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ELŐSZÓ.
A Balatonról még nem jelent meg annyi utleirás, amennyit e szép tó megérdemelt
volna.
Talán ez az oka, hogy az érdeklődést mindezideg nem tudtuk fölkelteni hazánknak
gyöngye: a Balaton iránt.
Oly munkával akartunk a Balatonnak áldozni, a milyent ebben az irányban ily
tartalommal, ennyi képpel a Balatonról még ki nem adtak.
Szeretettel foglalkoztunk e könyv kiadásának eszméjével, mert hisz a magyar tenger
nekünk, keszthelyieknek van legközelebb a szivünkhöz, napról-napra, évről-évre mi
tanulhattuk megismerni és megszeretni e szép tó csodálatos szineket játszó viztükrét, az
olaszok egével vetekedő égboltját, fürtös hullámait, haragját, mosolyát, bűbájos, regényes
vidékét.
E könyv az egyes fürdő- és nyaralóhelyekről, a Balatonvidék minden talpalattnyi
részéről egyszerü szavakkal mindazt elmondja, ami a nyaralni
vágyót, a Balaton mellett tartózkodót és a turistát érdekli. Képekben varázsolja elénk a
magyar tenger egész világát.
Tájékoztat az egyes helyek lakásviszonyairól, a vendéglői- és fürdőárakról, hiven
kidomboritja az egyes fürdőhelyeknek a többi fölött való előnyeit, a gőzhajón, a kocsin s a
gyalog utazónak elbeszéli a Balaton regényes multját, figyelmét fölhivja a vidék
nevezetességeire, beszél a balatonmenti jóravaló magyar nép erényeiről. Azt hiszszük, hogy a
nyaralásra készülőknek a szépirodalmi dolgok mellett az érdekeiket érintő vendéglői- és
fürdőárak sem közömbösek. Ezek tekintetében is teljes tájékozást akartunk nyujtani.
A Balaton, hazánk közönségére nézve is, eddig fölfedezetlen kincs volt. Nem csoda
tehát, ha a külföld tudomást éppen nem vett róla. Mig a gazdag angol turisták ezrei
jelentéktelen, de sokszor megirt, hirdetett helyekhez valóságos bucsujárást rendeznek, addig
itt a Balaton mellett, a világ egyik szép – talán legszebb – vidékén más nemzetbeli turistát
soha sem látunk. Hisz a magyar turista is oly ritkaság számba megy!
Hazafias szolgálatot akarunk teljesiteni tehát akkor, midőn a könyvet német és angol
nyelven is kiadjuk, hogy ekként módot nyujtsunk a külföldnek a Balaton megismerésére,
hogy fölcsigázzuk érdeklődését a Balaton misztikus világa iránt.
Nem kimélünk sem időt sem áldozatot, hogy a Balatonról oly könyvet és annyi
számban bocsássunk világgá, melyek reményünk szerint alkalmasak lesznek e vidék
fölvirágozását rohamosabban előmozditani.
Azt akartuk, hogy e könyv azoknak, a kik a Balaton iránt érdeklődnek kellemes, soha
nem unalmas társalgója, szórakoztatója, tanácsadója és nagy helyismeretü kalauza legyen.
Nem tudjuk, elértük-e czélunkat. Ha ez csak kis részben sikerült is, ahhoz a
lelkesedéshez és szeretethez képest, melylyel a mi szépséges tavunkon csüggünk, jól eső
megnyugvás tölt el majdan bennünket, abban az édes tudatban, hogy csekély erőnkkel mi is
hozzájárultunk ama magasztos munkához, mely a magyar fürdőkben és természeti
szépségekben rejlő kincseknek, hazánk sok csapással sujtott népe javára való kiaknázását
tudja legszentebb kötelességének.
Keszthelyen , 1902. julius hó.

SÁGI JÁNOS.
Kép: Balatoni partrészlet.
A Balaton.
A Balaton Magyarország legelső természeti szépsége.
