!) szól a beszélyfüzér, 

kérték, támogathassák név nélkül a kötet kiadását… S biza így is csak köszönet járhat nekik.  

 Mondhatni, itt tartunk. 

 Az állatmeséket a tanulságok Heltai Gáspár modorában írt, régies magyar nyelven 

fogalmazott összegzésével zárta Balogh Elemér. S hogy kik is az állatmesék hősei? 

Természetesen a megnevezett állatok helyett mi magunk. Mint az író fogalmaz előszavában: 

„Az állat ugyanis soha nem erkölcstelen, soha nem öntelt, soha nem álnok, soha nem 

piperkőc, soha nem kapzsi, soha nem henceg, soha nem lopja a napot és soha nem kegyetlen”. 

A remeteként az almádi Öreg-hegyen élő író meséi egyenként már megjelentek, s ahogy az 

lenni szokott, mindannyiszor akadt olyan környékbeli olvasó, aki magára vette s kellőképpen 

megsértődött. Amin nincs mit csodálkozni, hiszen találóak, pontosak a gyarlóságainkat 

kipellengérező történetek.  

 „Magyar kéziratok” – áll az író által készített kézműves köteten. Reménykedjünk, 

hátha nem ez a sors vár a többi magyar kéziratra. Mert hát nem túl sok tollforgató képes 

(miután az erre hivatottak cserbenhagyják az írásművészetet) nyomdász szaktudásával és 

ügyességével könyvet gyártani. Hogy rákerült a „Magyar kéziratok” megnevezés a nyomdai 

változatra is, már csak (?) játék… 

 Jellemző legújabb munkájának a sorsa is. 1956 ötvenedik évfordulóján, 2006. október 

23-án átvehette a Németh László Alapítvány regénypályázatának fődíját A tanár úr című 

művéért. A regényben saját pesti ötvenhatos egyetemista élményeit dolgozza föl, a főhőst az 

1958 januárjában kivégzett Brusznyai Árpádról, volt veszprémi gimnáziumi osztályfőnökéről 

mintázta. S bár a szakmabeliek és a politikusok nem egyszer említik, hogy túl kevés az 

ötvenhatos irodalom, véletlenül sem tolakodtak a sikerkönyvre (némi pénzügyi hasznocskára) 

áhítozó kiadói vállalkozások a kitűnő munkáért. Hogy – már megint – mégiscsak jól 

végződjék a dolog: a 2007-es könyvhétre kiadta a Kráter… (Hogy aztán a műítészeti 

szakirodalom elhallgassa.)  

 Balogh Elemért két (fa-, bokor-, szőlő-) metszés közt találom öreghegyi szőlejében, a 

jó öreg – almádi vöröskőből rakott – pince tövében. Legutóbbi látogatásom óta kiszáradt az 

egyik fa, gazdája az unokáknak magaslest épített a tetejébe, ahonnan az egész kelet-balatoni 

tájat belátni. Ahogy vége az iskolának (Pesten, Veszprémben), csodálja a Balogh család 

legifjabb nemzedéke…  

A koratavaszi nap természetes melege már virágba borította a hegyoldalt. Kirobbanó 

élet a Tó fölött, a Tó körül.  

  Az író tudja, az egészből ez ér a legtöbbet. 

 A siker, manapság, a hangosaké. Balogh Elemér sok minden volt, hangos sosem. 

Persze, elmegy tüntetni mindaz ellen, ami ellen a maga fajta tisztességes magyar embernek az 

Úr III. évezeredének első tizedében könnyen támad tüntethetnékje. Kiállításokat nyit – mint 

például Veszprémben, az Óváros téri galériában Somogyi Győzőét. Segít a veszprémieknek a 

Brusznyai-hagyomány ébren tartásában… Mindamellett elsősorban írásaival igyekszik 

szolgálni. (Az írásai nyomán készült filmmel, színházi előadással.) 

 Csak ne fagyassza le a kései fagy… a jövendőt.  

 Szétnéz a portán, az Öreg-hegynek majdnem a legtetején: mit tehet, hogy mielőbb 

visszatérjen a nekünk való rend a világba. 
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Kalász Márton: regények, verseskötetek 

 

Az idén (2004-ben) hetven éves Kalász Márton József Attila- és Radnóti-díjas (2013-tól 

Kossuth-díjas) író, költő, műfordító több munkáját is Almádiban írta, illetve több munkájának 

a részletei születtek városunkban. 

 A hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején járt rendszeresen Almádiba. 

Fehérvárt élt, a legjobb ottani barátai közül való orvos házaspárnak a Posta mögött volt 

öröklakása, oda költözött hetekre dolgozni. 1984-ben került Pestre, előtte járt Almádiba.  

‒ Sok mindent írtam Almádiban: versesköteteket fejeztem be, ott írtam a Morgató 

című ifjúsági regényemet és a Téli bárány jó részét. Munka után éjfélkor lementem a mólóra. 

Annyira szeretem Almádit, hogy máskor is gyakran megfordultam ott, néhány éve én 

nyitottam meg Csavlek András festő barátom tárlatát. Igazi élményem Almádiból a munkám; 

jó hely, télen is lejártam, mert nem nyaralni mentem a tópartra – tudjuk meg az írótól, aki 

azért almádi vitorlásélményeit sem feledi. 

A Padlásgalériában 1999 júniusában nyitotta meg Csavlek András festőművész és 

Csavlek Etelka keramikus kiállítását – derül ki a helyi lap képes híradásából. 

Kalász Márton 1934. szeptember 8-án született Sombereken. A Baranya megyei, sváb, 

szerb és magyar lakosságú falu népének sorsát ábrázolja az író talán legjelentősebb munkája, 

a gyermekkora élményeiből merítő, 1986-ban megjelenő Téli bárány című regénye. 

Ugyanebben az esztendőben látott napvilágot a másik Balatonalmádiban íródott munkája, az 

említett ifjúsági regény. Hogy mely kötetein dolgozhatott még ezekben az években a 

barátaitól alkotóházi hasznosításra kapott almádi „Posta mögötti öröklakás”-ban, az adatokból 

derülhet ki. Az ’almádi időszak’ könyvtermése a két regény mellett: Hírek Árgyélusnak 

(1975), Megszámított vigasz (1976), Szállás (1978), Az imádkozó sáska (1980), Hozzánk a 

hóbagoly (1983), Ki olvas éjszaka verset? (1987). 

Hogy milyen író Kalász Márton – aki az elmúlt három évben a Magyar Írószövetség 

elnökeként próbálta egyben tartani a művészeti és politikai törésvonalakkal szabdalt 

írótársadalmat ‒, talán egy 1988-as sajtóbeli megszólaltatásából vett idézettel tudjuk 

érzékeltetni. „A legnagyobb élményem, hogy tudok magyarul. Sőt, hogy úgy tudok magyarul, 

hogy ezen a nyelven írok, és nem is tudnék más nyelven írni.”  

Pedig megtehetné, mert a gyönyörű magyarsággal megszólaló író‒költő anyanyelve 

nem a magyar, hanem a német. Hogy annál hűségesebb írója legyen a magyarországi 

németségnek a hazai svábok sorsának fölmutatásával (például a Téli bárányban). 

Hogy milyen hátborzongatóan tiszta és igaz író Kalász Márton, rövidesen újabb 

olvasók győződhettek meg róla: a Magyar Napló Kiadó ismét megjelentette a részben 

Almádiban íródott Téli bárányt. Reméltük, lesz, aki meghívja városunkba, a számára is oly 

kedves Balatonalmádiba – ahol legtermékenyebb alkotó éveiből töltött sok-sok hónapot a 

kitűnő író. (Nem volt…) 

Füreden az őszeleji költőversenyen fogtuk faggatóra Kalász Mártont almádi 

élményeiről. Kiderült, igen szereti városunkat! Valami kicsit visszaadhatunk neki ebből, ha 

kézbe vesszük munkáit. 

 

Grófkisasszonyunk, Nádasdy Borbála 

 

Gr. Nádasdy Borbála az új évezred elején kezdte megjelentetni vallomásköteteit, íróra valló 

önéletírását. A II. világháború után a bolsevista rémuralom idején a családját kitelepítik, el 

kell hagyniuk birtokukat, otthonukat. Amádiban élnek huzamosabban, Borbála itt jár iskolába 

is. Zagolni zabad? című könyvében (2008) szeretettel ír Almádiról, itteni barátairól, s 

megemlíti nagy szerelmét is, akivel utóbb nem sikerült találkoznia. (Öttusázó a fiú; ő meg: 

gyönyörű leány akkoriban – látni való a kötet fényképein, s így emlékeznek rá az idősebb 
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helybéli urak is.) Majbó Gábor örökös almádi alpolgármester – nyugodjék békében! – arra 

emlékszik (2008-ban, amikor az említett könyv megjelent), hogy süldőlányként milyen 

bombázó volt a grófkisasszony, és nagyon barátságos! Szerelmével is látta együtt lófrálni… 

Nádasdy Borbála 1939-ben született, a földbirtokos család lepsényi udvarházában nő 

föl, s szép emlékeket őriz a nádasdladányi rokonságnál és a bakonyi alsóperei vadászházban 

eltöltött időről is. A háború borzalmaiból, majd a kommunista önkényből kijut a 

lepsényieknek, ami alól a grófék sem tudták magukat kivonni. A vagyontól, családi otthontól, 

képzettségnek, tudásnak, tapasztalatnak megfelelő munkától való megszabadítás… Almádiba 

azért kerül gróf Nádasdy Pál a családjával, mert munkát ígérnek neki a Maszobálnak becézett 

magyar‒szovjet bauxit társaság székhelyén. Ám itt munkát csak a felesége, Augner Antónia 

tánctanárnő kap, takarítónőként alkalmazzák, a grófra a vörösberényi vöröskőbányában 

kőfejtés vár. Két lányuk van, a kisebbik Borbála, ők itt fejezhetik be az általános iskolát. 

Az édesanya a Maszobál után a MÁV-nál takarít, majd a Kuckó cukrászda 

kiszolgálója, ezután a könyvtárba teheti át a székhelyét: itt újra a seprűt ragadhatja meg. 

Közben pesti táncos ismeretségeinek köszönhetően balett tanári képesítést szerez, s 

megkezdhet kikapaszkodni a megalázó körülmények közül. Az édesapa a kőfejtésről 

rövidesen a fuvarosság valamivel tán könnyebb szakterületére léphet, jeget vág a helybéli 

vendéglőknek, majd Pesten próbál szerencsét (esőkabátot gyárt, szőnyeget mos, ablakot 

tisztít, szenet hord – ahogy lehet, s közben baráti ágyról baráti ágyra költözik), de ’56 után 

sem hajlandó innen, abból az országból, ahol semmibe veszik (kik? a senkik) ‒ továbbállni… 

A nővére (mi más lenne egy gyönyörű fiatal úrilány az 1950-es évek első felében) 

kőműves tanuló, majd kiszolgálónő, hogy egy spion ragadjon rá: feleségül veszi… 

Megszabadulván tőle, 18 évesen talál végre hozzáillő fiúra… 

Almádiról élvezetes leírással szolgál az íróvá vált egykori bécsi színésznő és párizsi 

balettmester. A kitelepített Nádasdy család első éjszakáját a Tulipán szállóban tölti, majd 

lakást bérelhetnek az Öreg-hegyen (később az Almádi és Budatava közti kertvárosba 

költöznek). Folyamatos a rendőri zaklatás, a házkutatásokon fegyvert, ékszert keresnek az 

’elvtársak’. S a lányoknak az iskolában sincs sokkal jobb dolguk. A történelemtanár állandóan 

szidja az osztályidegeneket, amit megun Borbála egyik osztálytársa (apja a recski 

haláltáborban hunyt el), és rászól: „Tanár bácsi, ezt már eleget hallottuk, szeretnénk tanulni!” 

Mire a válasz: „Ezért fizetni fogsz, és gimnáziumba nem mehetsz!” Nem is mehetett, bár 

kitűnő tanuló volt. Kecskeméti igazgató elvtárs (vegytantanár) viszont, amikor a gróf édesapát 

lecsukják, titokban bátorítja, hogy ha kell, segít neki… Hogy egy besúgó a Pannónia teraszán 

leitassa a kislányt; a grófkisasszony gyanúja szerint meg akarta ölni. 

A fürdőhely plébánosa, Pintér József bátor prédikációival hívta föl magára a figyelmet. 

„Lesz ez még rosszabb is”, mondta nekik, amikor a család meglátogatta otthonában. Rá egy 

hétre bőrkabátos államvédelmisek vitték el… azokhoz hasonlóan, akik rendszeres templomba 

járók voltak.  

Azért Almádi mégiscsak Balaton-parti hely, nem akármilyen fövenyfürdőkkel… Nagy 

élmény a kamaszlány számára a nyár, a Nagystrand és a Négyméteres (a nem fizetős 

fürdőhely), a tánc, a barátság az almádi fiúkkal, az első csók a mólón… 

Az ávó a lányt egy éjszaka Pestre, a Markó utcába hurcolja, az apját pedig azzal 

próbálják zsarolni, hogy „A lánya bevallotta, hol az ékszer és a puska!” Az édesapa valóban 

belekeveredett a feketekereskedelembe, és ezért másfél évet kapott. 

Borbála megismerkedett a ’szociálista művelődés’-sel is. A könyvtári rendezvényeken 

rendre föllépett a párttitkár (nyilván megadva az alapot a továbbiakhoz), és ilyen jókat 

mondott: „Puksin verseket fognak hallani”, „én vagyok itt a lótusz faktusz”, „a dolog 

szilvóriuma”…  
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A grófkisasszony almádi barátnője öngyilkos lett, nem bírta tovább. A szerelmét 

nemrég mellette lőtték le… Borbála úgy döntött (12-14 évesen?): azért sem! Azért is bírja… 

idegekkel, türelemmel. Erővel. Hittel. 

15 éves, amikor Honthy Hanna öltöztetője lesz, ekkor kerül Almádiból Pestre. 

Édesapjáék törzshelyén a cigány a vonójával igazít egyet a falon függő szarvasagancson, ha 

gyanús alak lép a kocsmába… ’56-ban sebesülteket ápol, februárban Nyugatra szökik. A 

nővére már kint van (férje a Bakonyban bujkál), apja Pesten várja a lefogását, anyjuk 

Almádiban… 

Hogy grófkisasszonyunk Párizsban találja meg balettmesterként a helyét. Olyannyira, 

hogy…  70 évesen visszahozza valami. Almádiba is. 

 

Körmendi a Balatonnál 

 

Nem volt odáig a Balatonért, annál jobban meglepődött, amikor olyasmiről tájékoztatta 

valamelyik tóparti cimborája, hogy a magyar tenger világa nem azonos azzal, amit az üdülési 

főidényben lát az erre járó kiránduló, nyaraló, vagy épp egynapos (dolog, átutazás miatt 

idetévedő, erre kényszerülő) futóvendég. A Karcagon élő Körmendi Lajos (Arany János-, 

Darvas József-, József Attila- és Kölcsey Ferenc-díjas író,  Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjas 

újságíró, a csopaki írótábor nagydíjasa) a hagyományos értékek tisztelőjeként a Balatonnál is 

azt kereste, amire büszke lehet valamely táj népe: azokat az értékeket, amelyek csak erre a 

kisvilágra jellemzőek.  

Rácsodálkozott a hírhozóra, hogy a Balatonnál a bennszülöttek őrzik a helyi nyevjárást 

– például a lelleiek a lölleiségüket ‒, hogy a vérbeli balatoniak éppen annyi ősi mondát 

ismernek, mint a magyar világ más tájain élők – mondjuk ilyen az akarattyai Rákóczi-fához, 

vagy a pécselyi Himfy-várhoz, a badacsonyi Rózsakőhöz kapcsolódó megannyi szép történet 

‒, hogy a pompás litéri és csopaki gyermekegyüttes, meg a veszprémi és az ajkai felnőtt 

néptáncegyüttes világszínvonalon műveli a magyar táncművészetet. Hogy tisztelettel őrzik a 

balatoniak őseik foglalkozásainak az emlékét – éppen nálunk, Almádiban szép példa erre a 

kőfejtés‒kőfaragás hagyományának az ápolása. 

Körmendi nem valamiféle ideológiai konzervativizmusból tekintett tisztelettel mindarra, 

amit népünk megalkotott: a kétkezi és a szellemi munkával létrehozott értékek híveként 

pillantott jókora gyanakvással mindarra, ami talmi, gagyi, kerti törpe. Ezt is bizonyítja 

húszegynéhány kötete (elbeszélés- és riportkönyvei, műfordításai, táj- és művelődéstörténeti 

munkái), meg sok ezer újságcikke a pesti és a vidéki sajtóban.  

Baráti unszolásra 2003-ban családostul néhány napot Almádiban pihent az 1998 óta 

rákkal viaskodó író. Miután a mozgást egyre kevésbé bírta, itteni napjait jószerint szobájában 

számítógépe mellett töltötte: míg családja a várossal ismerkedett, írta a Szabad Földnek 

Almádiból is a jegyzeteit, tudósításait, riportjait. Fél év múlva a bereki önkormányzat 

vezetőivel látogatott el városunkba, hogy rövidesen a betegség elhatalmasodása szakítsa meg 

– sajna, végleg – itteni barátainak reménye szerint a továbbiakban rendszeressé váló almádi 

kiruccanások sorát.    

Egy évtizedig tudatosan a Karcag melletti Berekfürdőre készült: telket vett, hogy azon 

otthont építhessen magának, házat, amely helye lehetne a tájhoz kötődő irodalom 

emlékmúzeumának is… Berekfürdő kitűnő melegvizes fürdőhely – vize a közeli 

szoboszlaiéval vetekszik ‒, s bár egymaga több vendéget fogad (évente átlag 300.000 a bereki 

vendégéjszaka), mint a többi falu és város Jász‒Nagykun‒Szolnok vármegyében együttvéve, 

nyáron is őrzi eredeti hangulatát. Ami miatt különösen kedves volt Körmendinek e 

gyógyfürdős nyaralófalu: a község vezetői és lakói tudatosan őrzik a nagykun hagyományt.  

Messziről nézve úgy vette – mert így láttatjuk magunkat, ilyennek mutat bennünket a 

tisztelt országos és miegyéb sajtó és vendégforgalmi hírverés? ‒, hagyománytalanított s 
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maradék önmagából kivetkőző nép a balatoni, melynek minden számít, csak az nem, amit 

eleink ránk hagytak. Hogy megörült, amikor a halála előtti hetekben megtudta: vagy kétszáz 

éve Körmöndi nevű betyárral bajlódtak a veszprémvármegyei meg zalavármegyei 

perzekutorok! Ha a Mindenható másképpen gondolja s ad Körmendinek még néhány évet, 

netán évtizedet, a két balatoni megye határán fekvő csárda környékét bejárva tán elbeszélés 

vagy széptanulmány írására ihleti a Körmendiség-Körmöndiség… Mert a kitűnő írót 

mindennél jobban izgatta az elesettek és az elesettségük miatt föllázadó emberek világa.  

Nem akármi lett volna Körmendi Körmöndi-regéje! 

Bevallhatjuk: egyik itteni cimborája effélékre bátorította. 

Most meg már csak a Nyugodjék békében.  

Körmendi Lajos 2005. január elsején életének 58. évében hunyt el. Berekfürdői – 

kunhalomnyi virág borította – sírjára Almádiban készült koszorú is került. Az pedig, hogy 

mennyire volt almádi is – milyen jogon kerül kis helyi irodalomtörténeti jegyzetsorozatunkba 

‒, válaszolja meg ő maga: „Weöres Sándor karcagi költő… (ezzel)… talán nem is annyira az 

ő hovatartozását határozom meg, hanem a sajátomat”, írja Az együttleges szellem című, a 

nagykun székváros művelődéstörténetét föltáró könyvében.   

„Ez a világ közepe, nem Karcag!” – tör ki (háborús időben) a pesti korcsmárosból 

konyhai hússülésre gondolván Sánta regényében, Az ötödik pecsétben; mert hogy, lám, nem 

csak Lajosnak Karcag a világ közepe. Hogy Almádiban effélét gondolt volna, aligha hihetjük. 

Pedig Körmendi korábban is járt minálunk: 1720-ban Veresberényben szőlőbirtokos az 

enyingi Körmendi Péter özvegye 3 kapásnak való darab földdel. Előtte, az 1600-as években 

már itt ápolhatta asszonya szőlejét Kermendi urunk… 

 

Kopár Szalambója 

 

A két Kompolthy, Tivadar és Jób után újabb tengerészírója van Almádinak: Kopár István, aki 

Salammbó nevű vitorlásával 1990/91-ben egy év alatt körbejárta a Földet, Kihívás címmel 

útikönyvet írt. (Megjelent 1992-ben a kaposvári Perl Kiadónál.) (…Majd a második kötet 

2015-ben az életút rajzával.) 

Útikönyvet?... A nem mindennapi kaland szó szerint viharos élményeit, az 

élethalálharcot, az őrjítő magányt, a tikkasztó szélcsöndbe vágó gyilkos világtengeri 

förgetegvilágot, a hegymagas hullámhegyeken lovaglást, a hullámvölgynyi hullámsírkerülést 

megörökítő tengeri naplót. Melyet ott vezetett a Szalambón, de amelyből könyv Almádiban 

lett. Mert itt zárul a beszámoló: Annak ellenére, hogy vidéken, a Balaton közelében élek, 

kapcsolatom a természettel leszűkült. Reggelenként szokásosan végigfutom edzőköreimet az 

Öreg-hegy kaptatóin. A kelő Nap fényében megnyíló Vödör-völgy nyújtja számomra az 

egyetlen lehetőséget, hogy ismét közelemben tudjam a hullámvölgyekbe sikló albatroszokat. 

Földkerülő utam előtt is itt edzettem, s hogy szemem szokja a sötétséget, mindig estére 

időzítettem a terepfutásokat. Most azonban fényre van szükségem, s ha a Vödör-völgybe érve 

nem látom a Napot, lehet, hogy a Salammbo ismét földkörüli pályára kényszerül… 

Kopár István Pólából 1990. június 16-án indult hajójával, Gibraltárból (hol a 

tengerészkocsmában a szintén földkerülő útra készülő Fa Nándorral az almádi Restiben 

szerzett körözöttes kiflis-sörös élményeik jutnak eszükbe) július 23-án vág neki az atlanti 

világtengernek. Afrikát megkerülve október 10-én halad túl a Jóreménység fokán, hogy 

november 18-án fölborítsa hajóját az Indiai-óceán minden képzeletet fölülmúló őrjöngése. 

November 29-én ér partot Ausztráliában, ahol a perthi magyarok (lelki és anyagi) segítségével 

készülhet az út folytatására, s egy hónapig tartó erőgyűjtés után vág neki újra a déli félteke 

tengervilágának. A Föld körüli vitorlásversenyen induló Fa Nándorral (kit az Alba Regia röpít 

a világtengereken) a csöndesnek nem mondható Csendes-tengeren 1991. február 24-én 

találkozik. Dél-Amerikát, a veszedelmes Horn-fokot március 5-én kerülte meg, hogy partra a 
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csábítás ellenére sehol sem szállva továbbhajózzon immár megint az atlanti vizeken 

hazafelé… Gibraltárban május 14-én köt ki, hogy Pólában napra pontosan indulása után egy 

évvel, 1991. június 16-án kössön ki.  

A Kopár által vállalt kihívás: egy év alatt, egyszeri kikötéssel egyedül megtenni 

vitorlásával a 60.000 kilométeres földkörüli utat. (63.000 kilométer lett belőle, távolsági 

világcsúcs a 9 és fél méter hosszú, 5 tonnás Salammbóval.) Hogy a kihívást fokozzák a 

körülmények: a pénztelenség (csak néhány korszerű fölszerelésre futja, hogy út közben azok 

is elromoljanak, s maradjanak az ősi tengerész tájékozódási módszerek), vagy hogy a tengeri 

betegség a 13 évig a magyar tengerhajózásnál szolgáló (jó félszáz ország kikötőiben 

megforduló) hajóstisztet is rendre utoléri. A kihívást fokozta az 1990 előtti világ: a vármegye 

pártállami vezetése mindenben akadályozta a hozzá hasonló vállalkozó szellemű embert.  

Almádiban a hajóállomás mellé ő épít vitorláskikötőt – Vízenjáró Gm. nevű családi 

vállalkozásával igyekszik boldogulni. Mint írja, terveit akkoriban inkább mások valósíthatták 

meg. Miközben őt a haza és a mesterség szeretete, a rábízott közösség iránti felelősség érzése 

hatotta át. Hajtotta a becsvágy: Vitorlással a föld körül… darabka magyar föld körbehajózása 

a (magyar) lobogó alatt… egyszerre mesterségbeli és hazafias feladat. 

A hajót induláskor Almádban szerelik föl, a búcsúvacsorát az Ottilia vendéglőben 

költik el, s az 1841-ben alapított Nemzeti Hajós Egylet lobogója alatt vág neki (az Isztriáig 

országúti fuvarozással kezdődő) útnak a Balaton 31-es túravitorlással. Útján végigkísérik a 

fehérvári rádiósok, ők is Misszionáriusok, akik a maguk módján viszik körbe a lobogót. Szent 

István napján Sierra Leone magasságában hajózik: a Himnusz és a Szózat tolul ajkaira, 

hirtelen honvágy lepi el, s két hónap utazás után már kedélybeteg a magánytól. A hajón sok 

mindent számba vehet, gondolatban újraélhet. Anyja örökségéből építi a hajót, amelyet a 

füredi hajógyárban vásárol, Arácson igazít tovább. Almádi emlékek: öregapja ördögbőr 

pilótasapkája, öccse, a Tó jut eszébe. Felesége, leánya. Mécs László a nagyapjáéknál (aki órás 

volt Almádiban). Napi szűk egy óra alvás, előtte imádság. Hogy a dél-indiai vizeken – 140 

kilométeres szélben – elátkozza a napot, amikor erre adta a fejét! November 25-én a 

végenincs vízen mi jusson eszébe: egy éve Almádiban Csoma János plébános keresztelte a 

hajót. S persze, hogy eszébe jut a világtenger kellős közepén: a nomád – pusztához szokott – 

magyar azért kitűnő hajós, mert itt is a csillagokból kell tájékozódni. Meg hogy (amikor 

Afrika mellett, hazafelé, nagy nehezen elkerüli a kalóztámadást): nem a természet, nem a 

tenger a legveszélyesebb, hanem az ember. Gibraltárban a kikötőbeli határőr, aki munkája 

közben nyilván épp elég különös dologgal találkozott már, leül, amikor megtudja, Kopár 

István és hajója hol kötött ki utoljára. 

 S hogy miért Salammbó? Tán Flaubert regénye hatott világjáró hősünkre. Szalambó 

pun hercegnőt a tengerek úrnője szerepét betöltő Karthágó városállam‒világbirodalom 

félistennőjeként tisztelték. Ám míg a gyönyörű Szalambó sorsa igen szomorú, Kopár hajója, 

bármily viharverten fut be a révbe – a Hajósnak köszönhetően – diadalt arat. 

Eggyel több kihívás (lehetett ez) Kopárnak. 

(Vajh meddig születnek-nevelkednek – vagy épp találnak révbe tengerjárásuk 

befejeztével – vérbeli hajósok Almádiban, Balatonunknál? Hajósok, kik tollat ragadnak, s 

megírják, mit végeztek. Míg: világ a világ?) 

 

A balatoni tájhaza szerelmese, NPI 

 

Voltak mindig épp elegen, akik a magyar tengerbe szerelmesedtek bele. A maiak egyike 

Németh István Péter tapolcai könyvtáros, tanár, költő, műfordító, s amire igazában fölkaptam 

a fejem: a balatoni tájhaza tudós föltérképezője. Pár éve jelent meg Mit hoztál? – Tűnődés a 

tájhazáról című kötete, amely többek közt Sinka István boglári látogatásáról, a Balaton 

legnagyobb festőjeként emlegetett Egry József költői megnyilvánulásáról, Kodolányi gulácsi 
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kötődéséről, ’a tihanyi’ Illyés költészetéről, Batsányi Kisfaludy Sándorhoz írt verses leveléről, 

Kiss Benedek Szent György-hegyi szőlőbeli költészetéről, Batsányiné Baumberg 

Gabriellának, az „osztrák Szappho”-nak a tokajit dicsőítő bordaláról ír. (Batsányiné 

költeményeit maga is lefordította, a kötet 1992-ben jelent meg.) Sokunk számára a könyv 

igazán figyelemre méltó olvasmánya Az asszonyi Balatonhoz című széptanulmány. Mert a 

többi egy-egy érdekes, izgalmas, eddig alig figyelemre méltatott jelenség, pillanat, adalék 

fölvillantása-fölmutatása, kibontása, ez viszont átfogó, az egész táj költészetét értő, érző, a 

balatoni mindenséget megragadni igyekvő és érzékeltetni képes tanulmány. Azon kevés 

írások egyike, amelyek az ismeretközlésen túl érzelmi azonosulásukkal, míves 

megfogalmazásukkal valóban alkalmasak az elemzett művek elolvastatására, a tanulmány 

tárgyának – ez esetben a Balatonhoz kötődő költészetnek és magának a magyar tengernek – a 

megszerettetésére. Amire az ultramodern széptan nem sokat ad – hogy annál többet jelentsen 

azoknak, akik nem vendégek, nem látogatók, nem hűvös kívülállók… az éppen adott 

tájhazában.  

 1960-ban születtem Tapolcán. Meghatározó volt, hogy a Badacsony közelében már a 

mózeskosárból láthattam a Balaton tükrét, a Tóról három-négyéves koromból élményképeim 

vannak. Néhai nagyapám nyugdíjas korát Badacsonyörsön töltötte, a szomszédban Kovácsék 

laktak: onnan látta és festette Bernáth Aurél feketének a Badacsonyt. Szőlőnk szélén 

mandulafa állt, ágai egy másik Bernáth-festményen lettek örökzöldek. A szomszédasszony, 

Rózsika néni alakjáról Bernáth Aurél mellett Szabó Lőrinc és Örkény István is megemlékezett. 

Ő mesélt nekem Egry József és Pauler Juliska nagy szerelméről: az utóbbi abban a 

badacsonyi ispotályban szolgált, ahol 1916-ban a Festő lábadozott, s ahol megismerte a 

baba-szép bőrű fiatal önkéntes ápolónőt. Egy napon a szomszéd néni vitte ki a kacsát Egry 

kórterméből, amikor megpillantotta a festőnek a későbbi feleségéről készített akt-vázlatait. 

 Magyarán: úgy költészet (és festészet) – és maga a gyönyörűséges élet – a táj, ahogy 

van. 

 Édesapja úszni, horgászni, evezni tanította, nagyapjától a szőlőművelés és a borkezelés 

fortélyait tanulta el. A mozdulatokat máig nem felejti, de se szőleje, se horgásztanyája, se 

balatoni ladikja… (Ahhoz az irodalom, a tájhaza költészete helyett valami másba kellett volna 

beleszerelmesednie – tehetjük hozzá.) Tapolcáról a Tóhoz máig kerékpárral jár le.  

 A középkorban idáig ért a Balaton! Akinek a Szent György-hegyen volt a szőleje, 

Tapolcáról csónakon járt ki. Batsányiék, akiknek szőlejük volt ott, már szárazföldön mehettek, 

de nagyon ingoványos volt a talaj. 

 A Tó körül töltötte egész eddigi életét. A pesti egyetem után tanár és könyvtáros a 

füredi gimnáziumban, majd Vörösberényben a Balaton Akadémián tanít, Zánkán az Egryről 

elnevezett szakközépiskola, majd a diszeli iskola nevelője. Egryről elnevezett önképzőkört 

alakítottak, zalaegerszegi kérésre gyűjti Egry és Keresztury barátságának emlékeit.  Balatoni 

tárgyú írásai a dunántúli irodalmi és művelődési folyóiratokban láttak, látnak napvilágot. A 

sort így fejezi be: Ablakom arra a csenevész fügetőre néz, ami Egry badacsonyi bokrából 

való. Ma – némi (korjelző) munkanélküliséget követően – Tapolcán a Wass Albertról (!) 

elnevezett városi könyvtár munkatársa. 

 Bevallom, annak a fügebokornak a sorsa, amely a badacsonyi Egry-ház előtt 

kapaszkodik az anyaföldbe s amelyet még a Festő ültetett, engem is foglalkoztatott. Izgatott, 

túléli-e a minapi nagy fölújítást! Az Egry-múzeum megújult, az építők munkáját túlélte 

valahogy Egry fügéje, ám hogy most a közgyűjteményi rendszer reformnak nevezett 

lebontását túléli-e (Egry-házastul Egry fügefája Badacsonyban), csak remélhetjük.  

 Németh István Péter mit tehet: szereti tovább, rendületlenül… ’a Balatont’. A Tavat s 

környékét, melyről rendre jönnek a könyvei. Nagyon sok év munkája és türelme kell hozzá. 

Nincs gépkocsim, nincs kutatószobám, íróasztalom sincs, de aki kötődik ehhez a tájhoz, a 

legszerényebb körülmények közt is véghez tudja vinni azt, amit akar – mondja. És kerékpáron 
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járva, de már számítógép (és persze világháló) segítségével futja körbe napra nap a maga 

kedves kishazáját, hátha észrevesz valamit, ami eddig elkerülte a figyelmünket. Ugyanabban a 

házban élve, ugyanonnan vágva újra és újra neki a balatoni világnak, ahol már a szülei is 

éltek. 

 Nehéz idők vannak? Akkor sem hagyhatjuk abba. 

 Sem ő, sem mi, tehetjük hozzá. 

 S hogy mi köze Almádihoz? Maga írja: A Balaton Akadémián a kezdettől a végéig ott 

lábatlankodtam. Szijártó István a Ménesi úton már direktorom volt az Eötvös Collégiumban. 

Jártam busszal, vonattal, de 1-2 napnál többet nem tudtam Vörösberényben lakozni hetente.  

Megbetegedtem. 1996-ban aztán a marcali kórházban találtak a számomra antidepresszánst, 

akkor már Bogláron is volt az iskolának egy kölcsön-épülete. Oda 1997-ben kerültem, ahol 

2000-ig laktam szinte folyamatosan. Úgyhogy a boglári szakaszban volt a több munkám és 

ott-tartózkodásom. Almádiban, amikor Papp Árpád nem volt ott, a szobájában háltam, néha 

Czuczor Sándor oskolájába mentem le kosárlabdázni, vagy moziba. A Martinovits utcában 

egy betonbástyára néző kis szobám volt. Rég volt. Biciklivel csak 2000/2001-ben jártam be a 

berényi utcákat. (Utólag.) Ottani óravázlataim a veszprémi Pedagógiai Körképben és a 

Kihullt lapok című könyvecskémben jelentek meg. 

 Németh István (Péter) balatoni otthonába, lám – épp eléggé érthető módon – 

Almádi‒Berény is beletartozik.  
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Öreg-hegyen innen, Öreg-hegyen túl 
 

 

 

Arcok; arcélek; arcvonások; éles képek avagy halovány lenyomatok; vázlatok… Balatoniaké; 

balatoni emberekről, asszonyokról… Akiknek van valami közük a Magyar Tengerhez. 

Mihozzánk. 

 E sorok rovójához? 

 A Tóhoz. 

Az itteni világhoz. 

 E táj népéhez. 

 Lelkünkhöz. 

 Akik kifejezik – együtt ‒ e nép lelkét.  

 Helyettünk szólnak.  

 Akikkel azonosulni tudunk. 

 „…tudunk.” Hogyne, fejedelmi többes. 

 Mi más lenne? 

Persze, a minőséggel. 

 Nem azonosulni… lehetséges? 

 Hazáddal; honoddal; fajtáddal.  

 HAZA ÉS HALADÁS. 

 Biza. 

 …Körbe, karikába. 

 

Udvardi-képek aranyban, ezüstben 

 

A legújabb arany‒ezüst Udvardi-festmény a tomaji műterem festőállványán: II. János Pál 

pápa teljes alakja a 2x1 méter méretű, tehát életnagyságú, vegyes eljárással készült képen. 

Ember nagyságú, mondja a Kossuth-díjas festő, arról az emberről, akinek igen nagy tisztelője 

volt életében, s marad holtában. A Badacsonytomaji Tamás István Polgári Kör 

megrendelésére készült. 

 A kör egyik tagja vagyok. Kitaláltuk: Badacsony ne csak arról legyen híres, hogy itt jó 

borokat lehet inni, hogy a vendég fölmehet a Hegyre. Legyen II. János Pál-zarándokhely is! 

Van egy része a Hegynek, amely még érintetlen, a Klastromkútnál, ahol a XIII-XIV. 

században pálos kolostor volt, megszentelt hely. II. János Pál szerintem a XX. század 

legjelentékenyebb embere. Kitaláltuk, hogy itt emlékhelyet alakítunk ki – magyarázza (2008 

legelején) a művész. 

 Először szoborra gondoltak, de ez anyagilag túl megterhelő vállalkozás lett volna. A 

kör festő tagjának eszébe jutott: „Van itt Badacsonyban egy festő”… Persze, ő maga. A 

badacsonytomajiak bazaltkőből fülkét építettek Badacsony hegyének e megszentelt helyén, és 

húsvét után, fehérvasárnap ide kerül az időközben elkészült festmény, melyet védőüveg fog 

óvni. Csak gyalog lehet odamenni. Mindent tönkre lehet tenni, de bízom az emberekben. Aki 

odáig fölgyalogol, fölzarándokol, talán nem bántja. Az útszéli keresztet sem bántják. Talán 

zarándokhely lesz – fogalmazza meg reményeit a festő. Avatás, szentelés tehát 2008-ban 

fehérvasárnap, mely napot a lengyel pápa az irgalom vasárnapjának nevezett el. 

A Balaton-vidék jó néhány településének templomában (Ábrahámhegyen, Akarattyán, 

Badacsonyörsön, Tomajon, Fűzfőn, Keszthelyen) látható Udvardi-kép, az országban 

Eszterházától Vajáig és Mezőhegyesig szerepelnek a művei középületekben. Saját tomaji 

portáját Kertünk Madonnája ékesíti, a húsvét utáni első vasárnaptól pedig Badacsonyban a 

hegyoldalban kialakuló zarándokhelyen kap helyet legújabb műve.  
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 Beszélgetés közben az Udvardi-műhelyben ma születő művek kerülnek elő: 

készülőben a nagycsütörtöki jelenetet ábrázoló nagyméretű kép, Karácsonyi csendélet, Őszi 

nádas (persze, a Balatonon), Bibliai király, A főtér Baján (Udvardi Erzsébet a Duna-parti 

városban született), Elment az utolsó hajó (a Dunán közlekedő személyszállító gőzös)…  

 1958-ban két hétre jött Badacsonyba festeni: az állami gazdaság adott neki szállást, 

egész nap a Hegyet járta. S úgy beleszeretett a tájba, hogy itt ragadt. 

 Nem zavarta-e, hogy a Balaton és Badacsony festőjeként Egry Józsefet tartják 

számon? A Tó és a Hegy örök látvány, mindenki másképp látja ‒ magyarázza.  A Balaton-

felvidék szép, izgalmas öblei, hegyvonulatai alaposan megfogták. Baja?... Jó lenne ott is élni! 

De sajnos csak egy helyen lehet. Nem lettem hűtlen az Alföldhöz, szülővárosomhoz – s már 

mutatja is a Bajához és a Dunához való ragaszkodását bizonyító gyönyörű képeket. Pista 

dunaföldvári volt, hozzám hasonlóan a férjem is kötődött a Dunához és Bajához – emlegeti 

Tamás István írót, újságírót, aki lassan tíz éve távozott az élők közül. 

 Aranyban, ezüstben fürdik a táj, a tér, az alak Udvardi Erzsébet festményein. Minden 

(a megannyi szentkép, oltárkép is) a balatoni tájtól ihletetten. Arany, ezüst… Onnan jött, hogy 

a nap rásütött a víztükörre… A fényt csak fénylő anyaggal lehet kifejezni! A téli, befagyott 

Balatont csak az ezüsttel. A nyárit: arannyal. Később, amikor mindez már kész volt, a bibliai 

képeknél is ezekhez a színekhez nyúltam. Transzcendens tárgyhoz alkalmasak ezek a fénylő 

anyagok… 

 Udvardi-képek ezekben a hetekben vasvári tárlaton (voltak) láthatók, a kiállítás január 

(Boldogasszony hava) végéig van (volt) nyitva. A rózsafüzér képei című sorozat 15 darabja a 

volt domonkos kolostor kerengőjében kapott helyet. Ezek a képei is a II. János Pálról alkotott 

festménnyel azonos módon, fémfóliával, temperás anyagokkal készültek. Biztat, ne 

mulasszam el megnézni! 

 Udvardi aranyban, ezüstben.  

 Ha el szabad árulni: a festő egyéniségéből ugyanaz a tisztaság sugárzik, mint 

műveiből. 

  

Badacsonyba szőlő, s ne kerti törpe 

 

Májer János, az FVM Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének igazgatója, a 

Vinum Vulcanum Borlovagrend tagja, az Országos Fajtaminősítő Tanács tagja, szőlőfajta-

értékkutató és talajerő-gazdálkodási szakértő az ország másik végéből került a magyar tenger 

partjára. Nem akármilyen hírű faluban nevelkedett: egy nyírségi kis községben, Pócspetriben. 

És már magyarázza is, a falu emlékezete szerint mi történt az alföldi helységben 1948-ban. A 

gazdák a kolhozosítással szemben is ragaszkodtak a saját kis birtokhoz, ám tudták, milyen 

fontos a közösségi tulajdon is, ezért védték katolikus iskolájukat. A pócspetri nép tudta, hogy 

meg kell találni a helyes arányt a magán és a közös tulajdon közt, fejtegeti. Akkor még nem 

élt, de hogy s mint esett, átadta neki a közösségi emlékezet, amely pontosan tudta: nem történt 

rendőrgyilkosság, a közeg fegyvere véletlenül sült el, így szó sincs ’rendőrgyilkos falu’-ról. 

Csak hatalomról, tulajdonról, hitről és hitetlenségről. Szabadságról és önkényuralomról. A 

földműves ember ragaszkodásáról a földhöz, egyházához, a sajáthoz és a közöshöz.  

 A badacsonyi kutatóhely anyaintézetét 1898-ban Budapesten alapították Darányi Ignác 

minisztersége idején Magyar Királyi Ampelológiai Intézet néven, a szőlővész utáni 

helyreállítás jegyében. (A filoxérát‒szőlőgyökértetűt akkoriban „ocsmány állat”-nak becézték, 

nem ok nélkül, mert valósággal letarolta szőlőhegyeinket.) A Herman Ottó útról 1978-ban 

Kecskemétre telepíti az akkori kormányzat az intézet központját, s ekkor kezdődik a 

szőlészeti és borászati kutatás válsága. Pedig az átszervezés előtt az intézet, a háború után 

alakuló vidéki kutatóállomásaival európai szellemű, előremutató szervezet volt, s a hálózat 

telephelyei nagyjából máig megvannak. E sorok leírásakor (2008-ban) is működik Pécsett, 
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Badacsonyban, Egerben, Kecskeméten, Tarcalon bizonytalan a helyzet, s volt Mórott is egy 

állomás. A badacsonyit 1951-ben alapították a háború után államosított középbirtokokra 

alapozva. A ’80-as évek elejéig töretlenül fejlődött, majd a már említett átszervezés után a 

Badacsonyi Állami Gazdaságé lett, s a törvényszerűen jelentkező ’pénzügyi nehézségek’ után 

megkezdődött a leépítése. 1993-ban a pécsi intézet részeként került vissza Badacsony az 

állami kutatóintézet szervezetébe, addigra 4-5 főre csökkent az itt dolgozók száma. Ma, 2008-

ban a traktoristától a kutatóig 23 ember dolgozik a badacsonyi intézetben. 

 Akkora volt a pusztítás, hogy amikor visszakerültek az állami hálózatba, nem volt 

laboratóriumuk, még a csaptelepeket is leszerelték, beázott az épület, nem volt gép a 

szőlőműveléshez, a borászathoz, a hordóknak is nyoma veszett, a szőlő ’vágásérett’ állapotba 

jutott. A klinikai halál állapotában volt Badacsony – fogalmaz az igazgató. Azóta megújult a 

kúriából lett kutatóintézeti épület, a szőlőt újratelepítették, a szükséges fölszerelések a 

rendelkezésükre állnak, s gazdaságos lett a működésük.  

 Aki átszervez, jól gondolja meg, mert amit egyszer megszüntetnek, nem biztos, hogy 

újraéleszthető. A kecskeméti központiság az intézet ’avignoni fogsága’ volt, fogalmaz 

szenvedélyesen. A dombvidéki kutatóintézeteket leépítették. 2002-ben lett újra önálló 

Badacsony, ám a rendszerváltozás után hosszú ideig kísértett a magánosítás révén a végleges 

fölszámolás: egyeseknek igencsak fájt – fáj ma is? – a foga a csodálatos helyen fekvő épületre 

és a 23 hektáros telekre. A minisztérium az igazgató tapasztalata szerint igyekezett ellenállni a 

privatizációs nyomásnak. Az elmúlt években újratelepítették a kutatóhely szőlőtábláit, 

folytatják kísérleteiket a táj legjellegzetesebb és legjobb minőségű szőleivel, amelyek csak 

erre a tájra jellemző borokat adnak. Fontos, hogy ne több száz fajtával foglalkozzanak a 

Balaton vidékén, hogy meglegyen az a 2-3 fajta, amely az egész táj bortermelését 

jelképezheti. Ilyennek kínálkozik Badacsonyban a kéknyelű, az egész balatoni tájon az 

olaszrizling, esetleg a szürkebarát, Zánkán és a Somlón a juhfark, Zalában a pintes. Ahogy 

Tokajban (és a Somlón) a furmint, Egerben a leányka, Móron az ezerjó, Pécsett a cirfandli, 

Szekszárdon a kadarka. A hungarikumnak minősülő, őshonos szőlőfajtákból készülő borokkal 

érdemes a balatoniaknak előállniuk! Azzal lehet versenyezni, ami csak itt terem. Nekünk kell 

gondoskodni a helyi fajtákról, vírusmentes, szelektált szaporító alapanyagot nyújtani ezekből; 

helyettünk senki sem fog. Ez a hosszú távú feladata az intézetnek.    

A badacsonyi kutatóintézet a táj gazdáinak bemutatóüzemként kínálja a legjobb 

fajtákat és termelési eljárásokat, talajtani laboratóriumukkal szintén a minőségi termelés 

föltételeit növelik a nagybalatoni borvidéken (amelyet a hivatalosság Balaton borrégiónak 

nevez). Az éghajlatváltozás és a Balaton vizének minőségvédelme is meghatározza, mit 

kínálhatnak a gazdáknak a környezetbarát termeléshez a kutatók – miközben sajnos csupán 

1500 hektár szőlő kaphat a térségben agrár-környezetgazdálkodási támogatást. Pedig 

tudatosan készültünk erre: olyan termesztési eljárásokat igyekszünk fejleszteni, amelyek 

egyszerre felelnek meg az erózió elleni védekezés és a takarékos vízgazdálkodás igényének. 

Mert manapság egy évben jelentkezhet özönvíz és aszály. Befüvesíteni a szőlők sorközét a 

talajerózió ellen, amikor az kiszárítja a termőföldet?... Azért van szükség ezekre az 

intézetekre, hogy megoldást találjunk – fejtegeti a badacsonyi kutatók vezetője.     

 A balatoni borrégió 10-11.000 hektár szőlőterületével ma 6 kisebb borvidékből áll, s a 

térségi együttműködést az intézet minden erejével segítette. Májer János szerint ez a törekvés 

jogos, ám megjegyzi, a túlzott központosítás már káros lehet! Nem fölösleges fényűzés, hogy 

a balatoni borvidékeknek saját kutatóhelye legyen – jelenti ki, és hozzáteszi: szolgáltatásaikat 

nem lehet csak a haszonelvűség alapján nyújtani. Példaként említi a németországi Baden-

Würtemberg tartományt, ahol a 10.000 hektáros (tehát a nagybalatoni borvidékkel azonos 

területű) würtembergi borvidéknek Weinsbergben van ilyen intézménye, míg a tartomány 

másik borvidékét, a badenit, amely 6 ezer hektáros, a freiburgi intézet szolgálja. Nem 
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véletlen, hogy nálunk az országban ma is működő 4 szőlészeti és borászati intézet ott alakult 

ki, ahol kialakult, a ma szerveződő borrégiók központjában. 

 Mostanra, úgy fest, a kormányzat letett arról a tervről, hogy vagy magánosítással, vagy 

a szintén valószínűleg magánosítással folytatódó társasággá alakítással rendezzék át e 

kutatóintézet-hálózatot. Ez – fogalmaz az igazgató ‒ valójában lehetővé tette volna a 

zsákmányszerzésbe torkolló ingatlanspekulációt. A hálózat nagy valószínűséggel 

egyetemekhez kerül (ami megtörtént, tehetjük hozzá 2016-ben), ami biztosíthatja a kutatási, 

szaktanácsadási tevékenység folytatását. 

 Májer János hatgyermekes szabolcsi parasztcsaládban nőtt föl, jó eszének köszönheti, 

hogy tudós lett belőle. Édesapja a téesz-szervezés után inkább vállalta, hogy Miskolcra jár 

dolgozni, ő pedig a kertészeti egyetemen szerzett végzettségét újabbakkal szaporítva egri 

kezdés után Badacsonyban kötött ki. Dolgozott állami gazdaságban, termelőszövetkezetben, 

majd jött a kutatóintézet. Tapolcán telepedett le a családjával, a nem akármilyen tüzes bort 

termő szőlőhegyek (valamikori tűzhányók) övezte Tapolcai-medence szívében. Másfél hektár 

saját szőlőt művel nejével és három gyermekével a Szent György-hegyen, s az úgynevezett 

szakcsoporti telepítésekben is részt vett. A szakcsoport ma is segítene, mert a 800 

négyszögöles szőlőkön való termelés is versenyképes lehet! A gazda a sajátjának érezte, de a 

kis birtok része volt annak a rendszernek, amely biztosította a gépi művelést, a piacot, a 

fölvásárlást. Épp ez kellene ma is… Ezt eddig sajnos nem sikerült újraéleszteni. A téesz-

világra így emlékezik: A vége felé már nem kolhoz típusú volt, az emberek a háztájiban is a 

piac igényeinek megfelelően termeltek. Agronómusnak parasztgyerekek álltak, bántó volt a 

későbbi zöldbárózás. A téeszek privatizációja és az átszervezés nem szolgálta a 

mezőgazdaságot. Budapesti ügyvédek licitáltak a szőlőkre. Hogy ezzel toldja meg: A pénzügyi 

hatékonyság helyett a társadalmi hatékonyság fogalmát kellene elővenni! Ne a pénzügyi 

szempont döntsön, amikor eldől, felújítsuk-e a szőlőt, vagy nyaraló, csúszda, kerti törpe 

kerüljön-e a helyére. 

 A badacsonyi Római út mellett található, nemesi udvarház kinézetű épület egykor a 

sümegi kékfestő Ramasetter családé volt, örökléssel került Ibosék kezére, akiket a háború 

után államosítással szabadítottak meg tulajdonuktól. A kutatóintézet falán emléktábla méltatja 

a badacsonyi szőlészet‒borászat világhírűvé tételében komoly szerepet vállaló Ibos család 

érdemeit. Csak remélhetjük, hogy néhány évtized múlva nem emléktábla idézi Badacsony 

szent hegyén (esetleg épp ezen a házon, mely időközben luxusszállodává alakult), hogy itt 

valaha szőlészeti és borászati kutatóhely működött, szőlőt termesztettek, nemesítettek, bort 

készítettek! Nem is akármilyet… 

 

Somogyi Győző hét lóval  

  

Amikor Salföldre költözött, még volt élet a községben. 1973 táján zajlott az elvtársi 

modernizálás, amely a falvak elnéptelenedésével, az emberek városba húzódásával járt. 

           ‒ Mint Ceauşescuék falurombolása, csak itt meg is valósult – jegyzi meg Somogyi 

Győző, akivel az istállóhoz ragasztott épületben berendezett műteremből a rackákkal teli 

udvaron átmenve a társalgónak berendezett házba térünk. 

 Ma (2007-ben) Salföldnek hatvan állandó lakója van. Az önkormányzat négy és fél 

millió forintból gazdálkodik, de búcsút, vagy egyéb kulturális rendezvényt sem tud a falu 

rendezni – panaszkodik a festőművész. 

 Pedig Salföld az őslakos parasztok által gyakorlatilag már elhagyott, ám a betelepülő 

állandó és nyári lakóival mégiscsak megkapaszkodó falu olyan káprázatos, hogy a felújított s 

nem lerombolt pompás parasztházaival megérdemelné a Hild-díjat! 

            ‒ Fél évre megtelik a falu, de ide nem azok jönnek, akik a Balaton-partra. Az vesz itt 

házat, aki csöndre, erre a környezetre vágyik. 



55 

 

A Káli-medence a legszebb magyar tájak egyike. S e gyönyörűségből hamar kijut a 

salföldi festőművészgazda vendégének: az udvarról Kővágóörsig s tovább látni. Ha meg a 

Somogyi Győző által tervezett majormúzeumba, a nemzeti park természetvédelmi és 

gazdaságtörténeti kiállítóhelyére téved az ember, a savanyúvizéről is jól ismert, szintén igen 

apró Kékkút kicsi templomtornyán pihen meg a szem. 

A majormúzeum uradalmi központból lett téesz-marhaistálló volt, amely a 

rendszerváltozás után romokban hevert. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park megvette a XIX. 

századbeli épületet, s az egykori mezei gazdálkodás emlékeinek a bemutatóhelyévé tette. 

           ‒ Több fantázianév is előkerült, az egyik szerint, a honfoglalókra utalva, Kál-Horka 

szállása lett volna – mosolyodik el a festő. 

 Kocsimúzeum, lóistálló és lovas udvar, hintó kínálja magát az igen csinos majorban, 

amelyet mint a Káli-medence Környezetvédelmi Társaság titkára tervezett meg. 

      ‒ Döntő volt Salföld számára, hogy ne kemping legyen belőle. Kis repülőtér működött 

itt a falu szélén. Szörnyű volt. 

            Harmónia van az őslakosok és a nyaralók között, mert aki idejön, azt nem a szörfözés, 

a strandolás és a diszkó vonzza.  

‒ A csöndbe szeretett bele, vagy szereti a jó bort. Pedig kezdetben nem így volt, mert a 

falu szemében idegenek voltunk, jöttmentek. Egészséges paraszti öntudat volt ez ‒ 

magyarázza. 

A kilencvenes években jelentek meg itt azok a nagymellényűek, akikre az a jellemző: 

hamar azzal állnak elő, hogy ’megveszik a falut’! 

‒ Az ilyen embert nem érdekli a falu múltja, kész recepttel érkezik. De egy év alatt 

szembesül a valósággal. Észreveszi, hogy például nem azt épít, amit akart, csak népi házakat 

szabad, és nem lehet úszómedencét, teniszpályát sem. A nemzeti park szabályai miatt nagy 

disznóságot már nem lehet csinál. 

A halálra ítélt kis dunántúli falvak egyikébe, Salföldre 1974-ben jött Somogyi Győző. 

            ‒ A nép akkoriban maga rombolta le ezeket a gyönyörű házakat, és költözött városba, 

tapolcai blokklakásba. Körzetesítették a téeszeket, iskolákat, tanácsokat. Én itt elsőként 

vettem házat; szinte utánam szaladtak, hogy vegyem meg. Mindenkinek lógott az orra, 

mindenki költözött elfele. 

           Még egy évig működött az iskola. Bezárása után költöztek el a fiatalok. Addig 

gyermekkel, libával volt tele az utca. 

            Kár, hogy nem hallgatott rá az a hetvenéves asszony sem – meséli ‒, aki nem nyúlt a 

düledező falakhoz, mert elhitte, hogy a faluban nincs jövő, városi panelházba kell menni. 

            ‒ Ne add el! Ebből az öreg házból fog megélni a fiad! – biztatta az asszonyt, hiába. 

            Szépek a salföldi házak, szépek – mondja ‒, de csak az év egy részében ’üzemelnek’. 

Pontosabban: az 57 ház több mint a fele nem családi fészek, hanem nyaraló.  

‒ A ház megmaradt, az élet nem. Illetve nyáron két hónapig. 

           A hatvan állandó lakos salföldiből 37 az őslakos, de életképes kisgazdaság már egy 

sincs. Nincs tehénbőgés, keréknyikorgás, amitől falu a falu. Az viszont öröm, hogy Salföldön 

ma tizenhárom gyermek él. 

          ‒ Egy nyugdíjas juhokat tart, ketten szőlőt, bort termelnek, disznója már csak egy 

helybelinek van. A betelepültek közül én foglalkozom állatokkal is, meg egy svájci, aki 

teheneket, lovakat tart. ’A két legnagyobb paraszt’ nem ebből él ‒ magyarázza nem kis 

iróniával a festőművész.   

 Az új helyzet viszont ‒ fejtegeti ‒ kedvez annak a törekvésnek, hogy a 

mezőgazdaságnak ne legyen egyetlen és fő feladata az élelmiszer-termelés. A táj gondozása 

és az egészséges élet feltételeinek a megteremtése válhatna a falu dolgává. 
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           ‒ Salföldön vegytisztán a paraszti munkából már nem lehet megélni. Kicsi a falu 

határa, sok föld van állami tulajdonban, a természetvédelem kezelésében, de a nemzeti park jó 

irányban fejti ki hatását. A falusi turizmus, a több lábon állás nyújt ma itt életlehetőséget. 

 1974-ben a főutcai alsó házat vette meg, majd 1983-ban a porta fölötti másikat, s 

nyitotta egybe az udvart. 

           ‒ Ötven racka, hét ló, egy szamár, három puli, egy macska – sorolja állatait a 

festőművész, akinek tíz hektár saját és öt hektár bérelt kaszálója van. 

A juhok fele – a bárányokkal s az elletés miatt ‒ az udvaron és az istállóban, színben, 

másik fele kint a kerített legelőn. A lovakra – télen-nyáron, a nagy hóban is ‒ villanypásztor 

vigyáz. Éjszakára hozzák csak haza a hét szürkét a portán álló nyitott színbe. 

Volt tehenük, kecskéjük, libájuk is, de túl sok időt vettek el a művészházaspártól. 

Dalma asszony, szobrász létére, fejte, míg volt, a teheneket. A művészhivatás gyakorlása 

mellett kiegészítő tevékenység számukra a gazdálkodás. Illetve, ahogy Somogyi Győző 

elárulja: e családi gazdaság azt a környezetet biztosítja, amelyben élni, dolgozni, alkotni 

akarnak. 

 Műtrágya s minden egyéb mesterséges szer nélkül igyekeznek elboldogulni a 

gazdaságukban, hogy egészséges élelemhez jussanak. 

 A Salföldön mind mélyebb gyökereket eresztő festőművész a Radeczky-huszár 

Egyesület titkára. A katonai hagyományőrzés kiterjed az egész Balaton-felvidékre, az 

egyesületnek félszáz tagja van. A Radeczky-huszár egységen belül van egy kis saját csapata, a 

Salföldi kopjások nevű végvári huszárcsapat, amelyet Somogyi Győző családtagjai, barátai, 

munkatársai alkotnak. A kopjások között van az egyik fia s unokatestvére is. 

           ‒ Csak szürke lovaim vannak, arabok, meg egy lipicai. 

 „Somogyi Győző hét lóval” – írták volna őseink nemesi fölkelés, vagy bármi lovas 

vonulás, falusi paraszbandérium kiállítása alkalmával a salföldi kopjásokról. Pontosabban: 

Somogyi Győző hat lóval, mert az egyiket – a legszebbet? – ő üli meg. A kültagokkal együtt 

úgy ötven ember kötődik a salföldi huszárokhoz. 

 ‒ Baráti kör, amely egymást segíti. S mindenben lehet a másikra számítani. Ló nélkül 

meg sem ismertük volna egymást. 

 ‒ Nyaranta minden este vendégség. Más, mint a Balaton-part. 

 Ehhez a pesti vasutas családból való Somogyi Győző (hét lovával, meg mindazzal, 

amivel Salföldön körülveszi magát) igencsak hozzájárul. 

…Somogyi (Győző) képe a világról? Melyikről, ha nem a miénkről! 

 Ami megfog – újra és újra – Somogyiban: a legapróbb részletekbe merül, hogy 

teljességközeli képet tegyen elénk. Mintha beleveszne az aprajába, hogy a nagyja 

fölmutatatlan maradjon. Ám nem, épp ellenkezőleg. Azért merül a mélybe – nyúl hozzánk, 

köznapi arcokhoz, kézzel érinthető tájakhoz, világegész‒kerek (Kárpát-karéj kerítette) Nagy-

Magyarországhoz, Balaton-mellyéki (ne adj Isten Kál horka szálláshelye Káli-medencei) 

kishazánk apró világcsodáihoz, a történelembe süllyedő (valahai) hőseinkhez ‒, hogy 

meglelje lelkünk, múltunk, otthonunk rejtett kincseit, s egyberakva alkossa újjá azt, amit a 

Mindenség Urától kaptunk. Királyainkat, huszárainkat, a negyvennyolcas-negyvenkilences 

honvédő sereget, az erdélyi fejedelem katonáit, a legkülönb honi hősöket, káprázatos balatoni 

világot, hogy A nagy térkép című művével (mely állítólag a könyvön túl egyben, falon két 

helyen látható: odahaza, Salföldön a festő füstházában, meg Várpalotán, a Trianon 

Múzeumban) végleg levegyen a lábamról. A nagy térképen falutól városig, vártoronytól 

templomig, országúttól folyóig, itthontól otthonig haladjon… velünk. Azokkal, akiknek 

mindenük az a hely, ahova a jó Isten rendelte őket.   

 Valahol olvastam: (hozzád hasonlóan) gyalogszerrel bejárta a történelmi 

Magyarországot, halom, ház, torony magasából (már-már madártávlatban) lerajzolta a 

magyarlakta helyek égi látványát, hogy otthon a vázlatokból a nagy mű megszülethessen. 
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 Pápán a veszprémvármegyeiek tavaszi tárlatán újabb tervével lep meg. Három mű a 

falon: Kinga, Somogyi Sára és Somogyi Rózsa mellképe; három leány mutatja magát. Sára 

fekete-kék haja, csipkés-fodros inge, Rózsa vörös (fölvirágozott) haja, ölében rózsaszál, 

hímzett virágmintás, a népismeret titkait illetően tájékozatlan néző előtt a keleti magyar 

ízlésvilágot idéző ingváll, Kinga rövidre nyírt barna haja, gyöngy a fülében, szeplők a szeme 

alatt, ’kalocsai’ virágok a mejjén, s mindháromnak gyöngylánc a nyakában. Sára komoly, 

soványka, Rózsa mosolyának szépsége: Vatikán szépe lehetne! Maradjunk idehaza… Kinga 

fiús külleme… 

 Három friss rózsaszál ‒ Somogyi-módra. Tojástemperával (…-temperában). 

Somogyi Győző elárulja: ketten az unokahúgai, a harmadik pedig egyik barátja leánya. 

A szárnyasoltárokat, ikonokat festették tojástemperával. Régi nagyjaink után kicsi mi magunk 

jövünk?... 

Nem akármi lesz! Csokorba kötve, országnyi szárnyasoltárra föstve, netán 

(könyv)bőrbe szorítva. Díszmagyar és hadiöltözet után mi magunk… parasztviseletben. 

Ahány táj, annyiféle ruhában. Beöltözve-öltöztetve. Miből kivetkőztünk – melyből 

kivetkőztettek bennünket ‒, melyhez épp ragaszkodhatnánk is, ha olyanok lennénk. Nem 

vagyunk ilyenek: ha valaki bocskayba öltözik (mint jenki a csordásviseletbe, bajor a rövid 

bőrgatyájába, skót férfi ‒ alsónemű nélkül ‒ szoknyába, japán nő kimonóba, arab a 

pendelyébe, óhitű zsidó a kaftánjába), könnyen megkaphatja az otthontalanságukba 

szerelmesektől. Jól föst majd: leányok angyalarca a Somogyi-féle hazányi – családnyi? ‒ 

szentképfalon‒ikonosztázon!  

Mire föl a Thuri-vár XIV. századi Palotájában kutakodván megtudom (a 

várkapitánytól): Somogyi-terem lesz az egyik! Ahogy elkészül vele. Ólomkatonákból állítja ki 

– verbuválja, nem kötéllel, szívvel – (állítja Mátyás király zászlaja alá) a Fekete sereget! A 

legyőzhetetlent. 

Mit nem kínál már megint nekünk Somogyi Győző, Salföldről… 

Érdemes másként? (Mint a Fekete sereg tette; ahogy Somogyi szokta.) 

El sem készült, már helye van a várpalotai Kont-palota termében… 

El nem kiabáljuk. 

 

Richárd atyával a Tó fölött 

 

Richárd atyával a Tónál. A Balaton fölött. A Balaton-fölvidéken. Salföldön, Salföld öreg 

pálos kolostorának romos falai között. Fölöttünk a szabad ég, talpunk alatt a szabad föld. 

Köröttünk az erdőben cserkészcsapat sátortáborából kirajzó fiatalok, hogy az erdei misét 

követően zsíros kenyérrel, teával kínáljanak. Hogyne, miért ne kóstolnánk meg. Lemosni a 

port, ami torkunkba gyűlt a falu óta, át a Klastrom-völgyön, föl a hegyoldalon árkon-bokron 

át, poros erdei és mezei úton, elütni a kutyagolástól támadt valamelyes éhségünket. 