Vidéke oly káprázatos részletekben bővelkedik, melyek nemcsak hazánkban, de
földrészünkön is páratlanok.
E tündöklő tó kimeríthetlen kincses tárháza a költők és festők örökbecsü alkotásainak,
kedves talaja a népdalnak, a vig, majd bánatos nótának, a romantikus zenének.
Jókai szerint: itt a »magasabb szellemek dalolni tanitják a költőt, a nem költőket pedig
érezni azt, mit a költő énekelt.«
E vidékre a mindenható jó kedvvel, pazar bőséggel hinté áldásait. Nincs oly fásult
lélek, a mely midőn rátekint a Balaton napsugártól ragyogó sima felületére, messzenyuló
hullámbarázdáira, a drágaköveknek mesés szinpompájában játszó óriási viztükrére és
holdaranyozta redőire, szive hangosabban ne dobogna a gyönyör érzetétől.
Ez a vidék csupa változatosság, édes mosolygás, örök élet. Ennek a tónak a tájéka
egyesíti Sveicz
hegységeinek költői szépségeit, az olasz tavak báját, a miramarei öböl fenségét,
Nápoly vidékének csudálatosságát, a lagunák vizének édes titokzatosságát.
A Balaton némelyek szerint tengermaradvány, mások szerint pedig természetes
vizgyüjtő medenczéje egy nagy vidéknek. A tónak sok tekintetben tenger jellege van.
Szeretjük is bizonyos büszkeséggel »Magyar Tenger«–nek nevezni.
Zala, Somogy és Veszprém vármegyék határolják.
A Balaton Közép-Európa tavainak királya: 82 kilométer hosszu. Ha egyfolytában
járnál partjain, 20 óráig fáradnál, míg végét érnéd. Mintegy 46 óráig kerülnéd meg. A
szélessége külömböző. A felső részén, Gamásza és Fűzfő között 15-, Tihanynál már csak
másfél-, az átlagos szélesség 6–7 kilométer.
A tó ezüstsörényü hullámparipái 703 □ kilométernyi területen kergetőznek.
E területtel szemben elenyészik a sokat magasztalt wörthi tó 20-, a gmundeni tó 24- és
a Garda-tó 300 □ kmnyi területe. A bódeni tó is csak 539-, a genfi tóé pedig 573 □ km.
A Balaton mélysége a part mentén általában sekély. Legtöbb helyen egy ujjnyi. Befelé
mindinkább mélyül 4–10 méterig. Legmélyebb Tihany alatt, az egyik ponton 45ֹ4 meter.
A tavat főképpen a Zala-folyó, 50 kisebb-nagyobb folyó és a légköri csapadékok
táplálják.
A délkeleti parton a víz legsekélyebb. Negyedóráig lábolhatunk, mégsem vesztjük el
lábunk alól a talajt, a mely itt homokos. Mintha csak finom bársonyon járnál.
A tulsó partokon mély vizet előbb érünk. E partoknak hátrányára irták eddig, hogy a
talaj iszapos, s hogy a gyermekek a mélyebb vizben minden veszély nélkül nem fürödhetnek.
Ma már azonban száz és száz hajó szállitotta homok fedi a zalai fürdők talaját, a mit
igyekeznek folytonos munkával mindinkább kellemesebbé tenni.
A gyermekek részére pedig korlátokkal körülvett, vizbesülyesztett padlózatok, az
ugynevezett kosarak, minden veszély ellen biztositékot nyujtanak.
A tó feneke mészkő és bazalt. Ezt vagy iszapos agyag, vagy homok fedi.

Az észak-nyugoti oldal éghajlata enyhébb, mig a másik partokon a szelek gyakrabban
járnak. A kik szeretik a gyakori hullámverést, e széljárást előnyül irják.
A délkeleti part egyhangu és lapályos, de a szép zalai partokra való nagyszerű kilátás
kellemessé teszi az itt tartózkodást.
Annál szebbek az északnyugati partok, melyeken szelid hegysorok, madárdaltól
hangos erdők, hires bortermő szőlők, virágos mezők, érdekesebbnél érdekesebb és merész
geológiai alakulatok, a képzelettel játszó regényes várromok váltakoznak.
A somogyi ember a somogyi talajt, a zalai a zalai partot, a veszprémi pedig a
veszprémi fürdők előnyeit dicséri. Meggyőződéssel harczol mindegyik a maga igaza mellett.
A haza szépségeiért rajongó szivnek egyformán kedves mindegyik part.
Éghajlati viszonyok.
A Balatonra vonatkozó adatok eddig egymástól eltérők és megbizhatlanok voltak.
A Magyar Földrajzi Társaság Balaton-bizottsága, a Balatont tudományos tanulmány
tárgyává tette. Mióta ennek eredményét nagybecsü kiadványaiban közre adta, biztos adatokra támaszkodhatunk, melyekből a nagy közönséget
érdeklő részleteket a kiadványok nyomán közöljük.
A Balaton partjain az üdülés, a nyaralás rendkivül kellemes.
Nyári reggeli erős fölmelegedés, és esti gyors lehülés nincs a Balatonparton.
Délben az északkeleti szél enyhiti a nagyobb meleget, reggel és este pedig
megakadályozza a nagyobb lehülést.
A Balaton vidékének közelében tavaszszal nagyobb a hőmérséklet, mint őszzel.
Késő őszszel, november első felében is szép idők járnak.
Minden egyes hónapban – különösen Keszthelyen – igen észrevehető a Balatonnak a
szélsőségeket enyhitő hatása.
Melegitő és hűsitő hatása közül nagyobb a melegitő hatás.
A hőmérséklet átlagos évi közepe – mindig Celsiust értve – Keszthelyen 10ֹ4.
A hőmérséklet átlagos közepe Keszthelyen tavaszszal: 10ֹ6, nyáron 20ֹ7, őszszel 10ֹ7.
A közepes hőmérséklet májusban 15ֹֹ4, juniusban 19ֹ5, juliusban 21ֹ7, augusztusban
20ֹ8, szeptemberben 16ֹ6, októberben 10ֹ9.
E kétségbevonhatlan, tudományos megállapitásból láthatjuk, hogy tavasz közepétől, az
ősz derekáig a Balaton mentén az éghajlati viszonyok kedvezők, sőt sokkal kedvezőbbek,
mint a legtöbb külföldi fürdőhelyen, melyeknek csak a nagy hangon, sippal, dobbal csinált
hirök jobb, mint a tényleges viszonyaik.
Ezekre a fürdőkre legjellemzőbb az, hogy az orvos sokszor küldi a kora tavaszszal
vendégét a déli „enyhe” éghajlat alá, a hol az odaérkezéskor javában szitál a hó, mint ezt
sokszor megirták.
A Balaton közvetlen vidékén az uralkodó szélirány északi. Tehát a levegő folytonosan
tisztul.
A légnyomás Keszthelyen legalacsonyabb. Innen észak és délre nagyobb a légnyomás.
A páranyomás tudvalevőleg párhuzamban emelkedik és sülyed a hőmérséklettel.
Nagyobb hőmérséklet mellett nagyobb az elpárolgás és igy a páranyomás is.
A páranyomás a Balatonmentén általában csekély. Keszthelyen tavaszszal 6ֹ4, nyáron
11ֹ7, őszszel 7ֹ6.

Csapadék-viszonyok.
A Balaton vidékén a csapadék mennyisége közepes.
A napi csapadék még a 8 mm.-t sem érte el sehol.
A párákat majdnem kizárólag a délnyugati levegőáramlatok hozzák. Nyáron aránylag
kevés az eső. A maximumot októberben éri el.