 A szeretetet nem kell. Sem lemosni, sem leöblíteni, sem letörölni. Belénk vésődik. 

 A tördemici plébánostól tudom meg, hogy búcsú lesz az Árpád-kori romtemplomnál? 

Korzenszky Richárd atya misézik.  

 1995? Mária Magdolna nyár hava 22-i neve napi búcsújára tartunk. Kis szigligeti 

(baráti) írócsapat (asszonyostul). Magda-búcsú a salföldi Kőkút köré épített Árpád-kori 

romrendházban. 

 Nagy Gazsi regéli – menetben, erdőn, hegyen át baktatva e szelíd, gyönyörű, balatoni 

pálos zarándoklatunkon a szigligeti írótáborból ideruccanván e szent napra ‒, mi nem történt 

Richárddal. Hogy Márton Szent Hegyéről a Magyar Tenger fölé magasodó hegyfokra épített 

apátság élére került. Így, úgy, ezért, amazért. Antallék után. Miatt. Követően.  

 Miattunk. 
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Költő barátunk erdei – hegyoldali réti ‒ előadásán érezni, Richárd a barátja. Atyai 

barát? A bátyja lehetne, bátyánk nekünk is, bátyád neked különösképp. Mindannyiunknak.  

…Értünk.  

Ahogy emlegeti, már attól megszereti az ember e szerzetest. 

Ha olyan szól szépen valakiről, akit szeretünk, hogy ne szeretnénk meg az illetőt? 

Anélkül, hogy. 

Mire föl Atyánk megszólal előttünk. Köztünk. A romfalak közti szentélyben. A 

romfalak közét megtöltő gyaloghívek előtt. Kik (majdnem) mind a magunk lábán talpaltunk 

ide föl. 

Ezer év? Több? 

Nem, csak. Pár százzal kevesebb.  

Mi nem néz rád. 

Ha a romos falak s a ránk boruló fák teteje által körbevágott tiszta kék eget nézed, 

valamivel több. Nagyon-nagyon.  

Balázs Jóska lemaradt, Márkus Béla mise közben megy vissza hozzá. Segíteni. Fél a 

portól, ami megfertőzheti a sebét. 

Jóska felesége, Kati is fölér. 

Szeretetmise. 

Aki itt van, hogyne. 

Pálos rendház maradékának templomnapi búcsúja. Búcsút nyerünk-e itten, örökre? 

Ostya, atyánk kezéből. Krisztus teste. 

A végtelen fog körbe. Erdő, ég, romtemplom fala, fűcsomós padlója, embermeleg, 

szeretet. 

Igen, arról beszél. Hogy itt eggyé válunk. Szent Pál rendjének e gyönyörű kegyhelyén. 

Eggyé, mi porszemek e végtelenséggel. Egybeolvadó Isten, ember, természet. 

Természetistent hogy említene Atyánk! Neked jut eszedbe. 

Ne. 

Igen. 

Isten természete. 

Ebben az egységben, egyetemben… Ki az Úr. 

Urunk. 

Mindenható. 

Atya Úr Isten. 

Szépség. 

Szenvedés. 

Jóska föl bírt jönni? 

A végire tán ideér. 

Nem lehetett leállítani, mégsem tudott. A zsíroskenyérből azért jutott neki is. 

Az atya szentbeszédének lényegét akkor rögzítettük. Jól, nem jól; így. 

Az oltár cserkészoltár, erdei remeteoltár, a mise tábori (emberszeretettel teljes) 

istenimádás. A Pannonhalmáról Tihanyba helyezett atya arról a tökéletes ‒ Isten adta ‒ 

természetről szól, mely (most, itt, olyan érzékelhetően) körülöleli a búcsús tömeget, s 

amelyből kilépni, melyet elpusztítani, melynél különbet tervezni s építeni (kísérelni) 

oktalanság. 

Istentelenség. 

Azon túl, hogy bűn.  

Magad ellen!  

(Mert hogy Isten ellen.) 

Salföld fölött a rengetegben. 

Korzenszky? 
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Korzenszky. 

Nem akárki vitt bennünket közelebb hozzá. Gazsi. 

Nyugszik. 

Atyánk pedig… viszi tovább… azt a szellemet, amely nélkül minek ez az egész. Csak 

így érdemes. Lehetséges. Szabad. 

Szellem! Micsoda lélek. Tisztaság.  

Imádkozzunk és dolgozzunk (vagy: fordítva) – netán: egyszerre. Előbb, utóbb. 

Mindenképp. 

…Majd: Korzenszky 70. 

Isten, Isten. 

Tihanyival? Balatonival. Füredivel, csopakival, badacsonyival, szentgyörgyhegyivel, 

somlaival. 

Ha Őt élteti, minket is óv. 

Hogy belénk rögzült az a pár kép e jó másfél évtizeddel ezelőtti erdei búcsúból?!... 

Belénk égette.  

Gazsi és Jóska halála?  

‒ Meg Görömbeié – toldja meg Béla. 

Ami mindezt öleli.  

 

Figula: hiányzik a közép bora 

 

Hogy jó a bora, hamar megtudtam. Bakonyi‒balatoni magyarként – hál’ Istennek – 

körbekóstoltam a borvidéket, s Figula fehérborai rendre levettek (volna) a lábamról (ha nem 

teszem le idejében a boros kupát). Hogy vállalkozása sem akármi, lassabban tudtam meg. 

Nem gazdasági, kft-vonatkozásban; emberileg. 

 Családi gazdálkodó a legjobb értelemben: nemcsak azért, mert asszonyával és fiával 

együtt tervezi, irányítja, végzi a munkát, a vállalkozás jövője is a család – fia jóvoltából. Mert 

így már érdemes hosszabb távon megtérülő beruházásba is fogni. 

 Figula-pince Balatonfüred történelmi pincesorán, a Meleg-hegy oldalában fekvő 

Szőlőfőn. Néhány öreg pince, az övé új, a többi helyén nyaraló. Füred fölött a táj 

valamennyire még az eredeti szőlőhegyi hangulatot idézi. 

 Az 1993-ban alapított családi szőlész‒borász vállalkozás első pincéje az első időkből 

való, itt készül a bor: a korai, amely Márton napján már pohárba s palackba kerülhet, meg az 

is, amelyik két évig érlelődik. Mellé újabb épült, elsősorban palackozóként és borraktárnak 

használja. Ha nem lenne (fia jóvoltából) folytatás, elég lenne – nekik, mikrobiológus 

feleségével ‒ az első pince. Ám így már érdemes előbbre tekinteni – mondja a gazda, aki 

2000-ben az év bortermelője, 2003-ban az év szőlősgazdája volt, aki hazai s nemzetközi 

borversenyek díjainak sokaságát szerezte meg. 

 Az időjárás függvényében 130-160 ezer üveg bor kerül ki évente a Figula-

pincészetből. A szőlőfői pincébe egy évben 12-13 ezren látogatnak el egy kis Figula-féle 

borkóstolóra, amely elsősorban szakmai, bemutató jellegű ‒ etetés, itatás, nótázás nélkül. 

(Utóbbira mondhatni: kár! …Nóta nélkül a bor: alkohol.) (Mert hogy az éneklés kétszeres 

ima.) A 21 hektáros gazdaságból hatan élnek meg. Felesége, a szintén borász Fecser Edit 

magánlaboratóriumával a környék gazdáinak segít abban, hogy minőségi bor kerüljön ki 

pincéikből. A stafétabotot a gazdától fia, Mihály veszi át, akivel a borbemutatókon és a 

Figula-szőlőkben (Füreden, Pécselyen, Szőlősön) egyaránt találkozni lehet. 

 ‒ Ahhoz, hogy befektessen az ember, látni kell, kire hagyhatom az értékeket! Nem 

elég az eszközigény. Ott érdemes fejleszteni, ahol van folytatás. Ha a feleségemmel ketten 

gazdálkodunk, 8-10 hektár, meg ez a pince, kész! Ekkora cégből viszont már meg tud élni  hat 

ember; legalább kettőt-hármat mindegyik kis pincészet el kellene hogy tudjon tartani. 
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Rettenetes összegeket kell befektetni és soká térül meg! – magyarázza (2007-ben) a füredi 

borász, mi az, amiért már van értelme… nagyobbra törni.  

Vagy 30 cég áll jól, az ágazat viszont hihetetlen mélyponton van – sorolja tovább. 220 

ezer hektár hazánk eredeti szőlőterülete, az unióba lépésünkkor 80 ezer hektárnyi volt, 

használható szőlőültetvény viszont csak 60-65 ezer hektár lehet.  

 ‒ Jele sincs annak, hogy valami történne! A 80 ezer, amivel beléptünk, 

megmaradhatna. Egy ilyen országban támogatják a kivágást... Egy hektár szőlő a nagy 

kézierőigény miatt egy ember megélhetését kellene, hogy nyújtsa! Ráadásul aki kivágja a 

tőkét, elveszti a telepítési jogot.  

 A Balatonnál – egyelőre? ‒ nemigen találkozni szőlőkivágással. A 10 ezer hektárnyi 

Balaton-vidéki szőlőültetvény 70-80 százaléka életképes. Iszonyú a beépítettség a régi 

szőlőhegyeken, 80-100 négyszögöles telkeket osztogattak ’legyen mindenkinek saját 

Balatonja’ jelszóval. Ezt tovább fokozni bűn lenne – gondolja sok-sok egészséges szellemű, 

felelős gondolkodású emberhez hasonlóan Figula Mihály. Pécsely, Tagyon, Zánka körül 

jókora szőlőtáblák közt kanyaroghat az ember, de állapotuk már nem olyan kiváló. A szőlő 

ára pedig elképzelhetetlenül mélyre zuhant. Egy konténer (négy tonna) szőlőért húsz-harminc 

éve Zsigulit vehetett a gazda, ma ugyanennyiért rendesebb biciklit kaphat, mert a termelési 

költség töredékéért lehet csak eladni. Hogy ösztönözne a jelenlegi helyzet hosszú távú 

tervezésre? – teszi föl a költői kérdést. 

 ‒ Pedig a magyar bor megítélése az elmúlt szűk két évtizedben változott. Szétszakadt a 

mezőny. Világszínvonalú a hazai bor 8 százaléka, 40-50 ismert pincészeté, világversenyek 

komoly díjait nyerik el, el is adható, de ezt az 1.000 forint fölötti árat nálunk csak szűk réteg 

tudja megfizetni. Változott a borkultúra, jó szaklapok jelennek meg, egyre több az igényes 

borivásra csábító vendéglő. Nagy baj viszont, hogy hiányzik a jó közepes, az üzletekben 4-

500 forintért árult ’mindennapok bora’! És gyönge az a polgári osztály, amely meghatározza a 

társadalmat. Az extra és a nagyon rossz bor fogy! Az emberek nagy többségének nincs pénze 

az igazán jó borokra. A polgári középréteg hiányát érzik a borászok is.  

 Magyarország-nézet: szőlőfői pincéből. 

 Épp elég pontos.  

 …Hiányzik mindenhonnan. (A polgári közép, a polgári középnek bort termelő jó 

közepes pincészetek sok-sok száza, ezre borvidékről borvidékre, szerte a hazában…)  

 A nemzetgazdaságnak kellene erősödnie – véle a füredi borosgazda. 

 ‒ Ha nem bizakodnék, nem csinálnám! De mit kezdjen az ember az olyan támogatási 

lehetőséggel, amelyet manapság kínálnak: pénz adnak a gazdának, hogy olyan gépet vegyen, 

amely gyökerestől kiszedi a szőlőt? 

 Kiherélni a magyar szőlőtermesztést, bortermelést?   

 (Figula 2008-ban váratlanul elhunyt. Pincészetét – özvegye segítségével ‒ fiuk viszi 

tovább. Hogy folytassa…)  

 

A Polányi Passió és Pilátusa 

 

Csabai Tibor grafikusművész, a helyi általános iskola igazgatója Pilátusként szerepel a 

magyarpolányi passiójátékban. A hegyre kapaszkodó barokk műemlék kálváriával a háttérben 

a templomtéri lejtő gyöpén alakítja évről évre pünkösd táján a Szentföld római helytartóját. 

Nem helytartóként, hanem a helyiek összetartozását nem akármilyen módon fölmutató 

egyedülálló előadás, közösségi alkotás részeseként. Amit – nyilván ‒ másképpen nem tehet, 

mint azonosulva a faluval, Polánnyal, a tájjal, a Bakonnyal, no meg a történettel, Krisztus 

keresztútjával. Miközben kőszegi születésű, Pécsett kapott értelmiségi képzést, művészként 

pedig eleve az önmegvalósításra s nem a közösségvállalásra indíthatná a becsvágy. 
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 Könnyű neki, ilyen gyönyörű zsákutcás faluban élni, amilyen Magyarpolány!... Csak 

hát: hány hasonlóan gyönyörű hely van kis és nagy Magyarországunkon, ahol ’amúgy’ semmi 

nem történik, amire az idegen is fölkapná a fejét! 

 Hogy Polány ilyen – olyan, amilyen ‒, Csabai Tibor is kellett hozzá. Meg persze 

mások. Maga sorolja: Lázár Péter drámatanár, aki útjára indította a polányi passiójátékot, 

Tömöry Péter rendező, aki írta és színre vitte e változatot, a délvidéki Bakos Árpád, aki a 

passió zenéjét írta. És megannyi színjátszó társa. 

1993-at országosan a barokk évének nevezték ki, ennek jegyében olyan helyeket 

kerestek, ahol a műemléki környezetben művészeti‒művelődési rendezvényeket lehet tartani. 

Ekkor újították föl Polányban a régi kálváriajárás hagyományát, a helyi műkedvelők 

székesfővárosi színészek közreműködésével kocsiderékban utazták végig a falut, meg-

megállva a valahai csepűrágók módján jelenítették meg Jézus szenvedéstörténetét, s az 

előadást a keresztre feszítés passiójelenete zárta. Majd következett a Forrás Színház, amely 

négy éven át adta elő Polányban a passiót a négy evangélium, évente más-más változat 

alapján. Ekkor már a Templom-tér a játéktér. Nem kellett jelentős díszlet, díszlet maga a tér, 

háttérként a barokk kálváriával. Egyre grandiózusabb lett a passióelőadás, mind több néző 

látta, s ekkor még húsvétkor adták elő, amikor a Bakonyban hófúvás is lehet – magyarázza 

Csabai Tibor. Addigra rájöttek a polányiak, hogy a Kárpát-medencében rajtuk kívül igazi 

passiójátékot csak a csíksomlyóiak és az őrvidéki szentmargitbányaiak játszanak. Beléptek az 

Európai Passió Szövetségbe s 2000-ben bajor földön ott lehettek a közgyűlésükön, ahol 

megismerhették a különleges helyi passióváltozatot: Oberammergau népe 600 éve 10 évente 

veszi elő a passiót, amelyet az esztendő minden napján előad. Láttuk, ilyen hagyományt csak 

akkor lehet életben tartani, ha a közösség tartja fönn. Nem vásárolják meg a játékot, maguk 

adják elő. 2001-ben mi fogadtuk a közgyűlést (16, főleg olasz, spanyol, német passióhelyszín 

képviseltette magát Polányban), akkorra meglett a saját passiónk. Azért hívhatjuk játékunkat 

polányi passiónak, mert Tömöry Péter ide írta az evangéliumok alapján – fogalmaz a 

színjátszó iskolaigazgató‒grafikus.   

A Polányi passiót 140-en adják elő, idén (2007-ben) a legfiatalabb 3, a legidősebb 87 

éves volt. Az utánpótlás folyamatos, a főszereplők viszont állandóak. Például Pilátust 2002-

től Csabai Tibor alakítja, Kajafásként a volt polgármester, más szerepekben orvos, tanár, 

bányaigazgató, restaurátor, kisdiák játszik, s évről évre színre lép a padragi bányász dalárda és 

a helyi sváb énekkar is. Talán nincs olyan család Magyarpolányban, amelyet ne képviselne 

egy-egy gyermek, felnőtt, avagy idős színjátszó a passiójátékban!  

Az elmúlt években a szabadtéri előadás műszaki föltételeinek a biztosítására 10 millió 

forintot fordíthattak. Legnagyobb gond a pénzhiány, hogy évről évre biztosítani lehessen a 

szabadtéri színházi előadások műszaki föltételeit. 

A felesége tanítónő, négy gyermekük van. Az 1982-ben alakult Ajkai Grafikai Műhely 

vezetője 1995-től, a Dürer és Rembrandt nevével fémjelezhető hagyományos rajzműfaj, a 

mélynyomású grafika ápolását fölvállaló bakonyi művészcsoport nyári táborozásait, közös 

szerepléseit, kiállításait szervezi. Nagy műhelyek, művésztelepek máshol is vannak, de ilyen 

csak itt. Nálunk a technika adott; mindenki azt fejez ki, amit akar, de a műfaj behatárolja, mit 

lehet – fogalmaz. Ma már Polány ad helyet az ajkai művésztelepnek. S hogy semmi sem 

véletlen, tán bizonyítja: az 1300 lelkes bakonyi faluban 7 képzőművész él ‒ ők alkotják a 

művészeti iskola tanári karának az alapját.   

1998-ban jött Ajkáról Polányba, mert lehetősége nyílt művészeti iskola létrehozására. 

A magyarpolányi művészeti iskolában a kistérség 16 településének 600 diákja tanul képző- és 

iparművészetet, néptáncot, színjátszást. Helyük sem akármilyen: az állami tulajdonban lévő 

tájházban működnek az önkormányzat és a megyei közművelődési intézet támogatásával, az 

udvaron pajtaszínházat hoztak létre. Mindezt önálló egyesület fogja össze, s az egyesületnek 

Csabai Tibor a vezetője. Művészeti nevelés a bakonyi falvak egy csoportjában, nem 
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akármilyen szinten. Aki pedig pünkösd táján elmegy a Polányi Passió előadására, nem 

mindennapi élményben lesz része. Megtapasztalva azt is, mit ér az összefogás.  

Ez évben a tervezett 7-ből 5 előadást sikerült megtartani. Az eső félbeszakította az 

egyiket; úgy szakadt, hogy a közönség megindult haza, a pénztáros hölgyek készülődtek, 

hogy visszaadják a jegyek árát, amikor kiállt a passió Pilátusa a játéktérre: ne menjenek 

sehová, húzódjanak a templomba, ott várják meg az eső végét, hogy aztán folytatódhassék a 

darab! Így is lett, ez az előadás nem maradt el. A templomban – míg kint tombolt a jóféle 

bakonyi vihar ‒ a játék rendezője előadást tartott a passiójátékokról. Hogy a szerencsés néző 

elmondhassa, jobban járt, mintha csak az előadást élvezhette volna! 

 Akár esik, akár fú… 

 

Mamutvadász a Bakonyban 

 

A Mezőföld szélén, Csajág határában találták útépítéskor azt a két mamutot, amely Zircen 

látható. Magyarországon eddig összesen hat mamut csontjai kerültek elő, s három 

mamutcsontváz mutatja magát közgyűjteményben: egy (a mátraderecskei) a gyöngyösi Mátra 

Múzeumban, a Tonna és Mázsa névre elkeresztelt két mezőföldi (Balaton-melléki) pedig a 

Bakonyi Természettudományi Múzeumban. 

 Mamuthatalom vagyunk – mármint a Bakony-vidéken, élcelődik fiatal tudós 

beszélgetőtársunk, Katona Lajos. 

 Tavaly, 2006 júniuában egy szombat este csöngött a zirci múzeum őslénykutató 

geológusának a telefonja, barátja, a nyári elfoglaltságként földmérést végző Linkai István 

szegedi geográfushallgató hívta: ha kell neki egy mamut, menjen ki vele a csajági elkerülő út 

építéséhez! Az ifjú tudós azt hitte, nem jól hall, először tréfának vette az egészet, de az illető 

addig erősködött, hogy márpedig valóban mamutról lehet szó, hogy másnap sort kerített a 

terepszemlére. S ’csodák csodájára’ kiderült: valóban mamutról, mégpedig a gyapjas mamut 

nevű, kb. tízezer évvel ezelőtt itt élt ősállat maradványairól van szó. S mint rövidesen 

rájöhettek, egyszerre kettőéről! 

 Vasárnap megnézte, hétfőn több ismerősével már megkezdték az ásást az út 

rézsűjében, ahonnan az első csont előkerült. Pár nap múlva kiderült, igen értékes leletekről 

van szó: Egy métert beástunk, és egymás hegyén-hátán álltak a csontok! Mint magyarázza, 

máshol előfordul, hogy egy darab mamutcsontra akadnak, a többit hozzámesélik. Itt azonban 

megmaradt a teljes csontváz nagy része… kettőnek.  

 A sajtó fölkapta a történetet, és a fölfedezés nem ok nélkül keltett nagy érdeklődést. 

Némi túlzás is előfordult, legalábbis a szenzáció világgá kürtölése után nyoma veszett az 

egyik csontnak. Addig az építők és a környékbeliek semmihez hozzá nem nyúltak volna, az 

azonnal megkezdődő szervezett ásatás idejére (egy hónapra) a terepen leállt a munka, és az 

építők minden segítséget megadtak a kutatóknak, ám valaki csak hozzányúlt a 

leletegyütteshez, mert eltűnt a kisebbik jószág sing-csontja („alkarcsontja”). A 

katasztrófaturizmushoz hasonló jelenséggel találkozhattak: tömegével jöttek közelről, távolról 

mamutnézőbe az emberek. A közútkezelő és az építő cég közösen biztosította a terület 

őrzését. Az építők markológépekkel is segítettek, s a vállalat 5000 eurós adománnyal járult 

hozzá a mamut fölépítéséhez. Szerencsére az elcsent csontot lefényképezték, tudják, mi tűnt 

el, s az ’újraépítés’ (a csontok összerakása, a mamutcsontváz fölállítása) így is 

megtörténhetett – Szöllősi József magánkutató segítségével. 

 A sajtóhadjárat hasznot is hozott: a hírverés segített, azok is értesültek róla, akik a 

pályázatokat eldöntik. Így lett pénz a két mamut tartósítására és kiállítására.  

 A kisebbik mamut (a Mázsa nevű) 2, a nagyobb (Tonna) 2,5 méter magas, súlyuk 2-5 

tonna súlyú lehetett. A Kárpát-medencében a jégkorszak végét megérő, növényevő, gyapjas 

testű ősállat csordákban élt, a füves-fás Mezőföldön a mainál 1,5-2 fokkal volt hidegebb az 
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éves középhőmérséklet (azaz hasonló a mostanihoz). Hogy mi volt a kapcsolat a két állat 

között, csak találgatni lehet. A gyapjas mamutra jellemző, hogy valamivel nagyobb volt, mint 

az indiai elefánt, s utolsóként pusztulhatott ki a mamut nemzetségből – tudjuk meg a 

mamutkutató tudós fiatalembertől. Azt már csak mi tesszük hozzá: s ha ihatnékja támadt a 

mamutcsordának, tán a Balatonhoz vonult egy kis (megfelelő mennyiségű) jó vízért.  

 2004-ben végzett geológia szakon az ELTÉ-n, és veszprémiként Zircen sikerült 

muzeológusnak elhelyezkednie. Míg a régészet az embernek és tevékenységének a tárgyi 

maradványait kutatja, a földtantudós az ember előtti dolgokat vizsgálja – adja magyarázatát 

annak, hogy geológusnak s nem archeológusnak kell foglalkoznia az őslények 

maradványaival. 

 Ötödikes általános iskolás korom óta van kapcsolatom a múzeológiával, majd a 

veszprémi Báthory István Gimnázium biológia-rajz tanárának, Berta Tibornak köszönhetően 

kerültem közel a geológiához, amelyet ő szerettetett meg velem! Ősállatokat gyűjtöttünk a 

Bakonyban, megismerkedhettem a Bakonyi Természettudományi Múzeummal. Gimnazistaként 

tanárom és a múzeum segítségével 1996/98-ban nyertem a Földtani örökségünk című 

diákpályázaton, ezzel fölvételi nélkül kerültem az ELTÉ-re.    

 Zircen tevékenykedve szerkeszthette az Ezerarcú Bakony című, a Bakony-hegység 

természeti értékeit bemutató CD-t, valamint a zirci közgyűjteményben föllelhető ásvány- és 

fosszília- (állat és növény ősmaradvány-) katalógusát két DVD-lemezen. Pula határában 

1988-ban Dékán Péter geológustechnikus találta meg a kb. 3-5 millió éves ősorrszarvú 

csontvázat, amelyet az elmúlt években pályázaton nyert pénzből Katona Lajos tartósíthatott – 

a „pulai orrszarvú” szintén helyet kapott a minap nyílt, Jégkorszaki óriások a Bakonyban 

című zirci kiállításon. További fő feladata a fölszámolt almádi Bauxitkutató gyűjteményének 

egy részét kitevő pénzesgyőri földtani mintatár rendezése. 

 Őslények maradványait őrzi a Bakony! A bakonyi sárkánynak keresztelt szárnyas 

ősgyík maradványai Németbánya környékén kerültek elő, a mamuté az egykori Bakonyerdő 

széléről, az ősorrszarvúé Puláról… Ki tudja, mi rejteget még itt a föld? Katona Lajos tudós és 

kíváncsi barátaival természetesen további kutatásra kész. Csak ne járjanak úgy, mint a 

valószínűleg mezőföldi eredetű Seuso-kincsek után (sokáig…) hiába járó régészek! 

 

Várkapitány, Makovecz-tervekkel 

 

200 milliót fordíthattak a várpalotaiak a Széchenyi tervnek köszönhetően a Mátyás király látta 

Palota (és a tető, meg két bástyatorony) megújítására. A korábban – nyilván nem ok nélkül ‒ 

jellegzetes szocialista városnak tartott Várpalotán 2004-ben megnyílt a Trianon Múzeum, 

amely hazánk 1920-ban történt földarabolásának előzményeit és következményeit tárja a 

látogatók elé igen látványos módon írásos, képes és hangzó emlékanyag segítségével. A 

2006-os önkormányzati választáson a tíz körzetből tízben a polgári oldal nyert, más csak 

pártszavazattal kerülhetett a képviselőtestületbe, a városatyák és a polgármester a vár előtti 

téren ’48-as ágyúk össztüze, harangzúgás, ötezer ember éljenzése közepette tett esküt arra, 

hogy csak és kizárólag a város érdekeit fogják szolgálni. Mire föl a Trianonban földarabolt 

ország és nemzet egységét, küszködését és élni akarását bátran fölmutató trianoni 

emlékgyűjtemény és emlékhely létrehozója, Szabó Pál Csaba Várpalota új vezetésével arra 

készül, hogy uniós pályázaton elnyerhető pénzből (másfél‒kétmilliárd forintból) a nemzeti 

szellemű magyar építőművészet egyik legnagyobb alakja, Makovecz Imre segítségével új 

városközpontot hoznak létre a Vár körül.  

 Hogy milyennek képzeli el a várkapitány (a város művelődési intézményeit, köztük a 

műemlék várat működtető közhasznú társaság ügyvezetője) a következő években a Várat, 

részletesen sorolja. A földszinti ódon (egyedülálló középkori falfestményekkel ékes) XIV. 

századi Palota termeiben rövidesen megnyílnak a kiállítások: a Kárpát-medence Mátyás 
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korabeli várépítészetét bemutató anyag, királyaink életnagyságú, korabeli viseletben pompázó 

alakjait fölvonultató panoptikum, Somogyi Győző ólomkatonákból összeálló Fekete-serege 

(elkészülte után mutatják be a palotai Thury-várban).  

‒ Úgy rendezzük be a várat, hogy a vármúzeum látogatója találkozzon a magyarság 

legfőbb tartópilléreivel, és mire fölér a tornyokba, tudja meg, milyen nagyszerű dolog 

magyarnak lenni.    

 A négy toronyból kettő újraépült, a két északi fölújítása a nagyszabású tervek része. 

 A belvárost lezárnák, csak gyalogosan lehetne használni a Vár környékét, a Városháza 

ideköltözne a Belvárosba, megújulna a vár melletti üzletsor, vízzel töltenék meg a várárok 

természetes medrét, amelynek partjáról kocsikázásra vinnék a vendégeket a közeli Bakony-

erdőben rejtező középkori romvárhoz, Pusztapalotához (ahová egykor a hagyomány szerint 

alagút vezetett). A jelenleg (2007-ben) képtárként szolgáló zsinagóga a városban is nagy 

szerepet betöltő zsidó magyarságnak, a nemzeti érzelmű zsidó polgárságnak állítana méltó 

emléket művelődéstörténeti kiállításával. Szeretnének a gyökerekhez visszamenni zsidó 

testvéreinket illetően is – magyarázza a várkapitány. 

A vár mögötti hatalmas tér szerepe is megváltozna (díszkert, szoborkert, tó, híd 

kap/na/ itt helyet), a várárokban szabadtéri színpadot alakítanának ki. A várudvaron vendéglő 

fogadja majd a történelmi haza ételkülönlegességeinek megkóstolására vállalkozókat, 

kizárólag magyar filmeket vetítő mozi kap itt helyet. A Zsinagóga otthont adhatna a 

létrehozandó Kárpát-medencei emberjogi alapítványnak. Usztics Mátyás vezetésével a 

Kárpát-medence színtársulatainak, illetve a határon túliaknak a befogadószínháza szeretne 

lenni Várpalota, más szerepkörrel, mint amit Kisvárda betölt. Terveik közt szerepel Inotán „a 

magyar szocializmus 1960 mintájú múzeumának és rémkertjé”-nek létrehozása is – ami a mai 

palotaiak fölszabadultságát, az újrakezdés vágyát bizonyítja.  

 Hogy nem csak terveznek, tesznek is álmaik megvalósításáért a palotaiak, bizonyítja 

néhány rendezvényük: a Várpadláson Szent Iván nap éjjelén helyi műkedvelők Shakespeare-

drámát adnak elő, a trianoni emléknapon országra szóló gyászünnepséget rendeznek a várban 

és környékén, Kárpát-medencei összcigány találkozónak adnak otthont az együttműködés 

jegyében, a történelmi Magyarország legerősebb emberét kiválasztó Toldi Miklós Kupa várja 

nyáron az erős embereket, augusztusban Mátyás az igazságos címmel háromnapos nyári 

játékokat szerveznek, szeptemberben magyar‒zsidó fesztivál helyszíne lesz a palotai vár. A 

minapi Hun napok keretében az Árpádok korába röpítették vissza az érdeklődőket. Tán hogy 

bizonyítsák: nagyon jól megfér egymás mellett, egymást erősítve a magyar, a hun, a zsidó és a 

cigány hagyomány.  

 A múzeumalapítóból lett várkapitány – aki mellesleg a Szegedi Tudományegyetem 

történésztanára ‒ Kárpátia Könyvek címmel könyvsorozatot indított. Első kötetük Városok és 

várostérképek a történelmi Magyarországon az 1900-as évek elején címmel már megjelent, 

kiadás előtt állnak a Hatvanhárom vármegye című képes kalauz, A magyar turistaság hőskora, 

valamint a Szőlőhegyek, présházak, régi szüretek címűek. A tervezettek között pedig ilyenek 

ígérkeznek: Selmecbánya, Az Alföld királynői (Szeged és Szabadka), A magyar Fiume, Hely 

és szellem, A magyar Svájc (Szepesség)… Már a címmel jelezve, hogy a magyar világ 

szerelmesei a szerzők – s nyilván majd azoknak lesz érdemes kézbe venniük, akiknek 

mindenük e változatos honi világ.   

 Ahogy elnézi az ember a pár év alatt hatalmas változáson átment palotai Várat, az Ybl 

tervezte Zichy-kastélyban berendezett Trianon Múzeumot, a csoda fele már megvan. Ha a 

többi elképzelés is valóra válik, valóban nemzeti emlékhellyé válhat a letarolt polgár- és 

parasztházak helyére húzott blokkházakkal telezsúfolt Várpalota szíve, belvárosa. Nem csak a 

palotaiak örömére.  

 „Itt, vagy sehol” – hangzik a várpalotai várbeliek egyik jelszava. Nem akármilyen (a 

magunk fajta ember szívét megdobogtató) jelige. 
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Egy mérnök a családjáért és a városáért  

 

Németh Károly mérnökként lett vállalkozó a Bakonyban és a Balaton-mellyéken, ám amikor 

szakmájáról, munkájáról, küzdelmeiről faggatod, egész másról kezd beszélni. Arról, hogy 

sikerre viszik a veszprémi védegyletiek a megyeszékhely ötvenhatos vértanújára, Brusznyai 

Árpádra emlékeztető szobor ügyét: az előző, balliberális vezetés hál’ Istennek megbukott, így 

már nem tudja megakadályozni – mint eddig tette – Melocco Miklós művének a 

fölállításában. Természetesen oda fog kerülni, ahová megálmodták: a Megyeháza elé, ahol az 

eltávolításáig Lenin elvtárs szobra fenyegette a veszprémieket. Az elé a közintézmény elé, 

amelyben Brusznyai Árpád gimnáziumi tanár vezette 1956-ban a Veszprém Megyei Nemzeti 

Forradalmi Bizottságot, amelynek dísztermében, a mai Szent István teremben a pufajkás 

hatalom bosszúbírósága életfogytiglanra ítélte. Kivégzését a megye akkori vezetője (a 

rémtetteiről hírhedt Pap János) követelte, s ’a megye kommunistáinak’ kérvénye Pesten 

meghallgattatott. 1958. január 9-én oltották ki a tiszta lelkű hazafi életét, 2008-ban ugyanezen 

a napon szeretnék fölállítani Lenin hűlt helyén a Melocco-szobrot az 1956 szellemiségét őrző 

veszprémiek. Közadakozásból, amiért a Védegylet Veszprémért újabb megmozdulásokat 

szervez, mert hogy a szükséges 25 millióból eddig 10-et sikerült összegyűjteniük. (Ez az 

összeg már megszaporodott, mert időközben képzőművészek fölajánlásaként a szoboralap 

javára sikeres képárverést tarthattak.) 

 Nagy nehezen sikerül kihúzni belőle: egyébként építőipari kisvállalkozó. 1976-ban 

végzett a közlekedési és távközlési főiskolán útépítő mérnökként, pályáját az Aszfaltútépítő 

Vállalatnál kezdte, részt vett az M 1-es építésében művezetőként. 1979-ben került vissza a 

Bakonyba, a Veszprém Megyei Állami Építőipari Vállalat mélyépítő építésvezetője volt 

1986-ig. Közben 1982-től vállalati gmk-ban vesz részt, 1986-ban az ebből alakuló 

kisszövetkezet műszaki vezetője. 1992-ben a sógorával, Károly Imrével közösen alapított 

saját kisvállalkozást, amelynek ma (2007-ben) félmilliárd forint az éves bevétele, s a 

tulajdonostárs két család mellett negyven dolgozónak a megélhetését adja. A vállalkozás 

telepe Balatonfűzfőn, irodája Veszprémben van. 

Családi, tehát nem kis részben a bizalomra, minden erő összpontosítására, józanságra, 

tisztességre alapozó vállalkozás az építőiparban. Mindezek nélkül a kis- és a közepes 

vállalkozások aligha boldogulnak a nemzetközi társaságokkal, meg alkalmanként a saját 

kormányukkal vívott küzdelemben – teheti hozzá az ember.  

 Előbb mélyépítéssel (például gázvezeték-építéssel) foglalkoztak, majd magasépítéssel 

bővítették kínálatukat: házak felújítására, korszerűsítésére és újak építésére is vállalkoznak. A 

reformnak beállított megszorítások közepette.  

‒ Kiszúrnak velünk! Inkább megszorítás, mint reform, amely rányomja a bélyegét az 

építőiparra is. Sok cég vegetál, tönkremennek. Bízunk benne, hogy mi túléljük a megszorítást. 

Amelyik cégnek nincs megfelelő fedezete, nincs forgótőkéje, kiszáll, nem bírja a versenyt! 

Megint nem a kis- és közepes vállalkozásoknak kedveznek. 

 Nem a ’bennszülött’ kis- és középvállalkozókat segítik? – kérdheti gyanútlanul az 

ember. Akkor vajh’ kiket támogat a kormány? Nem kellene egyszer a magyar vállalkozókat is 

megkérdezni? (Az oktatást illetően a tanárokat, az egészségügyet illetően az orvosokat, a 

művészeteket illetően a művészeket… ‒ ábrándozzunk tovább, hogy ne mindig a Marx 

Károly-i tudományokban kiképzettek döntsenek felőlünk.) 

 ‒ Ezzel a ’reformmal’ az építőiparban is a multik maradnak felül. Nem lesz kis- és 

középvállalkozó, aki a nagyvállalkozó által fölvállalt munkát elvégzi! Kénytelen lesz 

külföldről hozni alvállalkozókat. Nálunk lassan lámpással sem lehet jó szakmunkást találni, 

mert elmennek nyugatra dolgozni, túlnyomó többségük már külföldön van. Ott havonta 



66 

 

legalább 4-500 ezret keres az itthoni 100-150 helyett. Én ezt nem engedhetem meg, ha én is 

ennyit adnék, tönkremennék! Nem vagyunk velük versenyképesek. 

 Közben a munka egyre több, a pénz, a bevétel, a haszon egyre kisebb. Bevételeinél 

csak az anyag árát tudja érvényesíteni, a munkadíjat (az egyébként joggal elvárt munkabér-

igényt) nem. A termelés az építőiparban csökken, bosszantó módon halad lefelé – fogalmaz ‒, 

idén is tovább esik. 2006-ban a választás miatt volt föllendülés, utána három évig spórolnak… 

A magyar vállalkozók, az egész ország kárára. A pályázati pénzek pedig? Németh Károly 

veszprémi‒fűzfői cégtulajdonos tapasztalata szerint ’a Holdban’. 

 ‒ Lehetetlen helyzetbe hoztak bennünket. A gyermekeinket sem tudjuk itthon tartani. 

Minél többet adok, annál többet vesznek el. Lassan oda jutunk, hogy egy forint után egy forint 

adót kell fizetnünk. 

Azt mondja, ennek ellenére nem politizál, illetve nem lép be egyik pártba sem. Nem, 

mert vállalkozása látná kárát. Mi szükség arra, hogy párttagságukat büntetve fölöslegesen 

akadályozzák a munkájukat – magyarázza. S világunkban bizonyára ebben is igaza van. De a 

nemzeti érzelmű veszprémi polgárok egyesületének, a Védegyletnek 2005 óta tagja, s büszke 

rá, hogy a megyeszékhely képviselőtestületébe jelöltjeik közül hárman jutottak be a legutóbbi 

helyhatósági választáson. Nem se hús, se hal ’harmadik erőként’: egyértelműen a nemzeti 

polgárság oldalán áll ez a kis képviselőcsoport.    

Felesége történelemtanár, kisebb fia építőipari szakközépiskolás, a nagyobbik a 

külkereskedelmi főiskolán végzett, s közgazdászjelölt utolsó éves egyetemistaként külföldön 

dolgozik. Jó lenne, ha nagy fia is megtalálhatná idehaza a számításait.  

 Az pedig, hogy ’mérnökként a városért’? Persze, a városért. Meg önmagáért. Azért a 

majd’ félszáz családfönntartóért, akinek kenyeret ad a bakonyi‒balatoni vállalkozás. Melyhez 

hasonló sok száz küszködik szerte a hazában, hogy legyen holnapja, legyen jövője, legyen 

értelme az egésznek.    

 Polgári tartás… Valami ilyesmiről lenne szó. Erre lenne szükség – minél többször, 

minél több helyen. 

 

Szoboszlay-színház, távol a húsos fazéktól 

 

Páskándi azt írta, Szoboszlay művészetére a teremtő szárazság a legjellemzőbb: A te 

alkotásod száraz égés, semmi sistergés, sercegés: mint a szikkadt fa, úgy engeded terjedni a 

lángot. Kiválóan alkalmas intellektuális szerepekre. Mert – tapasztalta a drámaíró – 

Szoboszlay Sándor sok pályatársára inkább az jellemző, hogy saját hangjuk rezgése agyukban 

mindent betölt. Hogy ha Csabán, vagy Veszprémben a színház körül bármikor összeakadj 

vele, mindennek lásd, csak száraznak nem; épp eleget sistereg most (2007-ben) Alsóörsön is.  

 Közélet, színház? Minden izgatja. Csaba különösen, meg Gyula: igazában ott indult 

színészpályája, jutott nagy alakításokhoz, hogy egri s pesti kitérők után Veszprémben kössön 

ki, teljesedjék ki színészként. 

 Úgy alakult, ’majdnem’ végigkísértem pályáját. Legalábbis fő állomáshelyein látnom 

adatott. A Színművészeti után 1956-ban került Békéscsabára, a Jókai Színházba, amelynek 

pár évvel azelőtt lettem, kisgyermekként, a nézője. ’56-os élményeink ezért találkoznak. 

 ‒ Csabán a Kossuth-téren volt 1956 októberében az első tüntetés. Elhangzott a 

fölkérés: Színészek, a Talpra magyart! Hárman voltunk ott, Pagonyi Nándor, Iványi József és 

én. A legfürgébb Pagonyi volt, fölugrott, elszavalta. Utána Kistarcsára vitték. Én a Szabadság 

Rádióban szavaltam Heltai Jenő Szabadság című versét. Kaskötő Istvánnak, aki 

dramaturgként a helyi forradalmi bizottság egyik vezetője lett, nyugatra kellett menekülnie a 

megtorlás elől.  

 Őt sem dicsérték meg, de maradhatott. 
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1957 elején mutatták be a csabaiak a Mária főhadnagyot, az előadás alaposan 

fölkavarta a kedélyeket. A vérbe fojtott forradalomra emlékeztetett minden szavával, 

emlékeztettek a színészek minden mozdulatukkal. Az orosz megszállókat és az őket 

kiszolgálókat megdöbbentő, a csabai emberekbe egy pillanatra lelket öntő előadást nem vették 

le műsorról, de a tájolást megtiltották. Utána a Bánk bán következett a Miszlay István 

igazgatta kitűnő csabai színházban, Kiss Ferenc a börtönből jövet lett főszereplő, Tiborc 

megszólaltatására‒eljátszására beugrott Görbe János. Fantasztikus volt! Az igazgatói 

páholyban ültek az orosz tisztek; amikor a gaz merániakat kezdte ostorozni, akik tönkretettek 

bennünket, eres, izmos kezével fenyegette meg őket. Ezt követte volna Illyés Fáklyalángja, de 

ezt már nem engedték – emlékezik Szoboszlay.      

 Gyulán 1964-ben alapított várszínházat Miszlay. (Az első előadás V. Hugo Hernani-ja 

volt, amelyet a várfürdő kissé tájékozatlan – szinte már a mai kor szellemi színvonalát idéző ‒ 

hangosbemondója Ötödik Hugó műveként hirdetett.) Szoboszlay nélkül hosszú ideig 

elképzelhetetlen lett volna gyulai évad, amely a legjobb magyar színészeket vonzotta a Körös-

parti nyári teátrumba.   

 ‒ Békéscsaba volt életem legszebb időszaka, és természetesen Veszprém, itt 

folytatódott, itt fejeztem be. Békéscsabán kezdődött minden; akkor ott nagyszerű társulat volt, 

mint később Veszprémben.  

 350-400 szerepet játszott 1950-től, hogy először föllépett a pesti Ifjúsági Színházban, 

de 8-10-et tesz a szíve fölé. Elsőként a csabai II. Richárdot említi – erre kapta a Jászai-díjat.  

Sándor János volt a dráma rendezője; a kitűnő szakember emlékezetes Shakespeare-

sorozatának a következménye lett, hogy mennie kellett Csabáról. Aztán a Páskándi-darabok, 

például a Vendégség nyújtotta színészi lehetőségek! Páskándi Gézát Váradról a börtön után 

éppen hogy átengedték… Szívesen emlékszik Csurka – Szoboszlay megfogalmazása szerint 

hál’ Istennek kolhozellenes – Majálisára, amelyben Marhás Istvánt, az iszákosságba 

menekülő parasztírót alakítja (ezután nyerte el az Érdemes művész címet). Dürrenmatt 

Fizikusokjában Möbiust játssza (ezért lett 1987-ben Kiváló művész, s nyerte el az előző 

esztendőben az év legjobb alakítása díját).  

 Nem vitás, számon tartja, örül kitüntetéseinek. Nem hiúságot, büszkén vállalt 

hivatástudatot érez ebben az ember.  

 ‒ A Vidám Színpadra (1972-ben) Abody Béla hívott. Azt mondta: Sanyikám, gyere 

föl, éppen ideje, hogy közel kerülj a húsos fazékhoz! Kellér Dezső viszont azt kérdezte tőlem: 

„Mit keresel te itt?! Olyan II. Richárd voltál…”. Béla Ionescut, Brechtet, Becketet akart 

játszani, arra készült, hogy a Kopasz énekesnőt tíz évig játsszuk a közönségnek kabaré 

helyett. 

 Első szerepe 1950-ben az Ifjúsági Színházban Ivanov Páncélvonatában fiatal 

forradalmár volt, az utolsó 2003-ban a Vígszínházban Wilder A mi kis városunkjának iszákos 

kántora. 

 Jó néhány filmben és tv-darabban szerepelt. Legemlékezetesebb számára Jókai Anna A 

labda című művéből készült film volt, Domján Edittel párban játszotta. 

 ‒ Örökre megmarad bennem! A filmben Edit öngyilkos lesz, megmentették. A 

szinkron után egy hónapra végzett magával, nem tudták megmenteni. 

 Valahogy a politika is szóba kerül. 

 ‒ Dömösön, szülőfalumban a hatosztályos elemi diákjait egy osztályban tanította a 

tanítónk, Kovács Dániel. A negyedik padsorban ülő negyedikeseknek Trianonról beszélt és 

könnyes lett a szeme. Mi elsősök az első padban nem tudtuk ezt mire vélni, de megfogadtuk, 

ha felnövünk, adunk mi annak a Trianonnak!  

 Mondanunk sem kell, nincs odáig az ország mai vezetőiért, az általuk előállított 

közállapotokért. Az alsóörsi csapszékben gyorsan eléd is teszi a Széchenyi-idézetet: „Minden 

nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz 
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emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor az a nép azokat a silány fickókat 

minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a 

helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor a nemzet aljas, vagy 

műveletlen”. Majd Platón-idézettel folytatja: „Azon bölcs embereknek, akik visszautasítják az 

állami ügyekben való részvételt, az a büntetése, hogy a buta emberek által kormányzott 

államban kell élniük”. Arra föl veszi elő a bölcs mondatot, hogy megkérdem, igaz-e 1994-es 

képviselőjelöltsége? 

 ‒ Nem emlékszem rá, hogy valaha is országgyűlési képviselőjelölt lettem volna. 1990-

ban az SZDSZ keresett meg, nem vállaltam a képviselőséget, nem vagyok rá alkalmas, 

mondtam. Aztán MDF-es barátaim kértek, induljak. Nem vagyok párttag, és magam fajta 

ember nem lép be győztes pártba! Vesztettek, azonnal beléptünk a baráti társaságunkkal. 

 Veszprémben a polgári értelmiségiek alkotta Jobb I-es asztaltársaság tagja. Alsóörsön, 

hol ideg- és elmegyógyász feleségével nyaralójuk van, s ahol legalább olyan jól érzi magát, 

mint a megyeszékhelyen, leginkább a Múzeumnak becézett kocsma törzsközönségével osztja 

meg gondolatait.  

 Ízlés, mértéktartás, szabadság – ezek egységére ügyel, a görögöktől eltanult módon. 

Ahogy fogalmaz: Ha van ízlés és mértéktartás, jöhet a szabadság! A szabadság, ízlés és 

mértéktartás nélkül, semmit sem ér. 

 ‒ Ha most azt kérdezed, hogyan él bennem a színház?… Tudod, a színházba vetett 

hitemet nem vesztettem el. Csak a kedvem ment el, de nagyon. 

 Hogy a következő pillanatban közönségéből harsány kacajt kiváltó bődületes színházi 

adomával álljon elő. Mert Szobi nem nagyon változott – összegzed (bocsánatát kérve a 

’becézésért’) fél évszázadot átfogó Szoboszlay-ismereteidet. 

 

Aztán Szoboszlay Sándor újabb gyulai elismerése 2007-ben. 

Szoboszlay Sándor Jászai-díjas, Érdemes és Kiváló művész színész 1964-től húsz 

éven át évről évre színre lépett a Gyulai Várszínházban, s háromszor nyerte el az évad legjobb 

alakítását jutalmazó várszínházi díjat, most pedig újabb elismerést kap a gyulaiaktól a 

Veszprémben élő 82 éves színművész, akit a Körös-parti küldöttség bakonyi otthonában 

köszönt.  

 Amikor megjönnek a viharsarki kitüntetők, a Pannónia étterem egyik asztalán ott 

ékeskednek a gyulai díjak. Szoboszlay tőlük kapott négy bronz díja (az egyik kettős érme, 

Kiss Györgyé, gyönyörű…), meg egy oklevél (a Várszínházért díjé). Mellékerülhet az 

ezüstérme.  

A városi képviselőtestület határozatában köszönetét fejezi ki Szoboszlaynak a gyulai 

nyári színház hírnevét gyarapító és szakmai színvonalát emelő két évtizedes kiemelkedő 

művészi teljesítményéért. A város mindezt Gyula város kulturális díjával (emléklappal és Kiss 

György Munkácsy-díjas szobrászművész gyulai várat ábrázoló ezüstérméjével) fejezi ki. A 

gyulai köszöntők a városi önkormányzat és művelődési élet képviselői, s a kis, családias 

ünnepélyen megjelennek a barátok mellett a kitűnő színművésznek otthont adó dunántúli 

megye és város vezetői közül is többen. 

Gyula ezt az elismerést eddig csak Miszlay Istvánnak, a Várszínház alapító 

igazgatójának adományozta – tavaly, halála előtt két héttel. ’Engem nem tudtok megijeszteni’ 

– olvasható Szoboszlay (egyébként elég fáradt) arcán. Stefanik Irén és Havasi István már nem 

nyerheti el… 

Gyulán, a Miszlay István által alapított várszínházban húsz évig játszottam, évente két 

szerepet is, mert akkor a nyári idény kínálata egy-egy tragédiából és vígjátékból állt. 15 évig 

egyfolytában, utána Veszprémből esztendőről esztendőre visszatérve egy-egy szerepre – 

magyarázza a művész. 
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Főbb gyulai főszerepei, amelyekre szívesen emlékezik: V. Hugo Hernanijában Don 

Carlos, Kós Károly Az országépítőjében István király, Áprily Lajos A bíborosának főpapja, és 

Heltai Jenő A néma levente Beppója. Ez utóbbit nem akármilyen körülmények közt alakította: 

akkor házasodott, s a címszereplő Latinovits Zoltán volt az esküvői tanúja. Ugyanis Gyulán 

nősült 1966-ban, Kígyósi Zsuzsa ideg‒elmegyógyász főorvost vette feleségül. Latinovits volt 

a tanúm, a feleségemé Enyedi Gábor gyulai tanácselnök, Miszlayval ő indította el a 

várszínházat! Utána előadásra mentünk. 

Ez a negyedik (ötödik, hatodik?...) gyulai elismerés. Eltelt húsz év utolsó gyulai 

föllépése óta, s most eszükbe jutott… Látszik rajta, hogy jól esik neki – neki, aki időközben 

Veszprém díszpolgára lett, akiről igazgatója, Hegyeshalmi László megjegyzi: nem vezető 

színésze volt a Petőfi Színháznak, hanem egész évadot meghatározó színésze! 

Színész közönség és taps, teljesítményének elismerése nélkül hogy lehetne meg?! 

Elárulhatjuk: Veszprémben a Pannónia nevezetű belvárosi kávéházban találkozik 

több-kevesebb rendszerességgel a Jobb egyes nevezetű asztaltársaság, a bakonyi 

megyeszékhely nemzeti érzelmű polgári értelmiségijeinek az alkalmi közössége, amelybe a 

halála előtti időkig eljárt Horváth Balázs ügyvéd, a rendszerváltó Antall-kormány minisztere. 

Ebben a környezetben, barátaival, a megye és a város vezetőinek képviselőivel fogadja a 

gyulaiakat Szoboszlay…  

Abody Béla (a Vidám Színpadon volt Szoboszlaynak igazgatója) írta egyszer 

Szoboszlay Sándor valamelyik alakítását elemezve: ’európai színész’-t láthatott a közönség… 

Hogy utána így élcelődhessenek vele a szakmabeliek: ‒ Na, mi van, ’európai’?!. 

Pesti, csabai, gyulai, egri, veszprémi társulatoknál játszotta végig nem akármilyen 

életpályáját Szoboszlay, hogy erősítse bennünk – akkori nézőiben – a hitet: a magyar színház 

(lehetett akármilyen sötét az elnyomás) európai maradt. A legjobb honi színházi‒színművészi 

hagyományok jegyében. Túlzás nélkül mondhatjuk: európai, magyar, polgár maradt minden 

körülmények között – az életben, a színpadon, mindenütt. 

(2013-ban bekövetkezett haláláig…) 

 

Brusznyai-szobor után Hang-villa 

 

Mondhatnánk: könnyű annak, aki anyai ágon a Réthy-féle pemetefű cukorkát föltaláló, a 

Rákosi-féle elkommunizálásig a békéscsabai Fő téri patika minden helyi polgári 

megmozdulást támogató tulajdonosainak a leszármazottja!... Mármint polgárként a helyi 

egyesületi élet tevékeny résztvevője szerepét vállalva a városáért tenni: a köz hasznára – civil 

tartásból. Mivel Bélafi László nagyapjának a honi kommunizmus dandárján Csabáról 

Alsóörsre kellett menekülnie, az unoka most Veszprémben teszi ugyanazt. Talán mondhatjuk: 

tehetős vállalkozóként segíti a veszprémieket a proletarizálás majd fél évszázada utáni jó (?) 

másfél évtizedes balliberális korszakot követően a visszapolgárosodásban. A Bélafi László 

tevékeny közreműködésével született Brusznyai-szobrot avató köztársasági elnök a város 

ötvenhatos vértanú hősének emléket állítók civil kurázsiját állította elénk példának – jó okkal. 

 A dicséretet azonnal elhárítja: nem az a lényeg, ki teszi, hanem mit! Zárójelbe, ki az, 

aki ezzel foglalkozik. Mert szinte csak a konkrét cél érdekes. Nem a líra! A többi duma, ami 

szóra sem érdemes – állítja. Véleménye szerint az emlékműállítási folyamatnak, amely 2005-

ben kezdődött s nem kis harcok után 2008 januárjában sikerrel végződött, az a legfőbb 

tanulsága, hogy …ennek a népnek arra van szüksége: legyen cél, odavezető út, és az elképelés 

valósuljon meg! A szobron az avatás óta is mindig van virág, szeretik… Lelki katarzist 

okozott! Hogy ezt meg lehetett csinálni. Hogy a tanulság: az ügy, a cél érdekében 

szövetségeseket kell és lehet találni! Hogy mennyire nem fehér és fekete a világ. Ha konkrét 

ügyről van szó, kiderül, nem jó‒rossz, gazdag‒szegény, jobb‒bal szerint döntenek az emberek, 

egészen más megközelítések lehetségesek. Ekkor derül ki, mennyire színes a kép. Az 
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emlékműállítás több mint ezer támogatója közt szocialista országgyűlés képviselők is voltak. 

Azt mondja, máshol vannak a határok. Kartáccsal lőttek ránk, nagyon nehéz volt. Egy kis 

csoport...  Azok, a szélső-balliberálisok.   

 Azt mondja, tán onnan ez a másféle, célratörő megközelítése, mert mérnök. 

(Hozzátehetjük: és mert sikert a vállalkozás világában csak így érhet el az ember?)  

 Ha van cél, az összefogás sokkal szélesebb körű lehet, mint amit elképzelhetünk. 

Azoknak nem tetszett Melocco Miklós szobra, akik nem a közért tesznek, hanem a saját 

szobrukat faragják! S lám: lehet másképpen is. 

 Negyvenhat éves, eredeti végzettsége szerint épületgépész mérnök, felesége vegyész, 

fia épületgépész-mérnök, leánya építész… Apai ükapja veszprémi úri szabó volt. A 

rendszerváltozás táján lett vállalkozó: műszaki tanácsadással és kereskedelemmel foglalkozó 

céget alapított, amely sok változás után Magyarország piacvezető épületgépészeti 

kereskedelmi vállalata. A D-ÉG Zrt. székhelye Dunaújváros, az általa alapított veszprémihez 

hasonló üzletük 22 van az országban, s akár a CBA, a magyar kézben lévő kereskedéseket 

fogja össze: 130-nál több magánvállalkozás kapcsolódik hozzájuk. Ezek a magáncégek ma is 

megvannak, működnek – az éppen összeomlóban lévő építőipari piacon, miközben termékeink 

22 országba jutnak el – magyarázza. 

 A Védegylet Veszprémért Egyesület elnökeként szervezte a Brusznyai-szobor állítást. 

Veszprém Város Vegyeskarának elnökeként is tevékenykedik – folytatja édesapja szerep-, 

pontosabban feladatvállalását, aki kórustitkár volt a kitűnő énekkarnál. Civil egyesületi élet a 

kommunizmusban szinte nem is létezett; nálunk igen, a lakásunkban… Ez a feladat is rám 

maradt. Sokféle ember közössége a vegyes kar is, akik valamiben mégis egyet akarnak. A 

Védegylet 2005-ben városjobbító szándékkal alakult; kezdeményezték a fölszámolt városi 

fürdő újraépítését, eddigi legnagyobb vállalkozásuk pedig az ötvenhatos vértanúemlékmű 

fölállítása lett. A szoborra, közadakozásból, 25 millió forint jött össze – mint mondja, kétszáz 

forintnak épp úgy örültek, mint egymilliónak. És a tudatosan terjesztett rémhírrel ellentétben 

nem az önkormányzat rendelte meg, hanem a Védegylet… A Megyeháza elé, Lenin 

szobrának hűlt helyére.  

 A következő cél: Veszprém hangversenyterme! A Séd mozit vettem meg. A nagyterem 

marad, körbeépítjük: próbatermek, jelmeztár, díszlettár, öltözők és étterem kapnak itt helyet. 

Kulturális társasház lesz, Hang-villának neveztük el. Terveink szerint tulajdonos lesz 

Veszprém Város Vegyeskara, a Mendelssohn Kamarazenekar, a Pannon Várszínház és több 

táncegyüttes. A pincében alternatív ifiházat alakítunk ki, és étterem is lesz. Nem a régi 

értelemben vett művelődési ház! Arra kell törekednünk, hogy meglegyen az érdeklődő 

közönség kritikus tömege. Ahol hol az egyik együttes próbál, hol a másik, ott üljenek le az 

emberek egy kávéra. Kulturális fókusza legyen a városnak. Nyereséget sosem fog hozni, de ha 

hosszú távon eltartja magát, már értelme van létrehozásának ‒ magyarázza. 

 1,2 milliárdba fog kerülni. A tervezés megkezdődött, a befektetőkkel egyeztetnek, s 

pályázati lehetőségben is bízik a veszprémi Hang-villa megálmodója. (2013-ban avatták…) 

 Azt mondja, a 2006-os veszprémi ’rendszerváltozáshoz’ a szoborállítás kíméletlen 

küzdelmét következetesen végigvivő Védegylet is hozzájárult azzal, hogy a városi 

képviselőtestületben az ő három képviselőjükkel van meg a nemzeti polgárság érdekében 

kiállók többsége. Pártoktól függetlenül, szellemileg annál elkötelezettebben, a civil kurázsi 

jegyében.  

 

Elsősorban szeretni, aztán tanítani 

 

A zene minden előtt, gondolná az ember, ahogy hallgatja. …A zene? Sokkal inkább a 

szeretet. Szeretet a zene által a gyermekek, s zenekarai, énekkara tagjai iránt. Hogy 

beszélgetésünk végén kimondja: szerencsés ember. Boldog, hogy ezzel foglalkozhat. 



71 

 

 Nem akármilyen odaadás kell 2007-ben az embernevelést, zenei nevelést illetően, 

hogy ilyen rendíthetetlenül higgyen valaki… a szépben. Abban, ami akkor is jó, ha a külvilág 

nem értékének megfelelően becsüli. 

 Díjat épp eleget kapott veszprémi zenedés gyermekekből álló Kis Tücsök és Nagy 

Tücsök vonószenekara (hegedűs és csellista zenészpalántáival), sikere van a fesztiválkórus 

minősítésű almádi vegyes karnak (2015-től a Harmónia Énekegyüttest vezeti), járja velük a 

hazai és a külhoni hangversenytermeket, de érezni, őszinte, amikor azt mondja: igazán 

boldoggá a zene varázslata teszi.  

 Demel Eszter a főváros első zenei általános iskolájában, a Lorántffyban végzett, a 

gimnáziumban csellózni tanult, a Liszt Ferenc Főiskolán szolfézs- és énektanári oklevelet 

szerzett, amelyeket utóbb karvezetés, majd karmester szakos diplomával, végül a minap a 

Zeneakadémián (a fiával egyszerre, aki jelenleg Hollandiában karmester) egyetemi 

végzettséggel toldott meg. Budafokon 12 évet töltött, majd 1990-ben a családjával 

Veszprémbe költözött, ahol a Csermák Antal Zeneiskola tanáraként megalapította két 

gyermek vonós zenekarát, majd Almádiban a vegyes kar vezetését vette át. 

 ‒ Csodálatos általános iskola volt a Lorántffy! Nagyon lelkes tanárok tanítottak, 

naponta énekeltünk, szombaton is, ráadásul ott volt az énekkar. Nekünk a Bartók kórusművek 

jelentették az alapot. Olyan érzelmi élményt adott ez az iskola, amely máig bennem van. A 

tanításra az a törekvés volt jellemző, hogy kicsi korban az érzetek, a hallás fejlesztésével, az 

érzelmi neveléssel érjenek el eredményeket. Hogy nyilván rajtam, a tanáron keresztül szeretik 

meg a gyermekek a zenét! Rajtam keresztül van közük a zenéhez.   

 Felnőttként visszajárt Pestre továbbképzésre Kokas Klárához, akitől főiskolás diák 

korában is tanult; megértette, mennyire fontos az elfogadó szeretet. Elsősorban szeretni, aztán 

tanítani – fogalmazza meg pályája eddigi legfőbb tanulságát. 

 Ebben a mai, nagyon kemény világban, amikor meg kell felelni a gyakran embertelen 

verseny igényeinek.  

 ‒ Nem értek egyet azzal a felfogással, amely emiatt elhanyagolná a művészeti nevelést 

a többi ’fontosabb’ dolog miatt. Ha csecsemő korától arra tanítjuk a gyermeket, hogy neki 

küzdenie kell, csak görcsölni fog. Persze fegyelem nélkül semmi sem működik. Nem 

dresszúrával, de hogy megtanulja: meg kell dolgozni azért, ami szép, jó az életben. A 

művészeti nevelés lehetőség a gyermeknek, hogy megszeresse a zenében, ami érzelmileg hat 

rá. Érzelmileg motiválni a diákokat: ma ez kimarad. A szülő jó közegbe, kiváló eredmény 

érdekében küldi a gyermekét; az eredmény stressz, görcs. A mai gyermekek emiatt sokkal 

rosszabb helyzetben vannak, mint mi voltunk. Kokas Klára iskolája éppen az ellenkezőjére 

tanít: arra, hogy jó, minőségi munkát kell végezni, de hogy a nevelésbe a gyermek ne 

pusztuljon bele! Hogy a gyereknek öröme teljék benne. 

 Mindennek az alapja, hogy kicsi korunkban figyeltek-e ránk, szerettek-e. Fontosnak 

tartották-e, hogy mindent, amit lényegesnek tartanak, megtanítsanak nekünk. Iskolában, 

együttes élén is: ha nehéz is, megtalálni a középutat, mikor kell követelni, mikor engedni. 

Mert ha szenvedés az egész, a tanulás öröme elvész. Arra van a gyermekeknek a legnagyobb 

szükségük, hogy szeretettel neveljük őket. Nem elég megkérdezni, hogyan felelt az iskolában, 

foglalkozni, beszélgetni kell velük. Hogy ne feszítsük túl a húrt: arra összpontosítson a diák, 

ami későbbi hivatásához, adottságai, tehetsége kibontakoztatásához fontos. Ne élje föl 

tartalékait, amelyekre felnőttként lesz szüksége ‒ sorolja azokat az alapigazságokat, 

amelyekről mintha nem tudna a ma alsó, közép- és felsőtanodája, meg persze a ’rohanó világ’ 

jellegzetes családja. 

 Család, iskola, öntevékeny művészeti csoport, hivatás… Mennyire összefügg minden. 

 Azok a gyermekek, akik a Tücsökben muzsikálnak, nem fognak úgy elkallódni, mint 

akik nem ismerik a közösség szeretetét ‒ magyarázza. Megtanulják megbeszélni, kibeszélni, 

mi foglalkoztatja őket. Bensőséges kapcsolat alakul ki köztük, amely megmarad iskolából, 
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együttesből távozásuk után is. És nem a világon múlik, hanem rajtunk, milyen emberekké 

leszünk. Náluk a gyermekek nem káromkodnak, nem hallgatnak vad, fülsiketítő ’zenét’. Mint 

mondja, nem korlátozza őket nagyon, de ami korlátot szab, azt komolyan veszi. 