»A Balaton vidékét általában a verőfény jellegzi, mert itt sem az eső mennyisége, sem
az esős napok száma nem nagy. Leggyakrabban tiszta azurkék ég borul a tó tükre fölé, hogy a
viznek sajátságos, csodás szint kölcsönözzön. Míg Anglia, Belgium, vagy északi
Francziaország partjain csak minden 4-ik, 5-ik nap derült, addig a Balaton mellett csak
minden 4-ik, 5-ik nap esős. E körülmény a mi kis tengerünknek határozott előnyt biztosít. A
Balaton mellett, a tiszta, napos levegőben, melynek hőségét a tó párái mérséklik,
egészségesebb és frissebb az élet, mint a ködös, esős tengerpartokon. Fürdőző közönségünk,
mely messze tájakra igyekszik, hogy egy kis üdülőhelyet szerezzen, ime a közelben jobbat,
pompásabbat találhat.«

A Balaton vizének hőmérsékleti viszonyai.
A fürdőzés és a Balatonon való végighajózás szempontjából a nyári hőmérsékleti
viszonyok ismerete fontos.
A víz hőmérséklete a felületen, a fenekén és a talaj hőmérséklete az iszapban
külömböző; különböző a parton és a tó fenekén.
A felület és a fenékviz hőmérséklete között csekély a külömbség.
Künn a szélen, hol a víz 1–2 ujjnyi mélyen kezdődik, nyáron valóságosan meleg.
Mennél beljebb megyünk, a vizet annál hüvösebbnek érezzük.
A víz hőmérséklete a levegő hőmérséklete szerint változik.
Havonkinti középben a viz hőmérséklete junius, julius és augusztusban mindig
nagyobb 200 C-nál.
A víz hőmérsékletének közepes napi ingadozása igen csekély. A nyári napokban 2ֹ5–4ֹ5
fok között van.
A víz felülete 7 órai közép hőmérsékletet véve alapul, juniusban 20ֹ6, és
szeptemberben 17ֹ7.
Kisebb-nagyobb ingadozás napról-napra, óráról-órára van.
A Balaton hüvös fürdő. A szokásos beosztás szerint a hideg fürdő vize + 5–9, a hüvösé
+ 10–20, a langyosé 21–25, a melegé + 25–30, a forróé + 31 foktól felfelé.
A Balaton vizének vegyi viszonyai.
A Balatont gyógyító fürdőként már a század elején használták.
A Balaton hullámaival, a belekerült tárgyakat kitakaritja a partra.
Ezért a vizben nitrogén tartalmu rothadó szervezetek elenyésző csekély mennyiségben
vannak.
A Balaton vizében az európai tavak között legtöbb a szilárd maradék. Ezek minősége
és mennyisége alapján a tudósok megállapitották, hogy a Balaton vize higitott ásványos, lágy,
kissé összehuzó izü víz, még pedig szulfátokban aránylag gazdag szénsavas víz.

A bázist képező alkatrészek mennyisége szerint a Balaton vize alkális-, alkáli
földfémes víz s e tekintetben a continens nagyobb tavainak vizétől nagyon külömbözik.
A balatoni fürdő gyógyhatása
Dr. Preisz Kornél szerint, ugy a beteg-, mint az egészséges szervezetre a következő
tulajdonságok hatnak a Balaton mellett:
a víz hőfoka,
a hullám-csapás,
az ennek következtében felszabaduló szénsav,
a napfény s végül
a pormentes levegő.
A hideg izgatja a bőr érző idegeit, mert annak véredényei összehuzódnak s az bennök
levő vért a test belsejébe szoritják. De ez összehuzódást a véredények elernyedése követi,
mire a vér ismét a környi részek felé háramlik. Ez az oka, hogy a hideg fürdőkben az egész
szervezet vérkeringése gyorsul. Mindemellett a hőtermelés is fokozódik.