 ‒ Nem félek a világtól, hogy milyen, mit vár tőlünk. Nem beszélek, teszem. Sok 

munka, sok öröm. Ha megnézem, mennyi a fizetésem, hányszor dicsérnek meg, nem ezt a 

szakmát választom. De ha tudom, hogy délben jönnek a gyerekek… Kimondhatom: minden 

baj ellenére szerencsés ember vagyok. Olyan adomány ez, amit nem sok szakmában 

kaphatunk meg.  

 Nem akármilyen zenei élet van Veszprémben: kitűnő karnagyaiknak köszönhetően 

sikert sikerre halmoz a város vegyes kara, Liszt-kórusa, Mendelssohn kamarazenekara. Ebben 

a komolyzene iránt fogékony közegben nevel – megannyi társával – utánpótlást a hivatásos és 

nem hivatásos zenei életnek, nevel zeneszerető, zeneértő közönséget Demel Eszter. Valljuk 

be: észre nem véve a külvilág zörejeit, amelyek a világ minden kincséért sem állnának össze 

ZENÉ-vé. Neki, nekik legyen igazuk.                 

 

Falugazdász, lóháton 

 

A nagyapja alföldi ménes élén állt, neki nyolc lóra futja a Balaton-felvidéken. A mai világban 

ez sem akármi! Értelmiségiként gazdamód élni… A mezőgazdaság állami 

irányításának‒szervezésének egyik helyi meghatalmazottjaként a maga ura legyen! 

 Beszélgessünk, mondom Szentesi Istvánnak. Ilyenkor télen (2010 elején) időnként a 

havas határban, illetve a hóborította városszéli kertekben látni lóháton, segít csapatával a 

polgárőröknek a rend fönntartásában. Nyaranta a fél Bakonyt s Balaton-partot végigjárja 

huszár öltözetben lovas tanítványaival a nagy ünnepek fényét növelni, hozzájárulni a jó 

hangulathoz… Falugazdász, lovas egyesület vezetője, lovasgazda, Szilveszterkor a város 

főterén a feleségével regölni kezd… Azt mondja, a lovakról szívesen szól. A munkájáról talán 

majd máskor. 

Hogy honnan a ló szeretete, fog magyarázatba. 

Apámnak nem volt a lóhoz köze, testnevelő tanárként élt. Nagyapám az orosz fogság 

után Pakson a Belspedet megalapította, tíz-tizenkét fogatot vezetett, reggelente ennyi pár 

lóval indultak az emberek a Tüzépre, a Konzervgyárhoz. Engem mint kicsi gyereket 

odaengedtek valamelyik hajtóhoz. Teljesen belém ivódott. Később az atlétika eltávolított a 

lótól.   

Paksról a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre ment, a sport révén került végzés után 

Veszprémbe, ahol 1981-ig a BVTC válogatott tízpróbázója volt. Jó évtizedig versenyzett, 

élsportolóként túl sok köze nem lehetett a lovakhoz. Kicsit eltérítette, magyarázza. Már 

környezetvédelmi szakmérnök, amikor visszatér ahhoz a világhoz, amelyhez a legtöbb köze 

van.  

A bakonyi megyeszékhely városgazdálkodási üzeménél, majd a tanácsnál dolgozik. A 

rendszerváltozást követően falugazdász lett, Öskütől Alsóörsig tizenhat környékbeli település 

kisgazdáinak, kistermelőnek az ügyes-bajos dolgait intézi (…intézte nyugdíjba vonulásáig). 

Almádiba (pontosabban a Balatonalmádihoz tartozó ezeréves egykori faluba, Vörösberénybe) 

1990-ben költözött, felesége családjának ősi földjére, és a Séd-parton a két kezével épített 

maguknak otthont. 1996-tól van lovuk. Az eredeti terv az volt: Vajk fiammal lovagolgatunk. 

Idekerült egy barát lova a csikójával; vettem én is egyet. Kiderült, mindkét kanca vemhes. A 

következő év májusában 5 ló állt az udvaron. 

Akkor fuccsoltak be Magyarországon az újgazdagok lovas vállalkozásai; 1990-95 közt 

divat volt lovardát, lovas tanyát létrehozni, lovas vállalkozásba kezdeni. Majdnem mind 

megbukott – emlékezik az indulásra. A ló nem hozza, viszi a pénzt! Ezt pénzért nem lehet 

csinálni, pénzszerzésre nem jó! Nem tudtuk volna a csikókat eladni, mert nem akartunk 
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nagyon olcsón megszabadulni tőlük. Egyszer csak elkezdtek idejárni lovagolni a környékbeli 

gyerekek! A mai napig háromszázan tanultak meg nálunk lovagolni. Azaz csak az marad meg 

a lovaknál, aki szereti őket. Ha nem haszonszerzésből, hanem szerelemből vág bele s marad 

meg mellette. 

2001-ben alapította a Vörösberény Lovas Egyesületet, mert akkor már több mint 

százra nőtt azok száma, akik rendszeresen visszajártak a Szentesi-istállóba lóra ülni, lovagolni 

indulni a Balaton-felvidék hegyeire‒völgyeibe. Az egyesületnek most majdnem négyszáz 

tagja van, barátaik, lovasaik, lovaglóik léptek be a berényi lovaskörbe, meg természetesen a 

lóval barátkozó gyermekek kedvtelését támogató szülők. Van olyan kétnapos túrájuk, amikor 

majd’ félszázan vannak együtt: nyolc-tíz lóval ellovagolnak a Balaton-felvidék hegyei közt 

fekvő Hidegkútra, este érnek oda, másnap vissza. Délelőtt‒délután váltják egymást a 

túralovasok, így mindnyájan nyeregbe kerülnek e gyönyörű lovas kiránduláson. Este 

Hidegkúton hatalmas bográcsban készül nekik a vacsora, az öhömhöz (slambuchoz) közösen 

pucolják a krumplit… S nyilván együtt teszik rendbe a fáradt lovakat.  

Az iskola befejezése után a Szentesiékhez lovagolni járó almádi és környékbeli 

leányokat és fiúkat többnyire elviszi innen az élet, de mindig léptek éppen elegen a távozók 

helyére. Nem az a lényeg, hogy valaki élete végéig itt lovagoljon. Szeresse a természetet, a 

tiszta környezetet, a lovakat, a lovaglást! S ezt itt a Berényi-séd partjáról a szépséges Balaton-

felvidéki hegyekbe lovagolva nem nehéz megtanulni. Nem hiszem, hogy A csillagok háborúja 

viszonyai közt akar bárki élni… Hogy hirtelen ’közéletiség’ keveredjék mondandójába: 

Elfogadhatatlan, hogy elfogyjon a magyar; meg hogy elfogyjon a ló. Hogy a szürkemarha ne 

hungaricum legyen, hanem osztrák különlegesség! (Román különlegesség a székely 

kürtöskalács, szlovák itóka a tokaji…) S hogy mennyire fontos: álljon első helyen annak a 

tudata, kik vagyunk, mik vagyunk. Hogy valahová tartozunk. Ha ezt nem fogadjuk el, rossz 

úton járunk. 

Nocsak, a lóról mi nem jut az ember eszébe a vörösberényi Séd-parton?… 

Ott jártunkkor a havas patakparton ropogtatta az abrakot a Szentesi-lovarda teljes 

lóállománya. Elöl a Séd, a patak vájta völgy oldalában a lócsapat mellett öreg fa, vakítóan 

fehér hó… Nem akármilyen látvány. 

Paks mellett a biritói tanya végig megvolt, megvan, szülővárosától 6 kilométerre a mai 

napig a család birtoka. Ha Vajk fiam úgy dönt, ott folytatja a lovászatot. De ő itt akarja. Vajk 

a füredi gimnáziumban tanult (majd egyetemre járt), s apja mindenese Almádiban a Berényi-

séd partján lévő lóistálló környékén. Ahogy nyaranta túralovaglásra vezeti az ifjú és felnőtt 

vendégeket, ahogy a városnézésre induló fogatot hajtja, a vak is észreveheti, mennyi köze van 

édesapja lovaihoz, a lovaktól elválaszthatatlan lovas gazda életmódhoz, s hogy szereti-e a 

lovat.  

 Ki takarítja az istállót, ki etet? Azt mondja, a család. Korábban elsősorban ő, majd a 

fia, a felesége pedig a hátteret adja. A takarmány nagy részét veszik, a kárpótlással csak pár 

darab, hektárnál kisebb föld került vissza a birtokukba, az nem ad annyit, amennyire a 

lovaknak szükségük van. 

 Falugazdász, lóval. Nyolc lóval. 

 A falugazdász munkáról nem szívesen beszél. Tán elárulja az okát, amikor megjegyzi: 

az ő bírálata, hogy lovas gazda. Megmutatja, így is lehet. Ez az én kritikám: nem központi 

utasításra teszem, amit teszek, hanem a ló szeretetéből! Mint volt élsportoló nem tartom 

istenigazából üdvözítőnek az élsportot, sokkal inkább a tömegsportot. Ez tanít meg a 

környezet iránti alázatra, mi mindent meg kell tennünk azért, hogy az unokáink is 

használhassák a Földet (a földet és a Földet…). Hogy jó úton járok, bizonyítja: évente tíz-

tizenöt gyerek az általános iskola elvégzésével úgy röpül ki az almádi családi fészekből, hogy 

a lovas egyesületben is segítették őket megtanítani a természet szeretetére és tiszteletére. 
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 Több lábon állva tud csak a lovaival megmaradni, csak ebből megélni nem lehet. 

Ráadásul elvárás a hasonló istállókkal, lovardákkal, lovas egyesületekkel szemben, hogy az 

ott tartott ló elviselje a nyerget is, meg hogy hintó, kocsi elé fogják. Nyereg alatt és fogatban 

is hasznosítható legyen.   

 A nyolcból hét magyar félvér, az egyik lipicai. Adjuk-vesszük, cseréljük őket. Három-

négy ló állandó, párat cserélünk. Kétévente veszünk egy reményteljes csikót, a túravezető 

lovagolja, a többit ő vezeti. Megpróbáljuk könnyen értékesíthető lóvá alakítani, és eladjuk. 

Így kísérlik meg újra és újra egyensúlyban tartani a kis lovas – egyesületi – vállalkozás 

gazdálkodását. Könnyű aligha lehet. 

 A nagyapját, honvéd főhadnagyként, első világháborús hőstetteinek jutalmaként 1932-

ben avatták vitézzé. A kiskunhalasi ménest helyettes vezetőként jó évtizedig irányította, a 

csendőrségnek neveltek lovakat. A második világháború végén csendőr őrnagyként került 

fogságba. Nagyapja emléktárgyai – fényképek, kitüntetések, kardja, valamiért megőrzésre 

méltónak ítélt apró lószerszámok, kis lószobor – a vörösberényi családi otthonban kaptak 

helyet: kis emlékfallal idézi közénk a házigazda a ló szeretetére és tiszteletére nevelő 

nagyapát. 

 Ahogy maga a hely pedig – Vörösberény, a Séd (Berényi-séd) partja – a felesége, 

Brazsil Márta családjához kötődik: Szentesi István asszonya azon a telken született, ahol most 

a maguk által épített házuk áll (a lóistállóval). Mert hogy a felesége meg tősgyökeres 

vörösberényi gazdacsalád leszármazottja.  

 Ló, Almádiban (és Vörösberényben)? Ma, egyébként, alig. Valaha minden 

valamirevaló almádi és berényi gazda kocsival, lóval járt… ’A téesz’ (a ’kommunizmus’ 

nevezetű akármi) elvitte. Ami maradt, az eme állattól szabadulni nem tudó – és nem akaró – 

pár embernek köszönhetően marad. Reméljük, sokáig. Függetlenül attól, mi üzlet és mi nem 

az. Mert talán mégsem csak üzlet az egész világ… 

 Többnek kéne lennie. 

 S ahogy elnézi az ember a szép időben a balatoni hegyek ösvényein kaptató, a ritkás 

erdő fái közt lépegető, a tisztásokon vágtató lovakat s lovasaikat, örömérzése támad a 

gyalogosan kirándulónak is. Mi tagadás, gyakran találkozik e sorok rovója a hegyekben 

bóklászva Szentesi ifjú lovasaival. Hozzátehetem, örömlovasaival. Mert süt valamennyiük 

arcáról a jó érzés: ezen a gyönyörű helyen ilyen pompás állatok hátán ülve elfelejthetik 

mindazt, amitől egyébként csak rosszkedvünk lehetne. Hogy a csúcs legyen: lányunokád úgy 

üli meg kétévesen, egyenes derékkal a kancát, hogy lábával kapaszkodva balkézzel a ló 

sörényét simogatja, jobb kezével meg neked integet… Igaz, neki meg a szépapja volt huszár. 

 A falugazdász helyett – mondta az előbb maga a gazda, de a határt járva láthatod 

magad is – a fia szokta vezetni a túralovasokat. Hogy (hálá Istennek!) így a jövőt illetően is 

bizakodhassék a magunkfajta. (…2016-ban már ő a berényi lovas vállalkozás irányítója.) 

 

Balatoni lelkészből lett püspök 

  

Van, aki hallomásból ismeri faluja, városa lelkészét, van aki, évente egyszer rányit, ha valami 

gondja van, valamivel meg akarja bízni, valamit kérni kell tőle, vagy csak egyszerűen 

ellátogat az egyik ünnepi istentiszteletre… Más majdnem minden vasárnap ott ül a padban, s 

hallgatja. 

 Igen jól jár, aki rendszeresen beül Steinbach József almádi‒fűzfői református lelkész 

(majd püspökhelyettes, rövidesen püspök) igehirdetéseire! Vasárnapról vasárnapra érezni: 

fölkészült, nagy tudású, a szentírási lecke tanulságait a mához mérő ember. Mindig meglepi 

valami újjal gyülekezetét: a Szentírás és csetlő-botló világunk közt rendre megtalálja a 

kapcsolatot. 
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 Pápán igehirdetéstanra tanítja a papjelölteket. Ettől a dolga könnyebb nem lesz, de tán 

magyarázza, miért köti le az embert valamennyi prédikációja. 

 Meg is telik rendre az almádi református istenháza. Az ősztől tavaszig tartó időben 

nagy ünnepen, májustól szeptemberig pedig minden áldott vasárnap a templomudvar padjai is 

hívekkel zsúfoltak. Mert a nyaralótulajdonosokkal és az üdülővendégekkel már-már 

megkétszereződik a gyülekezet.  

 1990-ben került a fűzfői‒almádi társegyház élére. A gyülekezetet 1942-ben alapította 

Bolla Ferenc, aki nem akármilyen időkben (a hivatásos és hivatalos istentagadás kellős 

közepén) épített s avatott 1956-ban templomot Almádiban. A társgyülekezet jelleg mellett az 

almádi helyzet különlegessége, hogy a városban két református egyházközség van, ugyanis a 

jó ezer éves Vörösberénynek (a mai Balatonalmádi településrészének) Kálvin-hitű lakói a 

reformáció óta a maguk külön életét élik. Almádi évszázadokig a veszprémi káptalan 

szőlőhegye volt, majd a megyeszékhely és környéke polgárainak kedvelt pihenőhelyéből a 

XIX. század második felében lett önálló község. A lakosság zöme katolikus, ám igen jelentős 

szerepet tölt be a kisváros társadalmi, lelki, művelődési életében a reformátusság. A legutóbbi 

fölméréskor a 8700 városlakóból 1600 vallotta magát reformátusnak, s az almádi gyülekezet a 

nyaralókkal együtt 800 ember lelki igényeinek igyekszik megfelelni. Fűzfőn a lakosság 

tizedrésze, körülbelül 400 református, s ott a nyaralók tömeges megjelenése sem jellemző.   

 Az almádi református közösségre jellemző, hogy a megszokottnál alacsonyabb az 

átlagéletkor. Sok a fiatal az istentiszteleteken, hét közben viszont nem érnek rá részt venni a 

gyülekezeti életben, hisz tanulnak, dolgoznak. Sok a hittanos is, félszáz gyermek ismerkedik 

lelkésze segítségével a keresztyén hit alapjaival.  

 A sok fiatal mellett meghatározó a fürdővárosban, hogy Veszprémből jó néhányan 

ideköltöztek: emeleti lakásuk árából itt családi házat tudtak vásárolni és emberibb 

körülmények közt élhetnek. Emiatt nagy az igény a 20-40 éves korosztály részéről a 

közösségi alkalmak iránt. Ezt például a bibliaórával és a filmklubbal igyekszik a lelkész 

kielégíteni. Tervezik, hogy külön összejöveteleket szerveznek az 50-60 éveseknek is, mivel 

ők is igénylik a hét közbeni összejöveteleket. Mivel szép számmal élnek Almádiban 

református értelmiségiek, számukra szintén külön kört kellene alakítani. Nagy az igény a 

felnőtt hitoktatás iránt is, hogy fölelevenítsék és összefoglalják az egykor tanultakat – 

magyarázza a lelkész. Nyaranta Fűzfőn és Almádiban hittanos tábor várja az egész országból 

a fiatalokat, ezekben a hetekben több száz református leány és fiú tölt kellemes, szép, a lelki 

építkezést segítő napokat a Balaton északkeleti partján.  

 A fűzfői és az almádi gyülekezet életének a szervezése mellett van éppen elég dolga: a 

pápai református teológián prédikációtant tanít, és hogy a tanulásból sosem legyen elég, 

beszélgetésünkkor a Veszprémi Egyetemen utolsó éves hallgató: a lelkészi és vallástanári 

végzettség mellé bölcsészdiplomát is szerez. Felesége rászorulók gondozásával foglalkozik, 

két gyermekük még iskolás. 2007-ben újabb feladatot kapott: a Dunántúli Református 

Egyházkerület püspökhelyettesnek (lelkészi jegyzőnek) választotta.   

 A többség azt látja, amin ő részt vesz: heti egy alkalom a vasárnapi istentiszteleten! 

Azt gondolja, ennyi a dolga a lelkésznek. Valójában 24 órás szolgálat ünnep, vasárnap nélkül. 

Ezt vállaltuk. Ehhez nagyon jó feleség kell, aki elviseli, és segít! Ha nem áll a lelkész mellett, 

az egész ügy meghal. Nélküle nem boldogulnék – jegyzi meg.  

 Van épp elég dolga, összetett a lelkész munkája, de feladatait sorolva elsőként a 

vasárnapi istentiszteleten való helytállást említi. Amikor oda kell állnia a sokarcú gyülekezet 

(és vendégei, nyaraló reformátusok, és hozzátartozóik miatt jelen lévő más felekezetűek) 

elé… Az igehirdetésre készülni kell, megszólalni nagy felelősség! Valamit mondani, 

evangéliumot mondani; az embereket megszólítani, bátorítani, erősíteni, bizonyos esetekben 

tanítani, döntési helyzetben lévőnek utat mutatni… A hitoktatás számára óriási kihívás, mert a 

helyi elsős általános iskolás gyermekektől a veszprémi katolikus gimnázium református 
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diákjain át egyetemistákig minden korosztállyal foglalkoznia kell, miközben valamennyi 

külön szakma. Harmadiknak a lelki gondozást említi, amelyre egyre inkább szükség van, a 

megszorult embereket néha órákig hallgathatja szeretettel a lelkész. A közösségépítés pedig 

azért fontos, mert a gyülekezet akkor működik, ha azon belül kisebb csoportok 

tevékenykednek, hogy aztán vasárnap az együttlét élménye hassa át őket is. És akkor még 

nem beszélt a hivatali teendőkről – jegyzi meg.  

 Értelmiségi, vidéki, keresztyén… Együtt egy kicsit sok annak, aki anyagi sikerre 

vágyik a III. évezred eleji Magyarországon. Ám aki erre tette föl az életét, mi más tehet: 

szolgál tisztességgel. Steinbach Józsefet ismerve leírhatjuk: tisztességgel, szívvel, tudással és 

szeretettel. 

 Így meg már különösen ’korszerűtlen’ az ember az „Élj a csúcson!” (hazug) világában.  

Annyi baj legyen. 

Áldás, békesség! – köszön el a vendég a balatoni püspökhelyettestől. Tán nem ok 

nélkül arra gondolva: ránk férne belőlük minél több.  

(2009-ben dunántúli püspöknek választották.) 

 

Festő az Öreghegyen 

 

Almádiban, a némelyek által újabban mediterrán hangulatúnak mondott, a bennszülöttek 

szemében mindössze balatoni, legföljebb pannon Öreg-hegy-oldalban nem éppen 

nyugatmajmoló művészetfelfogással lep meg Filep Sándor, a Magyar Művészeti Akadémia 

tagja. 

‒ Kifejezetten a figuralitást vállalja föl hat tagú F-csoportunk; az F a figuralitásra utal, 

a mindenféle ultra- és posztmodernnel és a pénzhajhászással szemben. 

Jórészt erdélyi gyökerű művészekből áll az F-csoport, tagjai az Almádiban élő Filep 

Sándor mellett Kádár Tibor, Ughi István, Horváth Lajos festők, Dienes Attila és Párkányi 

Péter szobrászok. 

‒ Sohasem voltam csordaszellemű, de velük kifejezetten jól érzem magam. Azokkal, 

akik ragaszkodnak gyökereikhez, azokhoz a gyökerekhez, amelyeket manapság szeretnének 

tűzzel-vassal kiirtani.  

Ugyanúgy gondolják, ugyanazt tartják fontosnak, hát összefogtak. Ettől függetlenül 

csinálja mindenki a maga dolgát. 

        ‒ Kifejezetten művészeti szempontok és nem a pénz vezéreltek bennünket, amikor a 

csoportot létrehoztuk. Ez ma nem divat a magyar művészeti életben ‒ magyarázza a festő.  

A művészcsoport fél éve alakult, első közös tárlatuk a télen Székesfehérvárt volt, 

legközelebb pedig ‒ (2007) június derekán ‒ a veszprémi Vár Galériában állítanak ki együtt a 

figurális művészeti ábrázolás korszerűségét valló kis társaság tagjai. Az a hattagú 

művészcsoport, amely az alaktalannal, bizonytalannal, szinte-, alig-, majdnem-világgal 

szemben az embert és környezetét ábrázolják, igyekeznek alkotásaikban megragadni.  

A tájat is? ‒ kérdi önkéntelenül az ember, ahogy rácsodálkozik az almádi Öreg-hegy 

oldalában épült Filep-villából a túlparti Aligáig‒Sóstóig látható, kápráztatóan gyönyörű ‒ 

leginkább a kék és a zöld legváltozatosabb árnyalataiban tündöklő ‒ balatoni világra. Elámul 

a balatoni hegyek, dombok zöldje által keretbe foglalt magyar tenger természet alkotta, 

ismételhetetlen, másolhatatlan remekmívű képe láttán… Fény, víz, levegő, erdő és hegy, hajó, 

fecske. Szóval: kerül-e ki a kezei közül tájkép, mennyire hat rá e nem akármilyen környezet? 

‒ Semennyire! Keretet ad, impulzust, de a Balatont nem festem. Majdnem mindegy, 

hol él az ember; bárhol élek, ugyanazt fogom csinálni. Csodálatos ez a hely, végtelen a 

nyugalom, már csak dolgozni kell! 

Azt mondja, mindig az volt a vágya, a Balatonnál élni, de korábban ez lehetetlennek 

tűnt. Hogy aztán mégiscsak sikerüljön.  
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       ‒ Most már végtelenül élvezem.  

        Balaton és otthon, Balaton és dolog, Balaton és barátok. Közben ‒ esetleg ‒ pohár 

vérvörös balatoni borocska. Meg egy jó bográcsos, mert főzni is szeret. 

        A festészet mellett a zene is izgatja, izgatta gyermekkora óta. Gitározott és gitározik 

ma is. 

        ‒ Fi-Ne Art Ensemble a zenekarunk neve, régi pesti cimborákból áll, de csinálom akár 

egyedül is. Fontos része az életemnek. 1979-80-tól klubokban, pincékben léptünk föl, 

kiállítás-megnyitókon, önálló hangversenyeken is, 1989-től ezen a néven. 

        Almádi otthonában hangstúdiója is van, ahol mindent föl lehet venni.  

 ‒ Gyermekkorom óra arra törekedtem, hogy kis alkotóműhelyt hozzak létre. Zenéből 

nem lehet megélni, képzőművészetből úgy-ahogy. CD-lemezünk rengeteg van, de nem adták 

ki. 

 Milyen zenét játszanak? Hallgassam meg, mert ilyet nem játszik senki… Semmilyen 

irányzathoz nem kapcsolható, rögtönzés, elsősorban improvizatív zene.  

 ‒ Egyedül is szeretek gitározni, de van, amikor két hónapig nem nyúlok hozzá. Ha 

összejönnek a barátok, azonnal előkerül a gitár. 

Azt mondja, kiváló zenész társai vannak. S hogy igyekszik az életét kerekké tenni; 

ebben segít a festőnek a zene.   

Hogy került Balatonalmádiba?  

Tolnában született, Sárbogárdon nőtt föl, ösztöndíjasként Nyugat-Európát járta, 

Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán tanult s tanított, az 1990-es években a 

székesfehérvári Korona Galéria művészeti tanácsadójaként tevékenykedett. Almádiban a 

város és a megye hívására 2005-ben telepedett le.  

A tolnai szülőfalutól, Pincehelytől a hazai és a külhoni nagyvárosokon át vezetett az 

útja a Dunántúl e kedves Balaton-felvidéki kisvárosába. Festeni, zenélni, élni ‒ távol az ultra- 

és poszt-akármilyen világtól. 

  Filep, a nem realista (realista)…  

        Hogy érzi magát e posztmodern, utómodern világban realista festőként, a 

valóságábrázolásra fölesküdt művészként – jut eszébe elsőre ez a kérdés az embernek, ahogy 

(tárlaton, vagy otthon, a műtermében) Filep Sándor művészetével ismerkedik (… ismerkedik 

tovább három évvel később). 

‒ Nem vagyok realista. A realizmus nem stílusirányzat, maga a valóság! 

Amely megjelenik a képein.  

Ugyanezt Melocco Miklós Filep és szobrász társa, Párkányi Raab Péter  

zalaegerszegi tárlata kapcsán írta: „A sok izmus után – az egyszerűség kedvéért az absztrakt 

művészet korában – ők ábrázoló művészek”.   

 Tavalyi (2006-os) egerszegi tárlatának képei – festményei és rajzai – után a helyzet 

Filepnél változatlan. Új sorozata az almádi műteremben: hatalmas méretű fejek, 

emberábrázolások. A saját magáról alkotott arckép, a Meloccoról készült hasonló mű, II. 

János Pál alakja… ‒ készülnek ősi szerszámmal, ezüstvesszővel, vászonra, a méretük pedig 

180 cm x 130 cm. Már-már megmozdul mindegyik. Eléd lép, önmaga. Nem más. Nem 

elvonatkoztat (az ábrázolttól), nem fényesít, nem homályosít, nem ködlik, nem elnagyolt, nem 

szaggatott, nem darabolt avagy darabos, nem hiányos, nem ez is, meg az. Filep igenje: igen az 

igazra. 

 Ami persze a legnehezebb. 

 Szinte segítség nélkül. Megbízatást magánrendelőktől ha kap, állami, alapítványi 

ösztöndíjat, díjat nem a magafajta ’nem realista (realista)’ ábrázoló művészek kapják. Ami 

nem felel meg a ’mértékadó’ ’véleményformálóknak’, megnézheti magát – érzi, nyilván nem 

ok nélkül.  
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‒ Kiszolgáltatott helyzetbe hozzák az embert, az egész művésztársadalmat, amely tele 

önjelölt félistenekkel. És futtatják őket! Díjeső, amit akarsz. Pedig amiben élnek, amit 

fölmutatnak: virtuális valóság a valódi helyett. 

 Ha egyszer abból lehet megélni! 

 ‒ Minden művész tudja: egyszer fenn, egyszer lenn. Ha jól érzem magam, sem 

felejthetem, hogy esetleg amúgy rosszul érzem magam! Nem tehetek úgy, hogy ne lássam, 

mások milyen rossz helyzetben vannak. Azokkal szemben, akik viszont védettek, ki tudja, 

milyen alapon érvényesülők. Ki tudja, miért jutnak el ösztöndíjasként külföldre. Mások 

nyomorognak. A családi hátterem ilyen, hogy jobban élek sok társamnál. 

 Tán azért mentegetőzik, mert igen szép helyen – a Balaton-parton, az almádi Öreg-

hegy oldalában lévő műtermes lakásban ‒ él. (Egy ideig) Nem egyedül, idős szüleivel 

(gyermekei Pesten tanulnak), valóban gyönyörű helyen. Mely gyönyörű környezet (Tó, Hegy, 

balatoni természet) meg nem jelenne a képein, azokon nyoma sincs annak a környezetnek, 

amelyben születnek.     

 Székesfehérvárról települt ide, hogy megtalálja lelki békéjét, azt a kisvilágot, 

amelyben kedvére dolgozhat. Hogy ne kösse le a közéletbeli szerep, ne az határozza meg, mit 

ér, amit fest. 

 Milyen a közérzete?  

 ‒ A magam szempontjából kiváló! Ha a nagyvilágot nézem, katasztrofális. Az ország 

szempontjából: túl katasztrofális jövőképem van. Mindamellett optimista vagyok; különben 

nem festenék. 

Milyen lehet egy festő hangulata (53 évesen), amikor elmúlt évi kiállítása után nem 

mutatkozik újabb. Születtek új képek, de. 

 Műveinek jó része nincs a birtokában. Műgyűjtők és közgyűjtemények őrzik. Ami 

megmaradt róluk, belőlük a művésznek: fényképfölvételek, amelyekből könyvet szeretne. 

Abban fölmutathatná, mit is végzett (eddig) Filep Sándor. 

 ‒ A képek szanaszét vannak, de a fényképek róluk megvannak. Remélem, jövőre 

összejön. 

 Mutatja a családi albumot, amely tavaly jelent meg: a (marosszéki) Vadadi Filep 

família sorsa bontakozik ki benne régi iratok, képek, családfák, címerek, fényképek, miegyéb 

írásos és képes emlékeknek köszönhetően. A család kétévente találkozik, ősük 1574-ben 

Bátori Istvántól kapta a nemességet. A székely Filepek rokonságban voltak (vannak) Dózsa 

Györggyel, Szinyei Mersével… Egy magyar család, mely tud magáról, büszke arra, ami. 

 Ez lenne a baj? 

 Filep Sándor szerint erről szó sincsen. 

 Hogy lenne bármi baja – azon túl, ami van ‒, amikor azt művelheti, ami számára a 

legfontosabb? 

 A többi: nem túlzottan izgatja. 

 Azt gondolhatjuk, szerencsés ember! 

 „Filep Sándor rajzol is, fest is egy képen. A vonal és a szín harmóniában van. A vonal, 

ahol van, olyan színű, amilyennek ott lennie kell” – írja Melocco Miklós. S nem vitás: Filep 

művei azt az összhangot igyekeznek visszaadni, amely arra a környezetre jellemző, amelyben 

születnek (Almádiban, a Tó fölött) a képei…  

 A végén elárulja: mégiscsak lesz új tárlata, Székesfehérvárt a Szent Korona 

Galériában mutatja be rajzait.  

 

Megállt a menet  

  

‒ Álljon meg a menet! Ez már a szeminárium tulajdona, ezt már nem lehet felosztani – s avval 

elkotródott többi földosztó elvtársával együtt. 
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Az alsóörsi földosztók, miután jól fölöntöttek a garatra – lecsúsztattak a gigájukon 

némi fejenkénti pár liter balatoni borocskát – beállítottak a veszprémi püspökség 

hittudományi főiskolájának, vagyishogy nagyszemináriumának a kicsinyded birtokára is, 

hogy elvegyék az egyháztól a 30 hold szőlőt (pincéstül, borostul). 

Nézik, nézegetik, forgatják kegyetlenül a birtokívet, a tulajdoni lapot, s nem értik. 

Azon ugyanis az áll, hogy az egész – mondom, pincéstül, s akkor nyilván szőlősajtolóstul, 

boroshordóstul, borocskástul – a szemináriumé! 

‒ Jól hallom, szeminárium? 

Az, a veszprémi. 

Épp onnan jöttek, a megyeszékhely pártszemináriumáról, ahol ilyen szépen kiképezték 

őket a proletár dolgokra, úgymint teendőkre és teendőkre, egyszóval az elkommunizálás 

válfajaira és fokozataira; hogy nekik nem szólt erről senki! Na, várjatok, jussanak csak haza 

ezeken a göcsörtös – bor öntözte – Balaton-fölvidéki utakon…  

A menet megállt, a magyari továrisok (őrzi az emlékezet) odébb álltak, s dr. Kögl 

Lénárd atya tovább gazdálkodhatott a püspökség és a káptalan – meg a szeminárium – 

megmaradt birtokain, Alsóörsön is. 

…áll a regében, melyről elég sokan tudnak kis hazánk kerítésén túl is. Amikor 2003-

ban rákérdezel az 1945-ös történetre, dr. Kögl Lénárd nem emlékszik rá; arra igen, hogy a 

földosztás, az egyház vagyontalanítása után is megmaradt majdnem mindenütt valamennyi 

föld a plébániákon. Ki mennyire volt ügyes, magyarázza. 

Meg hogy a rege szerint Kögl atya megbízható vincellérjei segítségével adogatta el a 

fölös – több, mint misebor ‒ finom balatoni bort a nem kevésbé megbízható, nyilván főleg 

egyháztag, hívő katolikus vendégkörnek… Ez föltehetőleg máshol is így volt. 

 

Kögl Lénárd atya 1916-ban Mosonszentpéteren született; 1940-ben Veszprémben szentelik 

föl, 1940-1943 közt Balatonbogláron káplán, 1943-1944-ben Nemestördemicen, 1944-ben 

Barcson szolgál, 1944-től 1953-ig püspöki számvevő, 1953-tól 1961-ig Dabrony, 1961-1980 

közt Jásd plébánosa, 1980-1987 közt újból számvevő. 1945-ben lett püspöki tanácsos, 1985-

től székesegyházi kanonok – olvasod a Veszprémi Egyházmegye 1992-es névtárában. 

 … Olvastatja veled, mert neki már nem biztos, hogy mindez eszébe jutna. 

 Ennyi idő! Ha igaz, 87 év. 

 (1992? Kögl Lénárd veszprémi egyházmegyei kanonok, Mindszenty egykori 

számvevője és rabtársa ekkor áldja meg az új, Cholnoky lakótelepi Magyarok Nagyasszonya 

templomot, melynek építésére az ő közvetítésével adományozott húszmilliót a hercegprímás 

valamikori titkára, a Svájcban élő Mészáros Tibor…) 

 

1940-ben szentelték pappá, szemináriumba Veszprémben járt.  Doktorátust egyházjogból 

szerzett, tömlöcben pár hónapig volt Mindszenty Józseffel. Előbb a nyilaskeresztes 

nemzetiszocialisták, majd a kommunista nemzetköziszocialisták zárták be. 

 (Ennyi szocializmust hogy lehetett kibírni?!) 

 1944 végén a nyilasok letartóztatják Mindszenty József veszprémi püspököt s a nácik 

ellen vele tartó papokat, kispapokat, teológiatanárokat, köztük – az elsők között – az egyházi 

ellenállást szervező püspökének futárszolgálatot teljesítő Lénárd atyát. Veszprémből a 

sopronkőhidai fegyházba viszik őket, ahol – Ádvent ide, Ádvent oda (amoda) ‒ nagyban 

folyik az ellenállók kivégzése. Karácsony után (hogy Bajcsy-Zsilinszkyt kivégezték) 

szabadon engedik őket.   

 Mindszenty esztergomi hercegprímás egyik főembereként kerül újfent tömlöcbe a 

fordulat évének nevezett időben. Ha nem is harapófogóval – azzal az állambiztonságiak sem 

boldogultak ‒, de (2004-ben) valahogy kiszedheted belőle, hogy s mint élte túl… mindazt, mit 

nem is volt olyan könnyű a magafajtának. 
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 Hogy püspöki számvevő volt? Hogyne, Mindszenty mellett, előbb a veszprémi 

püspökségen, majd Esztergomban is.  

 ‒ Földosztás? Próbáltunk segíteni, de általában mindent elvettek az egyháztól. 

 Azt mondja, próbálja összefoglalni. 

 ‒ 1940-ben szenteltek föl, Mosonszentpéteren, Moson megyében születtem. 

Németajkú község volt, magyarul a szomszéd falvakban tanultam meg, ahova nyaranta 

elküldtek a szüleim. A győri bencés gimnáziumba kerültem, a hatodik osztályt Magyaróváron 

a piarista gimnáziumban végeztem, ott érettségiztem. 

 A papi pályát választva a győri papnevelő intézetbe jelentkezett, de sokan voltak, nem 

vették föl, ezért a veszprémi szemináriumba ment. 

 ‒ Az öt év teológia elvégzése után veszprémi egyházmegyés pap lettem; az első 

működési helyemen, mint káplán, Bogláron szolgáltam. Varga Béla, a magyar parlament 

elnöke volt itt a plébános.  Pesten volt állandó lakása, s így fiatal kezdőként működtem 

Bogláron három évig. 

 Mivel erősen érdeklődött az egyházjog iránt, a teológia elvégzése után a pesti jogi 

egyetemen egyházjogból és római jogból doktorátust szerzett. 

 ‒ Varga Béla háromévi kápláni működésem alatt megismert, és mint 

kereskedőcsaládból származó fiatal papot, kereskedelmi ismeretekkel rendelkező egyént 

ajánlott a veszprémi püspöknek számvevőnek. Akkor még működtek a püspöki uradalmak, 

amelyek a földosztással szűntek meg. 

 Mindszenty József kinevezte számvevőjének, s a földosztás után maradt Veszprémben, 

a püspök anyagi ügyeinek vezetőjeként, ugyanebben a tisztségben. 

 ‒ Mindszenty letartóztatása alkalmával engem is elvittek és vele együtt, egy cellába 

kerültem a veszprémi börtönben. Veszprémben rövid ideig voltam börtönben, majd 

Sopronkőhidára kerültünk, ahol a múltból ottmaradt nyilasokat őrizték. 

 Szabadulása után 1953-ig működött egyházmegyei számvevőként, majd 

főszámvevőként; feladata az évi költségvetés és számadás elkészítése volt. 

 

‒ Alsóörs? Fontos volt a pap szerepe abban, hogy amennyire lehet, védjük az egyházat. 

Igyekeztünk a működő plébániáknak háztáji földet biztosítani. Több helyen sikerült, sőt, 

többnyire voltak annyi belátással, hogy azért a papnak is hagytak. 

 Három megye több száz plébániája tartozott a veszprémi püspökséghez és 

számvevőjéhez, volt miért küzdeni. 

 ‒ Öt-tíz holdat általában megtarthattak a plébániák. Arra törekedtünk, hogy biztosítsuk 

a plébániák létalapját a földdel. Általában máig meg is maradtak az egyház kezén. Ezek a 

darab földek már nem estek a földosztás hatálya alá; a földosztók falusiak voltak, úgy 

vehették, a pap is ember, nem bántották.  

 Többnyire; valamennyire; legalábbis a java, mármint hogy a.   

 

‒ Almádiban biztosítottam magamnak házat, hogy ha nyugdíjba mentem, legyen otthonom. 

Két öcsém van Amerikában; annyi dollárt küldtek, hogy abból vehettem házat, nem a papi 

fizetésből.  

 Hatan voltak testvérek; rajta kívül még egy pap került ki közülük, bencés tanár 

Pannonhalmán, majd Dél-Amerikában. 

 ‒ Apámnak falusi vegyeskereskedése volt, korán meghalt. Az üzleti érzéket volt kitől 

örökölnöm. Varga Béla látta, hogy ez kereskedőgyerek! Mindszenty József elképzelése volt, 

hogy kerüljön legalább egy pap is a püspöki uradalmakat irányítók közé, hogy képviselje az 

egyház érdekeit. 

 A harmadik évezred elején, nyugdíjasként, kisegítő az almádi egyházközségben.  

 ‒ Vasárnap két szentbeszédem van, Káptalanfüreden és a (Szent Margit) kápolnában.  
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 ...Az almádi plébániához tartozó négy istenháza közül kettőben. 

 Amíg bírja. 

 ‒ Mindent nem lehet elmondani, még nem olyan a helyzet – mentegeti magát 

szűkszavúságért. 

 Amíg (megint) ezek vannak hatalmon… 

Még nem; talán egyszer. 

 

A veszprémi – püspökségből lett – érsekségen (a palota alatti pincében) igen kívánatos 

balatoni bort tárolnak; ha elnézi a pincemester, a miseborból jut. 

 Lénárd atya hűséges alsóörsi munkatársainak és híveinek is köszönhető… nemcsak 

megmaradásunk, e jóféle balatoni bor is! Egészségünkre. 

 Isten éltesse… jó atyánkat. 

 …A 2004. esztendő karácsonya előtti keddtől már a mennyek birodalmában, a 

legigazabbak között. 

 Érseki temetésén – 2004 utolsó szerdáján – tömve az almádi Szent Imre templom, 

félezren biztos vagyunk. Nála kedvesebb, elnézőbb, türelmesebb, szívósabb, szerényebb tudós 

és a gazdálkodáshoz is értő lelkipásztort messze földön nem lehetett találni. Lénárd atya 

koporsajának templomkerti cinterembe kísérését az utcáról egy ember kinézetű tántorgó alak 

kiszólása kíséri: 

 ‒ Dögöljetek meg!  

 Hogyne, igyekszünk.  

 

Pár száz öl élet 

           

‒ Jobb ma egy döglött veréb, mint holnap egy túzok! ‒ mondta 1982-ben a vörösberényi 

Vörös-hegyen lévő telek eladója, s a kért 80 helyett a beígért 50 ezerért is odaadta Keszei 

Józseféknak a kis szántórészt. 

 Szántó volt, ma szép kis kert, pincével a Balaton fölött a többi hasonló vöröshegyi 

porta egyikeként. Keszei József és felesége, Mária ásott, ültetett, épített évtizedeken át, hogy 

ilyen varázslatos szőlőheggyé váljék „a Vörös”. 

           ‒ Ha valaki a pincében a piros bort kóstolva úgy koccint, hogy Le a vörössel!, mire 

gondol a gazda? – kérdem Keszei Józseftól. 

           ‒ Soha semmilyen pártnak nem voltam a tagja, de bevallom, mint a parasztemberek 

többsége, én is konzervatív gondolkodású vagyok. Egy biztos: voltam katona, de a Balra át!-

ot nem ismerem. 

            Nagy oka lehet ennek, gondolom, s hogy – nem könnyen!– szóra bírom, csak kiderül, 

mitől ez az érezhető ellenszenv ’bizonyos dolgokkal’ szemben. 

 1940-ben született Zala vármegyében Nagygörbőn, édesapjának 17 hold földje volt. 

Később ekkora föld miatt a gazda még nem nagyon került kuláklistára, de hősünk anyai 

nagybátyjának 150 holdja volt, több, mint amivel még „dolgozó paraszt”-nak minősülhetett 

valaki. 

           ‒ 1952-ben kilakoltatták őket. Anyai nagyapám a saját portáján a tyúkólban, 

nagybátyám a tehénnel az istállóban lakott. 

           Apai ágon iparral is foglalkozó kisbirtokos parasztok a fölmenői, de ez az anyai ág 

nagyon ellenükre volt a kolhozrendszert Zalában is meghonosítóknak. 

           ‒ Azóta sem tudták nekem rokonszenvessé tenni a szocializmust – magyarázza. – Az 

élelmezés sem volt egyszerű, pedig megtermett minden! Elvitte a beszolgáltatás. Lopni 

kellett! 

‒ A disznónak makkot hozni az erdőről – veti közben asszonya. 

Szép kis új világ volt.   
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            ‒ Dolgoztam apám földjén egész nap egyetlen szelet kenyéren. A család egy kilót 

kapott egy napra, s hárman voltunk testvérek; ennyi jutott.  Nagyon éhes voltam! 

Elkeseredésemben, tizenkét éves lehettem, azt mondtam: kimegyek a határba és felgyújtom a 

búzánkat!  

Erről még le tudták beszélni, de ’56-ban már nem lehetett. 

            Meséli a máshol is ismerős történetet a feketevágásról: hogy kellett titokban leszúrni s 

földolgozni a disznót. 

 Ha meg engedéllyel vágtak disznót, jöttek az ellenőrök, nem májmételyes-e a hízó. 

‒ Megnézte, nem májmétölös-e, mert akkor el kellett ásni. Honnan tudta volna, 

írástudatlan volt, akár a pártitkár! A tanácselnöknek meg ’katonás iskolai végzettsége’ volt: 1-

2, 1-2… Az első és az második osztályt tudta csak elvégezni.  Ha akkor az ikut mérni lehetett 

volna, 1 és 20 között jön ki nekik! 

         Teljesítették a teljesíthetetlen beszolgáltatást is, mégsem volt elég. Jött a bőrkabátos 

végrehajtó, hogy nem elég, mert mások viszont nem teljesítették! És bebújt a disznóólba. 

 ‒ A legszebbet, Zsuzsi disznót akarták kihajtani. Apám rájuk zárta az ajtót. 

         Érezni, nagyon a bögyiben vannak azóta is.   

          ‒ Az első téeszt 1945 után alakították az uradalmi birtok cselédei. Kilencre jártak 

dolgozni, délben már a kocsmában itták a sört és kinevették azokat, akik a földre igyekeztek. 

Invitálták a parasztokat, álljanak közéjük, hisz láthatják, milyen jól megy a téeszben! 

         Az iskola után otthon maradt, mert akkor az volt az általános vélekedés, amit 

szülőfalujának iskolaigazgatója így fogalmazott meg: „A parasztnak nem kell többet tudni, 

mint megfogni az eke szarvát!”. 1956-ban otthon dolgozott. 

        ‒ Tizenhat évesen a forradalmi tanács ’tagja’ voltam: hivatalsegédnek alkalmaztak. 

Küldtek a hivatalos iratokkal, vittem a küldeményeket. Hamar vége lett, visszajöttek az 

uraink. 

            Azóta erről csak 1957-ben a veszprémi bíróságon vallott. Akkor, fölfüggesztve, három 

év börtönre ítélték. 

 Most is nehezére esik sorra venni, mi történt. 

 ‒ Nagy volt a bosszúvágy, hogy a családommal ilyen dolgokat elkövettek. Anyai 

nagybátyám házában volt a tanács, a rendőrség, a párt. Mindenét elvették, pedig tisztességes, 

dolgos parasztember volt.      

           Egy szó, mint száz: hárman ‒ ő, az unokatestvére és egy barátjuk – kiköltöztették a 

házból azokat, akik azt, szerintük, jogtalanul használták. 

          ‒ Az összes iratot elégettük, a beszolgáltatási íveket. A községháza Rákosi-címeres 

tábláját leszedtük és sárba tapostuk. 

           Nemsokára megköszönte nekik a bíróság; bár akár többet is kaphattak volna. 

          ‒ Kötelet. De a koronatanú a tanácselnök, hithű kommunista bányászfiú volt, aki 

megvédett bennünket. Megrögzött kommunista volt, ötvenhatban sem tagadta meg a pártját. 

A nép nekiesett volna. 

            Föl akarták akasztani. Keszei József édesapja a tömeg elé állt, hogy szó sem lehet róla. 

 Három év börtön lett a büntetése, felfüggesztve, és a tábla újravételére kötelezték a 

három elítélt fiatalt. 

 ‒ Ötvenhatban vették 320 forintért, nekünk is ennyibe került. Visszamegyek, 

fölkeresem őket, hogy megvan-e, mert az az enyém! 

 Ha hazamegy a falujába, a földjéért megy, amelynek egy része visszajött – abból, amit 

meghagytak a zalai parasztnak is a tsz széthullása után. 

 Hogy otthon föld nélkül maradtak, útépítő munkás lett (naponta – sok-sok társához 

hasonlóan ‒ száz kilométert kellett ingáznia); katonaként a mezőtúri „futkosó század”-ban 

szolgál, majd egy darabig Fűzfőn vegyész szakmunkás. Míg ki nem köt a kőműves 

mesterségnél, amely a nyugdíjba menetelig ad a családnak kenyeret. 
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 Mindhárom gyermekét kitaníttatja: ketten pedagógusok, fia műszaki főiskolás (…majd 

mérnökként a városházára kerül). 

 Amit neki nem engedett meg a szerencsére tovatűnt világ, amelyben büntetett 

előéletűnek számított még a nyolcvanas években is. 

 ‒ Többször hívtak a pártjukba. Az egyik alkalommal azt válaszoltam: Mint ’kispolgári 

csökevény’ nem akarom megfertőzni a pártot! Többet nem szóltak. 

 Se KISz, se párt; a szakszervezetet, meg a ’szocialista brigád-mozgalmat’ azért ő sem 

úszta meg. 

 Az 1990-es évek elején Keszei József és két testvére akkora köteg kárpótlási jegyhez 

jutott (ők örököltek a gyermektelen nagygazda rokonság után), hogy egyben megvehették 

volna az árverésen az Almádi és Fűzfő közti – Balaton fölötti ‒, Lozsánta nevű határrészt. 

           ‒ Mellettem ültek az árverésen azok a vörösberényiek, akiktől elvették ezt a földet. 

Ismerősök, szomszédok, barátok, munkatársak… Hogy tehettem volna meg. 

           A megegyezésnek köszönhetően akkora darab föld jutott itt neki, hogy veteménynek ha 

megteszi. De így azok kapták vissza a ma már aranyat érő dűlőt, akiké eredetileg volt. 

Három bora van Keszei Józsefnak. Az egyik tiszta olaszrizling, a rizlingszilvániban 

van egy kevés muskotályos (Ez ad egy kis illatos ízt!), a vörös borban pedig a cvejgelen kívül 

tíz százaléknyi kékfrankos is megbújik.  

Aki valamennyire ismerősen mozog a szőlőhegyek, pincék, házi kertek világában, 

tudja: attól más minden gazda bora, hogy a kis kert összes, szabadon összeválogatott 

szőlőtőkéjének a levét egy hordóban érleli borrá. 

 Valaha ez – hogy nem választottuk szét a fajtákat – volt az akadálya a magyar borászat 

fejlődésének. Ma a szőlőhegyi pincék kínálatát teszi szinte végtelenné… az ’ahány gazda, 

annyi(féle) bor’. 

 Keszei uramé sem akármilyen! 

 Hogy több öröme teljék a fiának a vörösi – vöröshegyi – szőlőben s pincében, kis 

borpalackozó masinát vett. 

 Keszeiéknél – Almádiban – a ’kárpótlás’ nem kártalanított, de, érezni, visszaadta a 

hitet. 

 Amelyet persze teljesen sohasem veszíthetett el. 

 …500 öl a Vörös-hegyen, 120 öl a Budatava és Tobruk közti határban… Odahaza 

meg, Nagygörbőn ami eddig nagy nehezen visszajött: 13 hold erdő s szántó. 

         ‒ Átjött a szomszéd, nézte, vörös mínium festékkel vontam be a hordó abroncsát. Azt 

mondta: annyira utálja őket, hogy ha megengedem, átfesti zöldre. És nekiállt. 

          Jó darab földdel kezdte, jó darab földdel zárja; közben az a pár száz öl élet. 

 

Kilenced a hazáért 

 

Walter Rózsa – aki ismeri, Rózsa mamának is szólíthatja, aki kevésbé, annak Walter Józsefné 

– arról ismert az északi Balaton-part keleti szegletében, hogy akin csak lehet, segít. Ezzel, 

azzal, amivel tud. Egyházának, városának, a környéken élőknek… Annak a közösségnek, 

amelyhez tartozik. 

Bizonyos közéleti események előtt állva – nevezzük néven, a választások 

közeledésével – azt vette a fejébe, hogy amilyen széles körben csak lehet, terjeszti a 

KILENCED A HAZÁÉRT nevű imafüzetet és használatát. A hazájáért kilencedet tartó 

katolikus kilenc napon át könyörög és imádkozik a kis füzetben leírtak szerint. A kilenced 

olvasója azzal a könyörgéssel fordul Istenhez, hogy adjon nekünk felelősségtudattal áthatott, 

bölcs vezetőket, óvjon meg bennünket ellenségeinktől, védjen a viszálykodástól, s „Add meg 

a szabad államban a vallás szabadságát, hogy híveid félelem nélkül tisztelhessenek Téged”. 
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Ima a hazáért, könyörgés békességért, fohász önzetlen vezetőkért… Jókor, ha nem a 

legjobbkor! 

A Kilenced a hazáért című füzetből pár hónap alatt majdnem kétezer példányt osztott 

szét a Kárpát-medence legtávolabbi tájain élő magyarok közt, hogy mozgalommá 

terebélyesedjék e kilenced. 

Izgat, kiféle-miféle ember az, aki ilyesmire vállalkozik. 

Nem kell sokat biztatni, ömlik belőle – mert jó másfél évtizede szabadon megteheti – 

az őszinte szó. Azelőtt ki tudja mennyit kellett nyelnie. 

‒ Bajmokiak vagyunk. 1944-ben én hat, a húgom hároméves volt. Apám a fronton 

maradt, igen, magyar katonaként, otthon egyetlen férfi volt, nagyapám. Velünk élt dédanyám 

is, nagyapa kivételével mind nő. 

 ‒ A háború végén a németek menekültek. Nagyapám azt mondta, marad. Nem lépett 

be a bundba, úgy gondolta, így emiatt nem érheti baj a családját. Sokan bundosok lettek, ők 

úgy érezték, menniük kell. 

 ‒ Jöttek az oroszok, majd a jugoszláv partizánok. Az oroszok közt sok volt a nő, utca 

hosszat hangoskodtak. A partizánok összeszedték az összes férfit és az iskolába vitték 

valamennyit. Kihallgatás volt, hogy kiszedjék belőlük, mit csináltak. Nagyon jól tudták, hogy 

senki semmit sem csinált, mert akinek volt valami vétke, már messze járt. 

Rég árkon-bokron túl lehetett. 

‒ Csak segíthetett nekik valaki, mert mind messziről jött szerb volt, hogy tudták volna, 

kit kell elhurcolni. Vitték a szomszédból azt a nyolcvanéves nyomorék férfit is, akit talicskán 

toltak fel a vesztőhelyre. 

 ‒ Nem tudtak meg senkiről semmit, mindenki azt hitte, jöhetnek haza. Nem. Kivitték 

őket a falu határába, megásatták velük a saját sírjukat és lemészárolták őket. Sokan 

reménykedtek, hátha nincs köztük a testvérük, férjük, apjuk. Találtak egy sapkát, bármit, 

sokáig reménykedtek. Azt mondják, mozgott a rájuk dobott föld. 

           ‒ Nagyapámat is ott ölték meg. Megmaradt dédanyám, nagymamám, anyám, 

megmaradtam én, meg a húgom, mind nő!                                                                                  

            ‒ Később jöttek, minket is összegyűjtöttek, irány a láger, be Szerbiába! Németek 

voltunk mindannyian. Januárban anyámat málenkij robotra vitték, a gyerekeket meg el 

akarták távolítani a lágerból, mert amikor mezőgazdasági munkára hajtották volna a 

felnőtteket, nagymamáék ránk hivatkoztak, miért nem mehetnek! 

             ‒ Nagymamám talpraesett asszony volt! Jártak hozzánk a lágerba bajmokiak, rácok, 

bunyevácok, akik a földjeinken dolgoztak. A béreseink voltak, hoztak ezt-azt, például ami 

megmaradt a disznóvágásból. Megkérte őket, vigyenek el bennünket a magyar határ melletti 

tanyára, akikről tudta, hogy maradtak, és akikben meg lehetett bízni. Lópokrócot dobtak ránk, 

és kihajtottak velünk a lágerból, mert szabadon járhattak-kelhettek, nem foglalkoztak velük. 

Ők is szlávok voltak.  

             ‒ Azon az éjjel megszökött dédmamánk, nagymamánk, gyalog tették meg az utat 

addig a tanyáig. Ma sem értem, hogy jutottak el oda! Mert akkoriban a falusi ember csak a 

szomszéd faluba járt el a rokonsághoz, messzebb sosem utazott. Honnan tudták, merre járnak, 

merre kell menni? Mégis odaértek. 

            ‒ Átvittek Magyarországra, Bácsalmásra. Bajmok és Bácsalmás közt húzódott megint 

a határ, mert újra elvették tőlünk a Bácskát. Ott éppen folyt a bevagonírozás, vitték 

Németországba a németeket! Egyszer mi is fölkerültünk a vagonba, de nem kellettünk, mert 

nem volt semmink, amit elvehettek volna tőlünk. Maradtunk. 

             ‒ Anyám haza írt leveleket olyanoknak, akikről gondolta, hogy maradtak. 

Szerbeknek. Néhány kósza mendemonda eljutott hozzánk arról, hogy talán mégiscsak él és 

hírt ad magáról anyánk! Jó. Egyszer mégiscsak eljutott Bácsalmásra a hír, hogy anyánk 
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levelet írt a lágerból. Volt Bácsalmáson egy férfi, aki orosz hadifogolyként maradt ott, vele 

íratott nagyanyám levelet.  

            ‒ Öt év után jött haza anyám Oroszországból. 

 Ennyi a titka Walter Józsefnénak! Ez áll az általa is fölkarolt Kilenced a hazáért 

mozgalom sikere mögött. 

 Rózsa mama most éppen Veszprémbe készül, ahol várhatóan több százan is lesznek 

egy keresztény rendezvényen. Visz magával vagy másfélszáz példányt a kilencedet leíró 

füzetből. Minden érdeklődőnek el kell majd magyaráznia: nem arra való, hogy könyvespolcra 

tegyük! Akkor ér valamit, ha végigvesszük e kilencedet. Kilencszer napi negyed, fél órán át 

könyörög nemzetéért a kis imakönyv használója. 

‒ Mindent meg kell tennünk a hazánkért! – mondja. 

Az almádi konzervatív kör lelke ez a csupa szív asszony. Amikor a nemzeti, 

keresztény, demokrata oldal elveszti a választást, lelkipásztorának kell lelket öntenie belé. 

Mert a legszívesebben megint ‒ ezúttal magától, de majdnem ugyanazok elől ‒ világgá 

menne. 

‒ Nem létezik, hogy megszabaduljunk tőlük! 

Igen, mondja Ja helyett, s marad. Mert hogy dolga van még itt, szükség van rá! 

Németországban elboldogulnak nélküle is, de itt a hozzá hasonlók nélkül…  

megnézhetnénk magunk. 

Csak az ablakba tett kis nemzeti zászlókat vonja be. ’Ezeknek’?! 

Az utca túloldalán az egyik szomszéd fekete szalagot köt a háromszínű lobogó 

csúcsára, s csak azért is kint hagyja, hogy bosszantsa azokat, akik eldöntenék helyettünk, 

mikor mit kell tennünk, hogy érdemes éreznünk, minek örüljünk, miként viselkedjünk. 

Lassan új kilencedbe kezdhet. 

…Balatonnál, Balaton-mellyéken. 

 

Akiknek ezercsillagos szállodájuk van 

 

Minden második évben futja nekik arra, hogy egy hétre nekivágjanak a világnak ‒ itthon, 

Magyarországon. Többnyire sátoroznak, s mint az édesanya megjegyzi: így elmondhatják, 

hogy ezercsillagos szállójuk van! Hogy mi hozzátegyük: hét gyermekkel erre futja ma 

Magyarországon.   

 A balatonfűzfői hegyoldalban megbúvó utcában csinos kertes ház az otthonuk. A 

kapun a családi bt. (kottagrafikai, nyomdai előkészítő kisvállalkozás) cégtáblája, s aláírás 

gyanánt kilenc név. A férjé és a feleségé, akik alkotják a betéti társaságot, és további hét 

Palásthy sorjázik egymás alá. A hét gyermek neve; ők nem tagjai a bt-nek, csak kiírták, hogy 

itt laknak, s nem akárhogy fest a névtáblán ez a „gyermekoszlop”. Gyönyörű. 

 Kinga, a legidősebb 20 éves, (pesti egyetemista, néprajzos lesz); Anna most (2008-

ban) fog érettségizni; János másodikos gimnazista; Gergely nyolcadikos; István hetedikes; 

Margit harmadikos; Katica a legkisebb, kétéves lesz nemsokára, vele van itthon az 

édesanyjuk. Margit a fűzfőgyártelepi iskolában tanul, a felső tagozatosok és a középiskolások 

a veszprémi katolikus gimnáziumban. Ők naponta ’ingáznak’: az alsós kislány helyi járattal 

vagy kerékpárral (át az irdatlan forgalmú főutakon) a gyártelepre, a nagyobbak busszal a 

megyeszékhelyre.       

 Palásthyné Szőnyeg Beáta védőnőként ‒ amikor nincs gyesen, vagy gyeden – több 

száz helybéli apróságnak s szüleinek segít. Most ’csak’ e kilenctagú családdal kell 

foglalkoznia. Az egészségügyi főiskolát Budapesten 1987-ben végezte el. Azóta hol 

védőnősködik is, hol csak a család. Azért lett védőnő, mert… A keresztanyukám szintén 

védőnő, láttam, mit csinál, mit jelent ez a feladat. Amikor a főiskolára került, tudta, mit 

választ hivatásul.  
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 Hogy hét gyermekünk van?... Minden ember kap feladatot, amelyet be kell teljesítenie. 

Mi ezt vállaltuk. Amikor találkoztam a párommal, elsőnek azt kérdeztük egymástól, hány 

gyereket akarsz? Hetet-nyolcat gondoltam, a párom is ugyanennyit. Bele volt írva a 

szívünkbe? Megvolt a szép példa: keresztanyjának hat gyermeke volt. Vágyainkat és a belénk 

oltott feladatokat teljesítjük. Nálunk ez a boldogság útja. Nagyon nagy ajándék ez a kis Katica 

is! Minden nap ajándék, napsugár. A nagyobbak is. Ahogy tanulnak, zenélnek, sportolnak. 

Ahogy tanulják, hogyan kell a legkisebb gyerekkel bánni… Ahogy szeretik ezt a picit a 

nagyobb fiúk is! Körülrajongják. Minden nap csak hálát lehet adni. A kertes családi ház is a 

jó Isten kegyelme ‒ mondja.  

 A gyerekeknek délelőtt ott az iskola, délután sport, zene, tánc. Este van újra együtt a 

család. De a tévé elé ülés helyett mese, közös játék következik. Tévéjük csak három éve van, 

azért vették, hogy megnézhesse a védőnői szakmával kapcsolatos videókat. Ha valamelyik 

játékfilmről jót hallanak, együtt megnézik. Inkább videófilmeket nézünk, nem azt a sok buta 

filmet a tv-ben. A tv nem része életünknek, nem fér bele az időnkbe. Számítógépük is van, de 

nem játszani, hanem a nagyobbak munkájához.   

 A schönstatti családmozgalom hazai szíve a Balaton-felvidéki Óbudavár, másfél 

évtizede járnak oda. Nem a beteg, tönkrement házasságokkal foglalkozik, a jól működő 

családokat igyekszik erősíteni. És az is nagyon szép benne, hogy a gyerekekkel együtt lehet 

menni! A gyerekek is nagyon jól érzik ott magukat. 

 Igyekeznek minél többet kirándulni. Nem a tengerpartra visszük őket! Legalább 

kétévente elmegyünk idehaza, Magyarországon valahová, legutóbb Zemplénben jártunk. 

Előfordul, hogy kerékpárral vágunk neki az útnak. És nem első osztályú szállodában lakunk, 

sátorban is éppen olyan jó aludni! És az élmény, hogy együtt lehetünk. Az idén Zalába 

terveznek közös biciklis utat ’ezercsillagos szállodával’… A rokonsággal a nagyszülők 

vászolyi szőlejében, pincéjénél szoktak találkozni. A vászolyi nyár is egyhetes, ott is lehet a 

szabad ég alatt aludni… Legutóbb a szüleim 50. házassági évfordulóján a gyerekek, 

meglepetésként, énekkel, zenével köszöntötték őket. Nem akármilyen családi muzsikálás 

lehetett a vászolyi szőlőhegyen! 

 Szeretné kislányával a három évet kihasználni, utána visszamegy a munkahelyére. Az 

a nehéz, hogy itthon is több mint egy embert követel a család. Főállású anya azért nem lehet, 

mert alacsony (gyes szintű) az ellátás, ráadásul elvesztené az állását. Nagyon szeretek 

dolgozni. Az ember szolgálja a többieket! Ebben a szellemben próbáltam segíteni az 

anyukáknak. (Mindamellett) Nehéz szívvel csukom be magam mögött itthon az ajtót, hogy 

amikor kinyissam, szembesüljek vele, mi minden vár rám! 

Sokat számít, hogy az önállóságra, szerénységre, mértéktartásra nevelt gyermekek 

segítenek a szüleiknek, egymásnak, és nem követelőznek. Az édesapa (teljes őrlésű 

biolisztből) maga süti a család kenyerét.  

Ha tovább ’javul’ a gazdasági helyzetünk, talán jószágot fogunk tartani, tyúkot… A 

jövedelmünk nem túl nagy. Az én védőnői fizetésem és a férjemé körülbelül egyforma volt. 

Úgy lehet kijönni, hogy csak arra költünk, ami nagyon fontos. Élvezeti cikkeket nem veszünk. 

A ruhát a kisebbek öröklik, a nagyobbaknak venni kell, és magunk is próbálunk varrni. De ha 

tovább húzzák a nadrágszíjat, nem lesz hová húzni!   