A hullám-csapás izommunkára kényszeriti a fürdőzőt, különösen szeles időben s
figyelmét lekötve, gondolatait uj irányba tereli. E mellett mint bőringer s gyenge foku
massage is számba jön. A hullám nem fejt ki oly nagy mechanikus erőt, mint az északi
tengerben, de ez éppen előnye a Balatonnak,
mert itt a gyenge szervezetü gyermek és öreg épp ugy élvezi annak erősitő hatását,
mint a ki sulyos szervi bántalomban szenved.
A víz szint minden hullám után leszáll, a miért a fürdőző testének előbb viztől fedett
részére a levegő hat. A beteg tehát tulajdonképen kettős fürdőt vesz, víz- és légfürdőt. Ez a
szervezetet nagy mértékben edzi.
A szénsav. Félig kötött állapotban levő szénsav is van a Balaton vizében. A szénsav a
hullámcsapás folytán fölszabadul s a szervezetet előnyösen befolyásolhatja.
A szénsav gázalakban Lehmann szerint, hőérzést okoz a bőrön, csökkenti az idegek
érzékenységét s igy megszünteti az ideges fájdalmakat; a sima izomsejteket összehuzódásra
indítja, s igy fokozza azok tonusát.
A betegek és fürdővendégek közérzülete arra enged következtetni, hogy az a szénsav,
mely a Balaton vizéből felszabadul, a Balatonban is előidézi a fenn leirt hatásokat.
A napfény hatását művelt embernek magyarázgatni ma már fölösleges. A balatoni ég
derültsége, a parkban való séta, a sima viztükrü, majd a ringó hullámu Balatonon való
csónakázás, vitorlázás, a fárasztó munka után ide jövő üdülőbe, betegbe uj erőt önt,
kedélyállapotát fölfrissiti, jókedvét, jó érzését fokozza.
A levegő hatása . Más városnak poros, füstös levegőjében, az irodákban,
kereskedésekben, mühelyekben s a foglalkozás más terein tartózkodó vendég, a Balaton
partján, vizpárákkal telitettebb, oxigén-gazdagabb, pormentes levegőt élvez. – Dr. Fodor tanár
szerint, a főváros levegőjében, az ásványi részekből, bomló szerves- és egyéb anyagokból
keletkező por mennyisége 0ֹ40 milligramm köbméterenkínt, itt a Balaton mellett azonban csupán 0ֹ14 milligramm, tehát ugyszólván
semmi.
A Balatonmente tehát nemcsak üdülő, hanem gyógyhely is. A Balaton enyhe klimája
és a víz, számos betegségre van gyógyitó hatással. A légzőszervek bajaiban, gyomorbajban,
bélhurutban szenvedők, az idegesek, a vérszegények, a sáppadtak, az emésztő szervek
betegei, a betegségben, a munkában kimerültek, hörghurutosok, a tüdővészre hajlammal

birók, azok, akiknek tüdővészük nemrég lépett fel, a gyógyulás reményével jöjjenek a Balaton
mellé. Reményükben nem csalatkoznak.
A tó éghajlata, a „magas éghajlatok”-kal szemben mellbetegek részére előnyösebb. A
magas éghajlat száraz levegője a légzést neheziti, a tó éghajlatának kellemes nedvessége a
légzést könnyiti.
Az orvosi körök rég eldöntötték, hogy a Balatonnak ugyanazon gyógyitó értéke van,
mint a tengeri fürdőknek.
„A gyöngének született gyermek, a beteg idegzetü nő, az ereje fogytán lévő agg, a
lábbadozó beteg, a kifáradt agg, a tünedező életkedv, a megtámadott tüdő itt örökké meg fogja
találni a napnak tiszta fényét, a nyár egyenletes melegét, a tiszta levegő erős mozgását, a
gyógyitó viznek hullámait, a tenger szelidebb habverését, az arcznak pirját, a csontok szilárd
fejlődését, az idegek megedzését, az agynak kinyugvását, az életerő felpezsdülését, a
munkához való kedvet, az életnek sok örömét s majdnem minden vidámságát.”