 Aki járt az ezercsillagos szállodában, tudja, nincs annál gyönyörűbb hely! Fölül a 

csillagok százezere, alul a pénzistenhitű világrend uralta talpalatnyi anyaföld. Tessenek 

megpróbálni! 

 A Palásthy-pár, meg a hét gyermek. 

 Minden a jó Isten kegyelme, ami van. Az ő dicsősége, hogy gyermekeink vannak. Hogy 

szeretet van, otthon van. Nélküle nem megy. 

 

Balaton: gyönyörű táj és központellenesség  
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A Balaton-vidék régóta szeretne önállósodni. Már 1904-ben megalapították a Balatoni 

Szövetséget, 1919-ben önálló Balaton vármegye létrehozását kezdeményezték (Keszthely 

székhellyel), az 1999-ban megalakult Balaton-fejlesztési Tanács összefogja a három megyét, 

három statisztikai régiót érintő balatoni kiemelt üdülőkörzetet, amely ma 164 településből áll, 

állandó lakossága negyedmillió (majdnem ugyanennyi az üdülőlakosság), s a legutóbbi 

fölmérés szerint a helyi lakosság 80 százaléka észszerűnek tartaná az önálló balatoni 

közigazgatási egység – Balaton megye, Balaton régió, Balaton tartomány? – létrehozását. E 

balatoni világ társadalmának a kutatója Oláh Miklós, aki Fűzfőn lakik, Füreden dolgozik, 

cége székhelye Siófokon van, asszonya Veszprémben dolgozik. 

 Különleges táj sajátos társadalommal: a gyönyörű földrajzi környezet és a 

központellenesség fogja össze leginkább ezt a népet – derül ki, ha az ember nekifog kifaggatni 

munkája eddigi eredményeiről a Balaton-vidék társadalmának a kutatóját. Aki egyszer 

idelátogat (Tihanyba, Füredre, Keszthelyre, Szigligetre, Fonyódra, Siófokra, Földvárra, 

Badacsonyba, Hévízre, Salföldre, sorolhatnánk mindaddig, míg meg nem említettünk minden 

tóparti és Balaton-környéki helyet), könnyen arra a meggyőződésre jut, hogy itt élni maga a 

gyönyörűség! Ha pedig megtelepedett és megismeri a táj népének életét, küzdelmét a 

létfenntartásért, hamar rájön: ugyanolyan kiszolgáltatott a központnak (az államnak, 

Budapestnek, helyi vagy messziről érkező nagyvállalkozónak?), mint a többi vidéki táj. Míg 

egy vidék vastagon lefölözhető hasznot hoz a központnak, valami helyben is marad, csurran-

csöppen, ám amint nehézségek lépnek föl, mint például mostanában (2008-ban) a balatoni 

idegenforgalomban, magára vessen! Húzza ki magát a más által ásott gödörből a saját hajánál 

fogva. 

 A Balaton-vidék megérdemelné, hogy az uniós szabvány alapján önálló 

területfejlesztési‒statisztikai területi beosztási egység legyen, mert valódi régió, nem 

mesterséges, mint az országra kényszerített hét, amelyeket semmi sem tart össze. 

Mindamellett a Balaton-vidék önállósodása kérdéses, mert központi, regionális és megyei 

érdekeket egyaránt sért, s nincs politikai megegyezés a megvalósítása mellett. A Balaton-

környék megkülönböztetett bánásmódot, többletfejlesztéseket igénylő funkcionális régió, 

amelyen a magyar területpolitika nehezen talál fogást – magyarázza a Balatoni Integrációs 

Kht. társadalomtudományi kutatócsoportjának vezetője. 

 A 2001-től folyó balatoni szervezett társadalomkutatásnak nagyon kellett igyekeznie, 

hogy pótolja az elmaradt alapkutatásokat. Addig a természettudományos és néprajzi 

vizsgálatok mellett gyakorlatilag csak az idegenforgalom és a mezőgazdaság lehetőségeinek a 

fölmérésével foglalkoztak a tudósok. Az 1890-es években már kezdődött átfogó Balaton-

kutatás Lóczy Lajos, majd Jankó János irányításával, a félbeszakadt munkát folytatják Oláh 

Miklósék, sok más műhely munkatársainak bevonásával. Arra a legfőbb kérdésre, eltér-e az 

itteni helyi társadalom a többitől, a kutatók igennel válaszolnak. 

 A körzet 260.000 állandó lakosa 102.000 ingatlanban él, a 72.000 nyaralóháznak 

200.000 a minden évben több-kevesebb időt töltő lakója. Nem egyrétegű ez a társadalom, 

mint például Bács‒Kiskuné vagy Békésé, a helyiek mellett számottevő az üdülőtulajdonosok 

száma, amely szintén nem egynemű – mondja a szakember, akinek a szavait Bertha Bulcsu 

Balatoni évtizedek című kitűnő tájrajza igazolja: a történelem fordulatainak megfelelően 

változott az elmúlt száz évben az idetelepedők társadalmi hovatartozása. Az 

üdülőtulajdonosok rétege állandó, eddig nem nagyon adták el házaikat. Kérdés viszont, hogy 

e réteg elöregedése után mi történik. A németek nem tűntek el mind, jöttek rá a kutatók, csak 

jelenlétük átalakult: kb. 10-12 ezer nyaralóingatlan van külföldiek kezén, 75 %-uk német, 14 

%-uk osztrák, a többi 43 országból való. A cégalapításban is szerepet játszottak: hogy a 

külhoni Balaton-rajongók ingatlant vásárolhassanak, 1996 előtt például csak Hévízen 360 

vállalkozást hoztak létre. A külföldi nyaralótulajdonosok 12-14.000 helyi polgárt juttatnak 
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némi külön bevételhez házaik gondozását rájuk bízva. Most elsősorban nyugdíjasok 

telepednek (nem kis részben a fővárosból) a magyar tengerhez, amely reményeik szerint 

bearanyozza idős korukat. 

 A Balatonnál a polgárosodás valamelyest előrébb tart, mint az ország más részein, ezt 

az idegenforgalom korábbi sikereinek köszönheti. Az emberek a lakásuk, házuk nyári 

bérbeadásával különjövedelemhez jutottak, amiből futotta otthonuk polgári igények szerinti 

berendezésére. Kicsit iskolázottabbak, kicsit jobb a nyelvtudásuk, a Balatonnál kiemelkedő az 

egyesületi élet, jobb a külföldiekkel való kapcsolatuk, itt könnyebben honosodott meg az 

önálló vállalkozás szelleme – fejtegeti Oláh Miklós. 

 A ’70-80-as évekre jellemző balatoni idegenforgalom teljesen átalakul: ma nem itt 

találkoznak a kelet- és nyugat-németek, megszűnt a vállalati‒szakszervezeti tömegüdültetés, 

leromlottak az üdülőházak. Ráadásul nem jön elég pénz a térségbe a fejlesztésekre, az új 

beruházások pedig alig igényelnek további helyi munkaerőt. 1999-ben 5.500 vendéglátással 

kapcsolatos vállalkozás működött a térségben, ez a szám 2006-ban 2.000 alá esett. A fiatalok 

elvándorlása emiatt tovább tart. Kicsúszott ez a piac a helyi vállalkozók kezéből – összegez a 

kutató. 

 A Balaton-vidék – ellentétben az állam által létrehozottakkal – szerves régió (hozzá 

hasonló a fővárosnak és környékének a településrendszere). A hivatalos régiók az európai 

karta előírásaiból a lakosságszám kivételével szinte semminek sem felelnek meg. A 

követelmények élén az önálló térségi tudat, az azonosságtudat áll. A Zala, Somogy, Veszprém 

megyéhez tartozó tóparti és tó közeli települések lakóinak 80 %-a megyéje helyett a Balaton-

vidéket nevezi meg, ha megkérdezik, mihez van köze. Magyarországon ott van valóságos 

régió, ahol a hatalom nem akarja – fogalmaz Oláh Miklós. 

 Hogy miből táplálkozik ez a balatoni azonosságtudat? Kiderült: a tudományos kutatás 

eddig nem vette figyelembe, hogy a földrajzi környezet, a táj szépsége is ilyen erő lehet. A 

másik, ami összetartja a balatoniakat, a központellenesség. Az emberek azt érzik, mintha a 

Balaton ellenére intézményesülne ez az ország. Sem a megye, sem a régió nem veszi 

figyelembe a Balaton-vidék érdekeit, ennek a régiónak nincsenek saját forrásai például az 

adórendszer bevételeinek központosítottsága miatt. Amíg sikeres volt a Balaton, 

fejőstehénként bántak vele, alig jutott valami vissza – hangzik a tudós vélemény, amely akár 

az alföldiek panasza is lehetne. Ami kellemetlen lehet a központ számára: a balatoniak ezt 

számon tartják. Sőt, jól tudják: nem kell ide állami pénz, hagyjanak itt többet! Ez a jellegzetes 

(balatoni és polgári) megközelítés nem radikális, de egyértelműen központellenes ‒ tudjuk 

meg a jeles társadalomkutatótól.  

 Talán túl mélyre ás (és lát) a balatonfüredi kutatócsoport? Mert időnként 

bizonytalanná válik a helyzetük. Minél természetesebb valami, annál hamarább át kell adnia a 

helyét a természetellenesnek?  

 

Szőlőhegyről a várbörtönbe 

 

1944-ben történt.  

Nagyapád megvette a református egyháztól a szőlőhegyi szőlőt, pincét. Egy 

alkalommal, amikor kilátogatott, sebesült német katonát talált a pincében. A Balaton körül 

akkoriban nagy csata dúlt a németek és az oroszok között. 

A lábánál lőtték meg. Ment hozzá minden nap, vitte tarisznyában a szőlőbe az 

ennivalót. 

Egyszer a húgommal én is kimentem és játék közben rányitottunk a német katonára. 

Többet nem láttuk, mert apánk elküldhette a katonát: menjen, mert amit ketten tudnak, 

már nem titok, holnap az egész falu erről fog beszélni! 
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Apám nagyapjának kisebb birtoka volt Berhida határában. Amikor meghalt, húsz-húsz 

hold földet hagyott az öt gyermekének, öregapádnak is. Ez a húsz hold földje volt, de 

elveszett, mert amikor államosítottak, a föld a küngösi állami gazdaságé lett. Annak 

felosztásakor a balatonfőkajári téeszhez már úgy került, mint az állami gazdaság tulajdona, 

mi, a gyermekei pedig nem őriztük meg az eredeti papírokat, amelyek bizonyítanák, hogy a 

miénk, mi vagyunk az örökösök. 

A ház is odalett a bolttal, azért sem kaptunk kárpótlást. Csak anyánk, Nagyi 4 holdját 

örököltük, amikor meghalt. Mert azt a lányaira hagyta. A főkajári téesz művelte, a 

kárpótláskor lett újra a miénk. 2001-ben kijelölték a helyét is. 1,2 hektár a területe, az értéke 

20 aranykora. Így jött vissza ez a kis föld. 

Ennyi az ősi örökség. 

Néhány hete (2007-et írunk…) a dűlőbeli szomszéd 100.000 forintért megvette volna, 

mert nagyobb földön szeretne gazdálkodni. Te mit tanácsolsz, eladjam neki, vagy hagyjam a 

szövetkezetből lett részvénytársaságnál, műveljék és fizessék a bérleti díjat? 

Maradjon valami az unokáimnak is. 

Nagyapádnak 1945 előtt cipőfelsőrész készítő műhelye volt, segédekkel dolgozott. 

Aztán vegyesboltot nyitott, mellette a házban hentesüzlet is volt. Az oroszok, amikor állítólag 

felszabadítottak bennünket, már ezt a boltot fosztották ki. 

1945 után a földműves-szövetkezet tette rá a kezét és kocsmává alakította át, apuka 

vezette. 1951 őszén vitték el. 

Kilenc hónapra ítélték, és valamivel hamarább, 1952 nyarán szabadult. A veszprémi 

várbörtönben volt. 

Tojásbeadással maradt adós, meg a kocsma miatt is ráfogtak valamit. 

Akkoriban könnyen megkapta a magafajta iparkodó falusi ember! 

Kereskedés, kocsma, föld; és a háború előtt ő volt a berhidai ipartestület, meg a 

Hangya hitelszövetkezet helyi vezetője.  

Az oroszok kórháznak használták a házunkkal szemben lévő községházát. Lelőtték a 

tehenet, a disznót, a tyúkot, vitték a kórházba a betegeknek meg a személyzetnek. Nem 

maradt semmink, nem volt miből adót, beszolgáltatást fizetni. 

Zsírt, tojást máshol vásárolt apám. Vonat tetején utazott oda, ahol volt, s odaadta a 

megmaradt értékeit, amit még nem vettek el az oroszok. Az ujjáról az aranygyűrűt, hogy 

teljesítse a kommunistáknak a tojás- és a zsírbeszolgáltatást. 

Nem sikerült; ezért ítélték el. 

Hogy szerettük volna őket?! Az lett volna a furcsa, ha beleszeretünk a 

kommunizmusba. 

Amikor öregapád hazajött a börtönből, nem volt hová menjen. A berhidai házat már 

régen elszedték tőlünk. Később Veszprémben lakott haláláig. 

’56-ban ő állt sorba az unokáinak, hogy legyen kenyerünk. 

Szegény nem sokáig bírta: 1957-ben temettük. Annyit bántották, hogy belepusztult. 

Az a berhidai ház? Megvan, a múltkor a nagylányommal ellátogattunk a 

szülőházamba, oda, ahol kislány voltam, ahonnan menni kellett. Azóta nem láttam. 

Láthattad, megismert az a nő, akivel gyerekkoromban találkoztam utoljára, s aki ma is 

ott lakik! Hogy bírtuk volna ki könnyek nélkül. 

„Közellátási bűncselekmény”-nek, vagy minek nevezték azt, amit öregapád persze 

hogy nem követett el, de amivel le lehetett csukni. 

Valami ürügy ezeknek mindig nagyon kapóra jön; ha rajtuk áll, ott folytatják, ahol 

abbahagyták. 

Tudom Isten, adnék nekik. 
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Haza, Székelyföldre 

 

Péterfy Gizella Marosvásárhelyt született, kétéves koráig a pár száz lelkes közeli faluban, 

Fintaházán élt, ahol édesapja református lelkész, édesanyja tanítónő, ahonnan 1945-ben Ózdig 

kellett menekülniük. Főiskola Pesten, házassága Kő Pállal, két gyermeküktől, Boldizsár 

fiuktól és Virág leányuktól nyolc unokájuk van. A válás után, bő évtizede, Kenesére költözött, 

hogy az időközben festőművészből festő‒szobrásszá vált asszony 2008-ban hazakészüljön 

Erdélybe…  

 Pestszentlőrincen májusban volt tárlata (júniusban Balatonkenesén lesz a Honvéd-

üdülőben, júliusban Balatonfüreden a Kerek-templomban). Amikor Kő Pállal a főiskolán 

végeztünk, Lőrincen kaptunk lakást, ott nőttek föl a gyermekeink. A mostani kiállítás 

megnyitóján tősgyökeres lőrinciként emlegettek; meglepett, de elfogadtam, hogy én odavaló 

vagyok. Ha ők is a magukénak éreznek, belenyugszom. Magamban leszűrtem: egész 

életemben ezzel küszködtem, hol vagyok otthon, hova tartozom?! 

Menekült voltam egész életemben Magyarországon. Kolozsvárról 1945 őszén az utolsó 

menekültvonattal jöttünk Magyarországra. Minden holmi nélkül, a szüleink három 

gyermekkel; a negyedik már itt született. 35-40-en voltunk az utolsó vonaton, amely átjött a 

családunkkal! Apám a mozdonyon a szénen ült, mellette a bátyám. Nem maradt bennem kép 

róla, csak a mesélés kapcsán elevenedhet meg az egész. Ha megállt a vonat, a felnőttek 

futottak, hogy vizet szerezzenek a gyerekeknek. Két napig tartott az út. Egy batyuval jöttünk, 

mint a többi kitelepített. Az életünket mentettük. Féltek apámék, hogy ha ott maradunk, mi 

történik velünk. Halálukig vitatkoztam velük: szabad-e ilyet tenni? Ők azt mondták, muszáj 

volt, én máig azt mondom, nem szabad kihúzni a gyökereket! Nekünk, a gyerekeknek attól 

kezdve idegen világban kellett élnünk; hogy mennyire idegen, a kettős állampolgárságról 

rendezett népszavazás bizonyította. Mért nem hagyták, ahogy a jó Isten kezében voltunk? Azt 

hitték, hogy magyarlakta területen jobb lesz, mint ahol a románok az urak. 

Azt mondja, máig nagyon szégyelli magát azért a bizonyos december 5-éért; pedig 

azoknak kellene szégyenükben világgá menniük, akik 23 millió románnal ijesztgették a 

magyarországiakat. Hogy tennék, minket küldenének minél messzebb a Kárpátoktól. 

Húszévesen már másképp láttam, mint apámék, de nem volt bátorságom, hogy 

visszamenjek a román világba. Aztán három éve elmentem Marosvásárhelyre, hogy adjanak 

nekem román állampolgárságot is! Hogy úgy menjek vissza a szülőföldemre. Azt válaszolták: 

mondjak le a román állampolgárságról s kérjem újra! Nem értették, hogy én sohasem voltam 

román állampolgár: 1943-ban Magyarországon születtem, s mindig Magyarországon éltem! 

Elzárkóztak; miért kell az nekem? Azt hihették, hogy valami jogokkal akarok élni. Nem, csak 

hogy kifejezzem, ide is tartozom, oda is. Akkor sem voltam román (állampolgár), most sem 

lettem az. 

Székelységét tartó családban nőtt föl Kismagyarországon. Apám büszke volt 

székelységünkre, hogy eljöttünk, nem volt kérdés, így neveltek, odatartozunk! Apámék tízen, 

anyámék heten voltak testvérek, papi család mindkettő, csak mi jöttünk el. Sokat járunk haza. 

A harmincnégy unokatestvérből mindössze három települt Magyarországra. 

Egy hozadéka van annak, magyarázza, hogy élete nagy részét a megcsonkított 

országban élte le: miután itt ment férjhez, itt születtek a gyermekei, akiknek a lehető 

legtermészetesebb, hogy magyarok. Az első nemzedék vesztes, a második már hazatalált. 

Hogy mi különbözteti meg a székelyt a többi magyartól? „A mi különbözőségünk… 

titkolt!  Egy a nyelv, egy-egy szó más, de nem ez számít; különbség az elhallgatás volt! Más 

volt a gondolkodásunk, mint az ózdiaké. Barátságaink a ’szocializmus’-ban: soha egy szóval 

nem beszéltünk arról, honnan jöttünk! Hogy egyikünk székely, a másik zsidó, bármi… A 

kilencvenes években kezdtünk erről beszélni, megdöbbenten láttam, milyen sokfélék vagyunk. 
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Apám arra tanított: a székely különleges fajta, legyünk rá büszkék, de soha ne 

beszéljünk róla! Titokban kellett tartani. Tizennégy évesen elvittek a Balaton-parton egy 

lakatlan helyre, hogy elénekeljék nekünk a Székely himnuszt, s hogy figyelmeztessenek, erről 

sem tudhat más. Az Erdély szót sem volt szabad leírni; apám magyartanár is volt. „Az 

Románia!” Hogy lenne véletlen, máig lerománozzák, leszlovákozzák azt, aki a határon túlról 

jött?! 

Mindamellett – épp ezért ‒ szüleik egymás közt odahaza románul beszéltek, amikor 

azt akarták, hogy gyermekeik ne értsék, miről van szó, ne vigyék tovább, ne adják ki őket. 

  A művészpályám? Szerencsés volt! Díjakat nem akasztottak a nyakamba, de nagyon 

sok munkát kaptam. A megbízást csak akkor fogadtam el, ha azt tehettem, amit akarok. 

Véleményt mondok a világról, mert ez a lényege a művészetnek! Ha elmondhatom. Engedték. 

Amikor nagybeteg voltam, volt min elgondolkodnom, arra jutottam: annyi mindent 

csináltam, hogy kitörölni sem lehet! Az ország közintézményeiben és közterületein sokfelé 

megtalálhatók például Baján, Salgótarjánban, itt Kenesén, Budapesten. Ezért van a kényszer, 

hogy elvigyem a munkáimat Erdélybe? Székely természetemmel ügyeskedem. Az egyik 

szobromat úgy készítettem, hogy valamelyik székely falunak adom.  

Azt mondják, visszamegy Erdélybe, a Székelyföldre. Ez egyik-másik művésztársát 

alaposan meglepte. 

Vissza?... Nem tudok! Vissza tudnék menni, van ott házam, műteremmel, Parajd fölött. 

A székely emberek sírnak, ha azt mondom, hogy visszajövök… De nem tudok: nyolc unokám 

van a két gyermekemtől. Csodálatos család, nem hagyhatom itt őket. Túl messze van! 650 

kilométer… Elmegyek nyáron három hónapra, szeretnék telente is. Minden van, csak villany 

nincs, van víz a fürdőszobában… A telek végén forrás, annak a vizét vezették a házakba. 

A család visszatelepült! Négyen vagyunk testvérek, mind a négyünk tulajdonol, házat 

vettünk. Egy otthon élő rokon is ott vett házat, hogy együtt legyünk. Úgy hívják, a Péterfy-

birtok. A bátyám is vett földet, nyolc házat építtetett rá. Nem magának, a családnak építette. 

Hogy a gyereke és unokái hazajárjanak. Ha eljöttünk is az országból, ezt a családi birtokot 

megvalósíthassuk. Nem visszakérte a földet, mert nem is volt mit, hanem hogy fölépítse.  

A nyáron hazakészül, abba a parajdi házba, amelyet szülőföldjén lakhat be. Odaviszi 

Keneséről a kutyáját, kecskéket vesz… És szervezi otthoni bemutatkozását. Azt tervezi, hogy 

2009-ben Erdély nyolc városában vándorkiállításon mutatja meg magát szülőföldje közönsége 

előtt. A mostani lőrinci kiállításom anyagából viszem, otthagynám! Mindenkinek 

ajándékoznék, aki kiállít… Szétosztogatom.  

 Marosvásárhelyt már volt tárlata; joggal érezheti majd az új kiállításon is, hogy otthon 

van.  

 Bizonyára nem fog kiürülni a balatonkenesei otthon sem, amely valaha uradalmi  

erdészlak volt, majd kocsmaként, vendégfogadóként szolgált, s a férjével rendbetették, hogy 

1997-től itt éljen és alkosson. A kétszáz éves nádtetős ház és porta a gazda hovatartozásáról 

árulkodik: székely jellegű faragott kapu, az udvaron szép szál fenyő. A húzós csengő hangjára 

megszólal az esztenák táján is csak-csak elboldoguló kutya. A valahai istálló helyén műterem, 

alkalmi műhelytárlat a padláson, a tornác végében férfifej, tán hogy elijessze a hívatlan 

látogatókat: elsőre, a kerítés fölött bekémlelve hogy jutna eszünkbe, hogy az illető csak 

szobor(fej)?…   

Finta József írja Péterfy Gizella festő és szobrászművész 2003-as albumában: „A 

művészet – mívelésének és megjelenésének bármelyik fajtájával – szinte létezésünk óta az 

ember életközege volt, miként a víz, a levegő; ma csupán játék, játéktár, hobbi, elit mulatság, 

amelyet jóval többen művelnek, mint amennyien értenek. A befogadó közeg a végtelenségig 

leszűkült, de cinikus, tagadó, sápatag és dekadens lett a mondanivaló… A szép 

megszégyenülten remeg a sarokban, s fél attól, hogy felfedezik. Leleplezi magát… A 

szerkezet akkor ámító, ha nem áll meg a lábán, a struktúra úgy értelmezhető, ha minél 
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kuszább, a kompozíció, ha torzra billen, a faktúra, ha hullafoltos. Ez a globalizált kultúra 

üzenete, ez Amerika intelligenciájának kinyilatkoztatása, és mit tagadjuk – immár a miénk is. 

Néhányan ‒ igen kevesen – még nekifeszülnek ennek az alantas szélnek, még bíznak egy 

olyan világban, amely újra trónra emeli az örömöt, a harmóniát, a gyermeki őszinteséggel 

ámulni valót. Péterfy Gizella ilyen ember…” 

 Maradjon ilyen: itt is, ott is. Otthon.        

 

E kisvilág szellemi értékeit menti 

 

Télen huszonötezres csöndes kisváros, nyáron százezres hangos fürdőhely műtári őreként kell 

helyt állnia lassan negyed évszázada Matyikó S. Józsefnek a siófoki Kálmán Imre Múzeum 

vezetőjeként. Persze a kívülálló számára vonzónak tűnik a foki indóházi soron magasodó jó 

öreg polgárházak egyikében, a gabonakereskedő édesapa házában 1882-ben világra jövő 

későbbi világhírű zeneszerző gyermekkori otthonából lett közgyűjteményben kutatni a város 

és a táj múltját. Ha ’közben’ nem kellene arra is figyelnie, van-e pénz fűtésre, világításra, 

alkalmazotti fizetésre. 

 Anyai ágú ősei Mátyás király szabad vadászaiként a Nagyvázsony melletti Csepely 

községben éltek; egyik őse, Csepelyi Simon a Peer-kódex donátora volt. Apai ágon lengyel 

származású, a török után a tihanyi apátúr telepítette a zamárdi partra a megritkított magyar 

pórnép pótlására azokat (köztük őseit), akik segítettek újraéleszteni a letarolt tájat. Talán e 

’vonatkozás’ magyarázza, honnan a néprajzos végzettségű (és, tegyük hozzá, a betiltott 

Mozgó Világban is szereplő költő) Matyikó Sebestyén József  érdeklődése a családjának 

otthont adó város zsidó múltja iránt. Például fontos tanulmányai láttak napvilágot a Siófok-

monográfiában a város történetéről, ő a szerkesztője az Oh Füred, drága Helikon… című, 

Balatonfüred irodalmi hagyományait föltáró, a minap megjelent kitűnő válogatásnak, 2002-

ben látott napvilágot Zsidók Siófokon című műve, s amire most készül: a foki zsidó temető 

történetének föltárása. 

 Ha a siófoki ember kinéz az ablakán, az 1950-ig Zalához tartozó Balaton-túlpartot 

látja. Matyikó S. József tudós kisműhelye révén lát az északi tópartra is, bizonyítják somogyi 

munkái mellett megszülető Veszprém megyei dolgai. Ez sem véletlen: 1950-ig Fok (Siófok a 

Sióig, azon túl Somogy vármegye kezdődött) Veszprémhez tartozott – emiatt a település és táj 

népének múltjára vonatkozó iratok a bakonyi megyeszékhelyen lelhetők föl. A helybéliek e 

sajátos táji‒megyei kötődését érzékelteti az általa idézett régi szólás: „A foki ember 

Veszprémben születik, Zalát nézi, és Veszprémben temetik” – hogy mára Veszprémet 

Somogy váltsa, a túloldalon meg Zalát Veszprém… (Mondhatni: már akkor nagyon értettek a 

világ összekutyulásához az örök átszervezők... A boldogtalan maiak boldogtalan elődei.) Ő 

maga azért szülelett Székesfehérvárt, mert Siófokon akkor még nem volt kórház. 

 Sorolja, ki mindenki kötődik szeretett városához. Krúdy, Karinthyék kedvelt 

nyaralóhelye volt Siófok, a Jókai-házként emlegetett villában töltötte utolsó (balatoni) nyarát 

a nagy író, aki addigra már eladta füredi házat (addig is, míg Füredre járt, mindig megfordult 

Fokon: idáig hozta a vasút, hogy hajón keljen át Balatonfüredre – a veszprémi partról a 

zalaira). Gárdonyi Gézának az apja a szomszédos Kilitin volt gépész, két testvérét ott temették 

el. Hogy a maiak közül elsőként Varga Imre szobrászművészt emlegesse, akinek szülővárosa 

Siófok, s akinek tizenhárom tusrajza az ő ’magyarázatával’ Nádasok zsoltára címmel jelenjen 

meg 1995-ös kötetben. A zsidó származású fokiak közül Révész Géza világhírű 

lélekgyógyászt (ő alapította az amszterdami pszichológiai intézetet, Magyarországon a 

Pázmány Péter Tudományegyetem lélektan fakultását), Lukács Károlyt, a balatoni halászat 

egykori igazgatóját (ő fordította magyarra Bél Mátyás e tájjal foglalkozó leírását) emlegeti. 

Helytörténészként foglalkozott például Molnár Istvánnal, a halála után Kossuth-díjjal elismert 

kitűnő néptáncos népművelővel, a második világháború után pár évig működő balatoni 
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népfőiskola szellemi vezetőjével, akinek a tanítványai közt olyan kiválóságok találhatók, mint 

Novák Ferenc táncművész, Dolmányos István történész, Bodrogi Gyula színművész, a tanári 

karban pedig például Andrássy Kurta János szobrász, Kardos Tibor irodalomtörténész, Görbe 

János színész.     

 A Balatonnál mindenkit ismertem. Átjártam Füredre Lipták Gáborhoz, Tihanyba 

Illyés Gyulához, Borsos Miklósékhoz. Berda Józseffel Liptákéknál ismerkedtem meg, voltam 

Dérynél a Tamás-hegyen – azt mondja, abban a házban, amely már nincs meg. A balatoniak 

közül megismerte Papp Árpádot, Takáts Gyulát, Tatay Sándort és Fodor Andrást is.  A füredi 

irodalmi hagyományokat föltérképező munkájához, mint mondja, újra át kellett néznie a 

magyar irodalomtörténetet, ez számára Jó lecke volt. Gimnáziumi latintanára Garai István 

költő, a magyarországi latin nyelvű irodalom tán utolsó nagy alakja, aki két évet ült a Csillag-

börtönben a vörös zsarnokságot leleplező költeményei miatt. A tudósok közül Dankó Imre 

néprajzkutatóval és Ujváry Zoltánnal a legszorosabb a kapcsolata, de szerencsésnek 

mondhatja magát, magyarázza, hogy pályája kezdetén a Balatonnál találkozott és 14 éves kora 

óta tartotta a kapcsolatot Zákonyi Ferenccel, aki Siófok jegyzője s kiváló idegenforgalmi és 

művedéstörténeti szakember volt, Sági Károllyal, a keszthelyi Balaton Múzeum régész 

igazgatójával, Almádiban Vajkai Auréllal, aki néprajzosként a cserszegi születésű, fiatalon 

meghalt író, Szabó István egyik fölfedezője.  

Egy-egy beszélgetésen többet tanultam tőlük, mint egyetemi előadáson – állítja. 

A maga efféle ’népfőiskolai’ tapasztalatai is hozzájárulhattak ahhoz, hogy nekilásson 

megírni az 1946-tól 1949-ig tevékenykedő foki Balatoni Népfőiskola történetét? 

Táj, nép; Balaton, Somogy, Veszprém, Zala, a közelben Fejér… Ha értő – s a ’tárgyat’ 

szerető ‒ kutató fordul feléjük, mennyi titkot lehet leleplezni, fölmutatni! A jelek szerint 

Matyikó S. József azon van, hogy e nem is olyan kicsi kisvilágban minél több szellemi érték 

kerülje el a feledésbe merülést.    

(…Mígnem 2014-ben örökre elszenderült.) 

 

Zamárdi időutazás a múltból a jövőbe  

  

Gál Pétert műszaki pályáról térítette az élet művelődési területre: erdőmérnökből lett 

népművelő. A zamárdi művelődési ház vezetőjeként példát mutat az idegenforgalmi 

kínálatával nem éppen átlagfalunak számító községek és nyaralóhelyek lakóinak 

közösségként való összefogására. 

            Békéscsabán a belvárosi katolikus közösségben ismertem meg. Hitoktatóként, 

plébániai népművelőként, a gitáros‒énekes fiatalok csapatának vezetőjeként kitűnt azzal a 

szeretettel, ahogy bánt a gyermekekkel és ifjakkal, s ahogy követték és szerették őt a lelkiségi 

mozgalomban is résztvevő (zenekedvelő) fiúk, leányok. Hogy most Zamárdiban a 

faluközösség művelődésszervezőjeként hasonló odaadást tapasztaljon a kívülálló… az éppen 

adott munka iránt. Mely munkát elhivatottan, hivatástudattal végzi. Zamárdiban szintúgy 

hitoktató, s tagja az egyházközségi képviselőtestületnek, de tevékenységének zöme most a 

templom falain túl terjed. 

            1983-ban végzett Sopronban erdőmérnökként. Első munkahelye Budapesten az 

Erdészeti Kutató Intézet volt, ahol az erdővésszel, a tölgyesek pusztulásával foglalkozott: 4 

éven át járta hegyeinket. Jó volt! Csak az ökológiai kutatást körüllengte a marxista szellem: 

„Kellene találni egy kórokozót, amire szocialista vegyiparunk majd keres ellenszert”. 

Ahelyett, hogy a nagyipari környezetszennyezést okozó emberi tevékenység lett volna górcső 

alá véve. Menekülésre vette a dolgot: segédmunkásnak állt, majd népművelő lett 

Tahitótfaluban. Itt oltódott be az organikus, szerves életszemlélettel. Induljunk ki a népi, 

nemzeti hagyományokból. Az a televény, amelyből meríteni lehet! Utólagos meglepetésére: 

engedték… Megszervezte a tahitótfalusi passiót, amelynek tömegjeleneteiben a fél falu 
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játszott (nagypéntekenként a Duna-parton adták elő). Betlehemes játékkal is szerepeltek a 

váci fegyencektől kezdve a dunaalmási református intézet elmefogyatékos gyermekein át a 

horvátországi háborús magyar menekültekig a legkülönbözőbb közönség előtt, és más jeles 

napok hagyományainak fölmutatására is vállalkoztak. Tehát ott kezdte ezt az utat járni, s 

bátorítást is kapott: 1992-ben a rendszerváltó kormány miniszterétől Népművelésért díjat 

nyert. 

            De: kopírozni a múltat lehet, ám sokszor értetlenséget válthatunk ki vele, mert nem 

olyan lelkületűek ma az emberek, mint akiknek a hagyományőrzés természetes volt! A népi és 

nemzeti hagyomány jó lehetőség arra, hogy olyan értékeket keressünk, amelyek segítenek a 

közösséget fönntartani. Ez is hatalmas kincs, olyan érték, amit más nem tud fölmutatni. Hiszek 

abban, hogy a táji, községi értékben az egyetemes emberi is jelen van – fejtegeti. És sorolja, 

mit igyekeznek megtartani korunknak megfelelően a zamárdiak. 

Elsőnek szent Vince napját említi; január végén a szőlősgazda baráti társaságával 

régen kiment a pincéjéhez, szemrevételezték a szőlőt, megkóstolták a bort, jót nótáztak. A 

zamárdiak, Gál Péter szervezésében, kimennek a Szent Kristóf pincészethez, elfújják a két 

legismertebb helyi boros éneket (az egyik a Kánai menyegzőről szól, a másik egy vidám 

katekézisének), majd ki-ki – a többiek segítségével ‒ el kell, hogy énekelje a belépőt jelentő 

dalát, nótáját, s természetesen nem marad el a kitűnő helybéli borocska megízlelése. A 

gyermekek Mátyás napján közösen sípot készítenek, hogy felébresszék a téltől tespedt 

madarakat, az igazságos királyról szóló meséket mondanak föl – egy krémesért, aztán 

következhet sok farsangi ügyességi játék és a táncház! Március 15-én szép falusi huszáros 

fölvonulással, fáklyás menettel, boros, pogácsás fogadással ünnepelnek, s némely évben az 

ágyú is megdörren. 

Zamárdiban minden történeti kornak van emléke. Szent Iván éjjelén időutazásra 

visszük az érdeklődőket! Zenével, versekkel idézzük meg az emlékhelyeken az adott kort. A 

templomnál gyülekezünk, a ’48-as és ’56-os emlékműnél. Az első stáció tehát mindig 1956. Itt 

történik meg a fáklyák kiosztása is. Ezután a temetőbe megyünk, az első és második 

világháború községi hősi halottjainak kápolnájához, majd Szervátiusz Tibornak 1996-ban a 

honfoglalás 1100 évfordulóján emelt turulszobrához, hol Szent István és Szent László 

világába jutunk el. Onnét a hun, avar ősöket idéző Szamárkőhöz, majd a Kilátóhoz, a kuruc 

szabadságharcra emlékeztető Rákóczi-kőhöz kerülünk. Tovább az erdőben a tihanyi bencések 

1896-ban állított Vaskeresztjéhez megyünk a Tatár-csapáson át, ahol Árpád vezérünkre 

emlékezünk. Ezen a helyen áldomást is tartunk és egy kis elemózsiát veszünk magunkhoz. 

Negyed 3-ra érünk egy dombhátra, ahol most szántó van. Valaha itt volt a falu, a népre 

gyújtotta itt a török a templomot. Visszamegyünk végül a ’48-as emlékműhöz, majd a Tónál – 

de ez már nem ’kötelező’ ‒ hajnali fürdőzéssel ér véget utunk, amelyet 200-an kezdünk, 50-en 

fejezünk be ‒ a Kecskés együttessel végignótázva időutazásunkat. 

            Betlehemező társulatot Zamárdiban is szervez Gál Péter (Dél-Baranya és Muraköz 

után idén ‒ 2007-ben ‒ a Felföldre, Zoboraljára és Mátyusföldre készülnek bemutatkozni.) A 

nyári nagy rendezvények közül kiemeli a gyermekeknek, családoknak kedves Balatoni 

Játszadalmat, melynek egyik fénypontjaként, ha jó az idő, 1000-1400 ember alkot a vízben 

szívet. Mióta csinálják, többen úgy emlegetik a községet, hogy Zamárdi a Balaton szíve! 

Lelkesen mesél a somogyi betyárhagyományokból fakadó Patkó Bandi Hétpróbás 

Betyárversenyről és az Aradi vértanúk napján tartandó emlékfutásról. Utóbbinak a 

vértanúkról elnevezett utcák adják útvonalát.    

            A nagyvilág értékeire is nyitott Gál Péter. Ennek jegyében járnak havonta színházba 

Budapesttől Egerszegig. És ebben a szellemben csendülnek föl a világ nagy zeneszerzőinek 

művei a nyári templomi hangversenyeken. Szívügye az egy zenész házaspár által Zamárdiba 

hozott utcafesztivál segítése is.  



95 

 

Persze itt sincs másként: a falu egy emberként nem követi. Az emberekkel saját 

küszöbüket átlépetni a legnehezebb… Kimozdítani otthonuk falai közül, kiszakítani zárt 

világukból. Vasárnap esténként néptánc, más napokon a vendéglői beszélgetés Lordok háza 

néven, a polgári asztaltársaság a nemzeti érzelműeknek, a versbarát kör, és több más, pár tucat 

embert megmozdító kör. Gál Péter szerint ez legalább annyit ér, mint a tömeges részvétel 

mellett megtartott rendezvény. Tahitótfalu, Békéscsaba, Zamárdi?... Egyre nehezebb 

megküzdeni az emberekért! Mindenütt az országban! Fokozatosan veszítették el az emberek a 

hitüket a jövőben; vagy fogalmazzak úgy, megingott a hitük. Mentsvár az otthon, ahol 

elbújhatnak, megszabadulhatnak a ma gyötrő gondjaitól. Azt látom, hogy egyre fogy a 

lelkekben a nyitottság.  

            Mondhatjuk: a zártnak mondott (valójában igencsak nyitott, bárkit nyitott ajtóval váró) 

hagyományos társadalomból a nyitottnak állított (valójában minden eddiginél zártabb?) 

társadalom felé haladva… 

            „Lesz Vigasz” – hirdeti az egyik zamárdi szórakozóhely cégtáblája. Abban az 

életrevaló szellemben, amely művelődésszervezőnkre is jellemző: a saját hagyomány és a 

nagyvilág valamelyes értékeinek (hatásainak) az ötvözésével mutatni meg magunk… Fogni 

össze a helyi közösséget. Amíg lehet. 

            A 2004. december 5-i népszavazáson sikerült: a helyi polgári összefogás nyomán 

71:29 volt az arány Zamárdiban a kettős állampolgárságra voksolást illetően – emlegeti 

büszkén a falu népművelője. Azóta szervezi Gál Péter a stafétaszerű és minden Kárpát-

medencei magyarok lakta területen áthaladó feltámadási menetet: indul a tihanyi apátságból 

és Zamárdiból húsvétkor két irányban, hogy a magyar összefogás kis fáklyáját pünkösdre 

eljuttassa a legszentebb székely búcsújáróhelyre, Csíksomlyóra. Át Délvidéken, át 

Felföldön… szívet rajzolva az útvonallal e sokat szenvedett tájban. 

            Zamárdi és Gál Péter esete bizonyítja: nem könnyű, de érdemes megkísérelni a 

közösségért tenni még e mai szétzilálódó – tudatos szétverésre ítélt? – világban is. Mondhatni: 

van vigasz Zamárdiban! Ehhez hozzájárulhat, hogy – mint népművelőnk fogalmaz – benne 

egyensúly van.  

Odahaza (a szolgálati lakásban) négy gyermek s tanítónő felesége várja. Otthon, a 

Balaton somogyi partjának dombjain.  

Gyanúnk szerint Tahitótfaluban, Békéscsabán, Pesten és Sopronban is okkal érzi 

magát otthon az, aki az életet – és a hazát – (nemkülönben a világegyetemet) hozzá hasonlóan 

kerek egy egésznek tekinti. Ahogy ő fogalmaz: Aki ebből a szerves szemléletből indul ki, 

érezheti a Kiskunságban, Zalában, bárhol e hazába: nem az Isten háta mögött, hanem Isten 

tenyerén él.  

 

Angyali szépségek kőben, bronzban 

 

Alföldi parasztszármazék dunántúli főiskolai oktatóként nem akármilyen szobrokkal kápráztat 

el bennünket Gera Katalin. ’Szép’ szobrokkal. Újkígyóstól Kaposvárig megtett útján épp elég 

nehézséget kellett leküzdenie, ám műveiből nem az élethalálharc, hanem a tisztaság és a hit 

sugárzik. Valamiféle angyali szépség… Hogy művei angyali, vagy épp szent hangulatot 

árasztanak, nem nekünk kell kitalálnunk, ráfognunk, beleéreznünk. Műcímei magukért 

beszélnek: Zöld angyal, Csillagnéző, Alleluja!, Emese, Szent László, Életfa (angyalokkal a 

derekán)… A kaposváriak ’56-os emlékművén (Kossuth-címeres, lyukas zászlós, 

körbegéppuskázott, szétvert hátterű) A szabadság angyala… 

 Újkígyósi gányó (dohánykertész) parasztcsaládba született, az Alföldről a budapesti 

képző- és iparművészeti gimnáziumba vezetett az útja, onnan a képzőművészeti főiskolára, s 

szobrász‒tanárként követhette színész‒író férjét, a jelenleg a kaposvári Búvópatak című 

folyóirat Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjas főszerkesztőjét, Csernák Árpádot kényszerű 
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országjáró körútján. Békéscsaba és Szeged után – mondhatni utólag, szerencsére – Kaposvár 

következett, ahol végül letelepedhettek, s fészket raktak két művész fiukkal. Máté részt vesz 

édesanyja köztéri szobrainak a megalkotásában, Bálint az édesapa nem akármilyen színvonalú 

lapjának és a Búvópatak Könyveknek a tipográfusa, képszerkesztője. Családi együttesük sem 

akármi! 

 A Kaposvári Egyetemen, ahol húsz éve dolgozik, főiskolai docensként (2007-ben) 

mintázást, szobrászatot tanít a hallgatóknak. Első szobrát Gerendáson állították föl (díszkút 

Ivó leánya), második műve, a Szabó Pál-dombormű, Biharugrán, az író szülőházán kapott 

helyet. Utána semmi. Békésnek azért nem kellettem, mert odavaló vagyok, a szegedieknek 

mert nem odavaló vagyok! Kaposváron lakást kaptunk, műtermet, és hamarosan megbízást is: 

dombormű a Dorottya-házra, Tündérrózsa szobrom a színházkerti díszkúthoz… Hogy honnan 

művei különleges hangulata? (A Tündérrózsa) A gyermekkoromba visszanyúló mesevilágból 

született. Ma is: a népmesei ihletés a csodák világa! Azt mutatja, hogy a realitáson túl lehet 

szebb is, jobb is! Hiszek a csodákban, abban, hogy a rosszat legyőzhetjük. Összefügg a 

szeretettel, a hittel, mert csak a hit és a szeretet képes csodákra – magyarázza. 

 Negyven szobra áll köztéren, s több száz kisplasztika, dombormű, érem teszi teljessé 

eddigi életművét. Az általa fontosnak ítélt, hozzá különösen közel állónak érzett művei: a 

békési szülőfalu világháborús emlékművének Sirató asszonya (a művész ma már Újkígyós 

díszpolgára), a kaposvári Tündérrózsa, Ópusztaszeren a Szent László-szobor (Szent László 

nekem a legkedvesebb, legszentebb magyar király), a marcali ezredévfordulós emlékmű 

Emeséje (Emese hozza a szentkoronát és a koronázási palástot). E szobor alapötletét így 

magyarázza az alkotó: Emese kellett, hogy itt állam legyen. És az amerikai magyar 

ötvenhatosok támogatásával a somogyi megyeszékhelyen emelt emlékmű, A szabadság 

angyala, amelynek elég érdekes a története. A Connecticut-i Magyar Studies of America 

alapítvány a forradalom 50. évfordulójára Pesten fölállítandó emlékműre gyűjtött pénzt, ám a 

főváros elhárította kezdeményezésüket, nem értettek egyet a figurális elképzeléssel és az ’56-

os szimbólumok megjelenítésével, mire föl Kaposvár polgármestere, Szita Károly fölajánlotta 

az elkészítendő szobornak a város legszebb, Berzsenyi nevét viselő ligetét. A pályázatot Gera 

Katalin nyerte, így avathatták föl 2006-ban a művész ötvenhatos angyalszobrát.  

 Legújabb munkája a kitelepített, gulágra hurcolt ecsenyi svábok emlékműve, s készül a 

Fodor András-mellszobor, amelyet a költő szülőfalujában, Kaposmérőn állítanak föl. 

 Nem túl sok nő merte vállalni a szobrászattal járó nehézségeket, talán mert a 

törékenyebb, gyöngébb nemhez tartozókat elijeszti e művészet, mesterség gyakorlásától a 

megformálandó anyag súlya – gyanakszik a gyanútlan és hozzá nem értő tollforgató. Gera 

Katalin válasza világos: Fizikai munkát gyermekkorom óta végzek. Életem része, hogy az 

anyagokkal együtt élek. Közvetlen a kapcsolatom a természettel, ugyanakkor ez a művészi 

világ az én gyökereimnek és az én személyiségemnek teljesen megfelel. A női létet 

teljességében vállalom, szeretek főzni, ha kell, takarítok. Két gyermek, és ma már két unoka 

mellett természetes, jó dolog, hogy ezt is kell csinálnom… Lírai realizmusnak nevezem, amit 

én művelek; figurális, természetelvű és emberközpontú. 

 Férjével Kaposvárt a nemzeti szellemű értelmiségiek hangadói közt találni. Elsősorban 

persze a műveivel foglal állást korunk nagy kérdéseit illetően. Elnézve műveit nyilvánvaló 

lehet bárki számára: a szobrász Gera Katalin költői valóságelvűsége a szent művészet 

bűvöletében élő ember állásfoglalása. A szép, a jó, az emberhez méltó mellett. 

 S hogy a Balatonhoz mi köze?... Keresztúron van házunk, ahova ‒ ahogy munkánk 

engedi ‒ ki-kiugrunk, de három napnál többet egyfolytában még nem tudtunk ott lenni. 

Valóban szeretjük, nagy erőt ad a tó, szeretünk innen ki-kiruccanni Sümegre,  Keszthelyre, 

Badacsonyba, Szigligetre...  

‒ De ha csak a víz meg a Nap!... Ott meg lehet pihenni, erőt lehet gyűjteni – fogalmaz 

a férj, Csernák Árpád. 
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 Van mihez; van mire; van miért. 

 

Játékkal, szóval, tollal ugyanazért 

 

Ki színészként, ki íróként, ki szerkesztőként, ki pedig keményen politizáló közéleti emberként 

ismeri Csernák Árpád kaposvári színművészt, előadóművészt, lap- és könyvkiadót, akinek 

regényei, elbeszéléskötetei láttak napvilágot, 2002 óta szerkeszti a nemzeti, polgári, 

keresztény/keresztyén értékrendet képviselő, több mint igényes Búvópatak című folyóiratot. 

S, hogy mást ne mondjunk, 2006 szeptemberének közepétől halottak napjáig, másfél hónapig 

minden áldott nap Kaposvár főterét töltötték meg az általa szervezett tüntetés résztvevői, s 

ahol – aki ismeri, lehet róla fogalma, mi módon, milyen hangerővel és milyen szellemben – 

végig ő volt a hangadó is. Igen, a hazugságkormány ellen. 

 Megint egy értelmiségi, aki veszi a bátorságot és közszerepet vállal… Azok közül, 

akiknek még szent a haza, szent az anyanyelv, szent a család… Szent az ember, emberség. 

Meg persze szent a művészet. Tehát álmodernék, jajmagyarék s más efféle jó pofáék 

szemében… korszerűtlen a mi barátunk. Velünk együtt, tedd hozzá. Igaz, hogy közben 

azért… mintha változnának bizonyos dolgok égen, földön.   

 Ami most a legfájdalmasabb, hogy mérhetetlen butaság és a szakértelem hiánya 

megnehezíti annak a vállalkozását is kiteljesedni, aki a magyar értékeket és a hazát szolgálja. 

Sokan azok közül is, akik ugyanezen az oldalon állnak, legalábbis ezt állítják, irigységből, 

önzésből, vagy csak egyszerűen hozzá nem értés miatt, ki tudja, folyamatosan gáncsoskodnak, 

okoskodnak, okvetetlenkednek. Hatéves munkáról van szó. Az előbb említett célokkal és 

eszmeiséggel szerkeszti a Búvópatakot a kultúra és a hon érdekében három ember: rajtam 

kívül a fiam, Bálint, kitűnő lap- és könyvtervező szakember, és a jogvégzett dr. Farkas Judit, 

akinek hamarosan megjelenik első prózai kötete. Máté, a másik fiam a lap egyik fényképésze. 

Bakay Kornéltól Papp Árpádon át Tőkés Lászlóig népes szerzőgárda kötődik hozzánk – 

fogalmaz 2008-ban. 

 1992-ben Mondat címmel indított remek művészeti‒művelődési lapot, amely 

támogatás hiányában rövidesen megszűnt. 2002-ben, a nemzeti oldal sokunkat megrázó 

veresége utáni polgári körös fölbuzdulással született meg szerkesztésében, s egy darabig a 

saját és családja, meg a baráti köre költségén a Búvópatak című folyóirat. A mutatványszám 

2002. augusztus 16-án jelent meg. Szita Károly, Kaposvár polgármestere hívta össze erre a 

napra a helyi polgári köröket. Oda vittem el a lapot. A fiammal ketten zsebből fizettük ki a 

nyomdaszámlát. Később is sok esetben mi fizettünk. Első támogatónk Farkas Judit volt, a lap 

javára fölajánlotta nyugdíj-kiegészítését, azt a bizonyos tizenkilencezer forintot, majd négy 

magánszemély alapítványt hozott létre, így 2002 decembere óta alapítványi lap a Búvópatak. 

Csodával határos módon ma is létezik nem kis részben a 268 előfizetőnek köszönhetően. Úgy 

érezzük, ebben az értékvesztő, értékveszejtő korban különösen nagy jelentősége van az 

összefogásnak, amely lapunkat életben tartja. A Búvópatak rendszeres szerzője és előfizetője 

is Csete György Kossuth-díjas építőművész, aki ugyanúgy vélekedik, mint több szerzőnk: nem 

hogy tiszteletdíjat kérne, ő ad támogatást, hiszen: magunknak adom! Akik ezt fölismerik, a lap 

létét biztosítják. Van, aki öt-hat barátjának előfizeti. 

 A Búvópatak ünnepi pillanata, amikor különszáma jelenik meg. Az első a 2006 őszi 

eseményekről (a kaposvári és a pesti Kossuth téri tüntetésekről) ad képet, a második egy évre 

rá a lapban megjelent nemzeti szellemű versekből nyújtott át egy csokrot, a harmadik Papp 

Árpád költő magyarul és idegen nyelvekre fordított költeményeiből kínál összeállítást az 

olvasónak.   

Szobrász felesége, könyvtervező s fényképíró fiai segítségével gyönyörű, tollforgató 

társai közreműködésével kitűnő lap lett a Búvópatak, amely címével arra utal, hogy bármily 
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lehetetlennek tűnik, ha úgy hozza a sors, a föld alá bújva is folytatni kell a munkát hazánk és a 

magyarság fölemeléséért. 

 Könyveket is kiad a Búvópatak Alapítvány, évente többször állnak olvasóik elé 

kaposvári és máshol megtartott irodalmi rendezvényeken, s a főszerkesztő ott van mindenütt, 

ahol tehet valamit a nemzeti polgárságért. A közélet színpadán is. Mert ahogy Csernák Árpád 

író, színművész, Petőfi Sándor Sajtószabadság-díjas szerkesztő fogalmaz: csak úgy lehet jó 

lapot szerkeszteni, ha tevékenyen részt vesz a város, az ország közéletében. Óriási 

győzelemnek tartom, hogy húsz év után a nemzeti oldal adta a megyei önkormányzat vezetőjét. 

Biztos vagyok benne, hogy a Búvópatak és az általunk szervezett tüntetéssorozat meghatározó 

volt. Ez utóbbi 2006. szeptember 18-tól október 30-áig minden este mozgósította a 

kaposváriakat a Fő térre. 

Szóval, írással, szerkesztéssel, előadóművészi alakítással, bármivel… Hogy unokáink 

a mainál egészségesebb Magyarország polgárai lehessenek.     

 

A színházért, rendületlenül 

 

Megunta a nagyvilág és a színpad zaját? Sándor János érdemes művész és kétszeres Jászai-

díjas rendező, aki körberendezte a magyar színházi világot, s külhonban is sikerrel szerepelt. 

Nem föltétlen, de ha egy kis nyugalomra vágyik, valóban jó búvóhely az alig kétszáz lelkes 

somogyi falu, Gyugy. Honnan (kertje végéből) ellát Badacsonyig. Az öreg, döngölt falú házat 

abból vette a feleségével, ami megtakarított pénzük épp volt egyik színháztól való kényszerű 

eltávozása után. 

 1979-ben Debrecenben voltam rendező. A Csokonayt fölújították, azt akarták, hogy 

addig az összes tagozat játsszon a Hungáriában! Javasoltam, tiltakozásul mondjon le az 

igazgatóság; senki nem mondott le, csak az igazgató és én. Az Egervári Estéket én kezdtem, 

onnan is eltávolítottak. Debrecen és Zalaegerszeg közt utaztunk erre a feleségemmel, 

Trabantra gyűjtöttünk, addigra összejött negyvenezer forint. Mi legyen?... Úgy döntöttünk: 

veszünk egy házat! Letértünk ide, az öreg szembeszomszéd azt mondta: Vegyék meg, érdemes 

itt élni, villany van a halottas házban! Szerencsére hallgattunk rá, valóban érdemes itt élni. 

Nagyon jó öregek voltak… 

 A színház? Szinte semmi sem emlékeztet a gyugyi házban arra, hogy a színház 

világának elkötelezett művész s tudós lakja. Művész és tudós, mert színházi rendező és 

színháztörténész Sándor János. Az előbbi inkább csak volt, az utóbbi… töretlenül. Mert itt 

adódik számára más által elhanyagolt föladat? 

 Pesten született, de elsősorban szegedi színházi ember, s megfordult Debrecen mellett 

Békéscsabán és a fővárosban is, rendezett Litvániában, Grúziában, Jugoszláviában, 

Romániában, Franciaországban… (Hogy a Tisza-parton és a somogyi dombok közt érezze 

magát a leginkább otthon?) Miután újdondász vendége színházbarátként csodálhatta csabai 

rendezéseit, így fogalmaz: Három évig voltam Csabán; a szívemhez ez áll a legközelebb! A 

pályámon ez volt az a hely, ahol azt csinálhattam, amit elképzeltem! Jobbnál jobb színészek 

voltak a Jókai Színházban, az igazgatónak, Miszlay Istvánnak pedig nem önmaga, hanem a 

színház volt az első. Csabán az a hír járta, azért ment el, mert a pártvezetésnek nem tetszettek 

mai viseletben játszott, ’tehát aktualizáló’ Shakespeare- (királydráma-) rendezései. Nem azért 

mentem el, ragaszkodtak hozzám! Egy gyermekünk volt, szerettünk volna még egyet. A 

feleségem balett táncos volt Pesten, ez nem családi élet! ’Vesztemre’ elhívtak főrendezőnek 

Szegedre, ahol van balett társulat; meg is lett a második gyermekünk… Mindamellett, azt 

mondja, Csaba adott neki a legtöbbet.   

 Hogy ment egyik színházból a másikba? Jönni-menni…, nem olyan nagy baj! A 

művészembernek mozognia kell. Nagyobb baj, ha kényszerűségből jövünk-megyünk. Gondja 

nem ezzel volt s van. Az aczéli diktatúrát könnyebb volt kivédeni, mint a mait – mondja 2008-
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ban, amikor Gyugyon meglátogatjuk. ‒ Volt két kedvenc darabom, amit szerettem volna 

megrendezni, máig nem sikerült: Sarkadi Imre Elveszett paradicsoma és Nyikolaj Erdman 

Mandátuma. Az utóbbi szerző darabjait játszották, csak ezt nem, mert leleplezi a szocialista 

hatalom lényegét, Sarkadira meg azt mondták, nem való a magyar színpadra!  Rusztnak 

Kecskeméten engedték, nekem Debrecenben nem. Viszont nem figyeltek Tadeusz Różewiczre, 

akinek sikerült bemutatnom Kartoték című rendszerellenes darabját. Ma sokkal nehezebb 

kijátszani a hatalmat. Korábban mindenkit pórázon tartottak, de a helyzet átlátható volt, és a 

végén mégiscsak jó színházat lehetett csinálni. Mert akkor mi jó színházat akartunk; ma a 

kurzuslovag boldogul, aki igazán csak jól akar keresni. Például Szegeden azért nem megyek 

be a színházba, mert valaki a nemzetet elárulta. Volt egy olyan igazgatója, aki meggyalázta a 

Himnuszt – az egyik párt kongresszusán eltorzítva adta elő a nemzet himnuszát. Akkor 

fölfüggesztettem örökös tagságomat. 

  Azt mondja, nem tudna beilleszkedni a mai színházi világba, amelyben elsősorban az 

lenne a dolga, hogy némi pénzt szerezzen a társulatának. Alkalmatlan vagyok rá. Ez másfajta 

színház. Én ezt a színházideált nem tartom alkalmasnak arra, hogy katarzist adjon. Nem is ad, 

mert talán nem is akar, tehetjük hozzá. Ha háromezer évet túlélt a színház, ezt is túléli! Biztos 

a spájzban vannak azok az emberek, akik meg fogják változtatni ezt a világot, a színházat is! 

Én más úton próbálom ezt megtenni. Ragadóssá vált az az ideológia, amely 1917-től a világot 

bepiszkolja, amely vallja, ’a múltat végképp eltörölni’… Ezen az alapon sem jelen, sem jövő 

nincsen. Megpróbálom megörökíteni a múlt színházát, azt, amit szerettek volna eltörölni, 

elhallgatni, amit nem is tanítottak. A magyar színház történetét megörökíteni, amely 

történelmünk sajátos része. Elsősorban Szeged színháztörténetét kutatja, új munkájában a 

szegedi kabaré német nyelvű múltját és megmagyarosodását fogja föltárni.  

 Az álnemzetiek, álpolgáriak is úgy vélekednek, hogy a művész ne politizáljon! 

Válasza: Egy előadás előállításával politizál! Nincs állásfoglalás nélkül; ha nem politizál, 

azzal politizál. Az én politizálásom: ne ölj, az ötödik parancsolat. Az erkölcs mércéjét kell 

alkalmazni. Hogy állíthatta volna színre A volokalamszki országutat, amely az Öld meg az 

ellenséget! szellemében fogant? A politizálásból nem szabad visszahúzódni. Nehéz és 

reménytelen helyzetben belevetettem magam. A nemzeti oldal nem áll jól; 2002 őszén azt 

gondoltam, oda kell állni! A mai napig teszem. Szegeden én vezetem az összes polgári köri 

beszélgetést.  

„Ház, örökülj; / s vidám békével tartsad öledben: / gazdád, s gyermekeit, / s hív unokái 

sorát” – áll a Kölcsey-idézet a mai gazda jóvoltából a százéves gyugyi parasztház falán. 

Emlékeztetni vendégeit, mitől igaz s mitől kerek a világ? 
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IRODALOM 

 

A magyar emigráns irodalom lexikona. Bp., 1992 

Aczél József: Ősgörög eredetünk és a kun-szittya nyelv. Pilisszentiván, (1924-)2002; Bp.,  

 1927 

Lichtneckert András: Alsóörs története. Vp., 1996 

Almádi Hiradó. Balatonalmádi(‒Veszprém), 1889 

Andai Ferenc: Mint tanú szólni (Bori történet). Bp., 2003 

Arday Géza: Az Isten penészes fia: Tamási Áron ‒ világháló 

Bálint Sándor: Szegedi szótár I. Bp.,1957 

Bertha Bulcsu: Kommunizmus délutáni napfényben. Bp., 1996 

Bod Péter: Magyar Athenás. (Nagy-Szeben), 1766 

Búvópatak. Kaposvár, 2006/6 

Czuczor Sándor (1945) tanár  

Dulin Jenő: Emlékezés egy tragédiára. (Felborult a Pajtás gőzhajó Bfüreden.) Bf., 2004 

Dúl Antal: Hamvas Béla életpályája – világháló 

Eötvös Károly: Balatoni utazás I-II. Bp., 1982 

Fábián Gábor: Bútsúzó versek. Vp., 1817 

Fiáth Ferenc: Életem és élményeim. Bp., 1878 

Francsics Károly visszaemlékezései. Pápa, 2001 

Hajdú Mihály: Nyelvészeti és néprajzi közlemények. Orosháza, 2003 

Hamvas Béla: Közös életrend. Bp., 1988 

Hámori Tibor: A Claire Kenneth sztori ‒ Karády Katalin utolsó évei. Bp., 2004 

Horváth József: Vörösberény története. Balatonalmádi, 1979 + 2001, Vp. 

Hudi József: Fábián-emlékkönyv. Fábián József (1761-1825) református esperes pályafutása.  

 Pápa, 2002. 

Hudy Árpád (1955) szerkesztő  

Jancsó Benedek: Fábián Gábor élete és irodalmi működése. Arad, 1885 

Jankó János: A Balaton-melléki lakosság néprajza. Bp., 1902 

Kende Klára/Kenneth, Claire: Hermelines hölgy. Bp., 1990 

Kende Klára/Kenneth, Claire: Sanghaj szépe. Bp.,, 1991 

Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp., 1983 

Kompolthy Tivadar: Dalok a tengerről. Vác, 1879 

Korompay H. János: Horváth János és Káptalanfüred. ÚAU, 2007/9 

Kovács István (1943) helytörténész 

Lichtneckert András: A balatonfüred-csopaki borvidék története. Vp., 1990 

Lichtneckert András: Alsóörs története. Vp., 1996 

Magyar Nemzet. Bp., 2008 

Magyar Nyelv, 2013/4 

Majbó Gábor (1924-2009) örökös alpolgármester 

Matyikó Sebestyén József: Zsidók Siófokon. Bp., 2002 

Mészáros Gyula: Forradalom és szabadságharc Veszprémben 1956. Vp., 2001 

Nádasdy Borbála, gróf: Zagolni zabad? Bp., 2008  

Ny. Nagy István: Pesty Frigyes kéziratos helynévtára. Történelmi Veszprém vármegye. Pápa,  

 2000   

Nyugati Jelen. Arad, 2010 

OSzK-katalógus és gyűjtemény 

Pacsuné Fodor Sára (1926-2006) tanító, Váth János unokája  

Pávai Gyula: Fábián Gábor. Szövétnek, 2005/6 

Pesty l. Ny. Nagy  

http://mek.oszk.hu/01800/01811/index.phtml
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Schildmayer Ferenc (1931) helytörténész építészmérnök 

(Schildmayer Ferencné:) Régi almádi festők. B.almádi, 2006 

Sipőcz József: Savanyó Józsi, a jó betyár. Vp., 2006 

Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár  

Sziklay János: Veszprém város az irodalomban és művészetben. Vp., 1932 

Tamási Áron emlékkönyv, Bp., 1997 

Tolner István (1935-2014) 1953-ban 12 évre elítélt nemzeti ellenálló 

Új Almádi Újság (ÚAÚ). Balatonalmádi, 1992/11, 1996/9, 2003/8, 2005/4, 10, 2007/1,  

 2007/9.   

Váth János könyvei az OSZK-ban 

Veress D. Csaba: Veszprém megye felszabadulása. Világháló:  

http://epa.oszk.hu/01600/01610/00009/pdf/vmm_09_1970_23_veress.pdf  

Veszprém megyei életrajzi lexikon. Vp., 1998 

Veszprém megyei helynévtár l. Ny. Nagy     

Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus története 1895-ig. Debrecen, 1990 
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