„Lelked szép erejét a sors hullámai edzik,
E tó testednek nyújt vidor életerőt.”
Kisfaludy Sándor.

A fürdő összhatása.
A Balatonba lépve – dr. Preisz Kornél szerint – ugyanazokat a tüneteket észleljük a
szervezeten, mint minden mérsékelten hideg fürdőben. A bőr halvány, vérszegény, a szivverés
kezdetben gyorsabb, majd lassubb lesz. A tüdők vérrel telnek meg, a légzés lassubb és
mélyebb, s az idegrendszerben bizonyos izgatottság áll be.
Ha ekkor félbeszakitjuk a fürdőt, mind e hatások nemcsak megszünnek, de sőt azokkal
teljesen ellentétes tünetek mutatkoznak a szervezeten. A hideg érzete megszünik, helyét
kellemes melegnek engedi át. A bőr vérszegénységét vérbőség váltja föl. A szivlökések száma
gyarapodik, s a légzés megkönnyebbül.
Természetes, hogy ha észszerüen használjuk igy heteken át a hideg fürdőt, az emésztés
javul, a légvétel erőteljesebb, az arcz szine üde, egészséges lesz; az egész szervezetben uj erő,
általános élénkség érzete támad.
Meddig terjedjen az üdülés?
Erre a kérdésre a vendég talán nem is annyira e könyv, mint a körülményei után
igazodhatik.
Természetes, hogy minél hosszabb ideig tartózkodik a Balaton-partján, szervezete,
kedélye annál jobban fölfrissül; 4–8 heti üdülés teljesen kielégitő. 1–2 heti itt tartózkodás,
fürdőzés is jelentékeny változást idéz elő, a beteges kedélyü, üdülésre vágyó embernél.
A kik csak néhány napra szabadulhatnak foglalkozásuk köréből, jöjjenek a Balatonpartra. Itt,
a városi zajtól, a mindennapi gondtól távol, fölvidul a lélek, a természet remeke fölött
szépérzékünk ki nem fogy a gyönyörből.
Más fürdők után, a balatoni utókurát az orvosok nagyon ajánlják.
Más kura izgalmai után olyan édes a Balaton partjain, szép őszi napokon a pihenés!

A füdőidény junius elejétől szeptember végéig tart.
A fürdés szabályai
Mikor és mennyit fürödjünk? E kérdésre szabályt föl nem állithatunk. A vendég
leghlyesebben teszi, ha orvoshoz fordul.
A napjában többször való, tulhajtott fürdés inkább árt, mint használ. Az aznapi
másodszori fürdés az első fürdő hatását leronthatja, levertséget, nyugtalan álmot is okoz.
Beteges, gyönge embernek az orvos bizonyára a minden második nap való fürdést
ajánlja. Ha a gyönge, beteg ember sokszor fürdik, megsoványodik.
Külömben pedig leghelyesebb, ha a vendég a fürdésnek mutatkozó hatása után
igazodik.
A rendes kúra: három hét alatt 21 fürdő.
A fürdés akkor kellemes, ha sem hideget, sem túl meleget nem érezünk.
A fürdés legalkalmasabb kora reggel, midőn az alvás után idegrendszerünk nyugodt;
erősebbek vagyunk. A délelőtti fürdést már csak azért is ajánlják, mert a legszebb délelőttre
sokszor zivataros délután következik. Jóllakás, nagy séták és átdorbézolt éjszaka, szellemi
megerőltetés után, rossz kedélyhangulatban sohase fürödjünk, mert egészségünknek ártunk.
A fürdés legkisebb tartama 2–5 percz, a legnagyobb 20–30. A hideg zuhanyt korlátolt
mértékben alkalmazzuk. A hosszas zuhanyozás árt.
A megérkezés és elutazás napján ne fürödjünk, pláne többször, mert az utazás amugy
is kimeriti az idegeket.
Sokan nedves, hideg időjárásban is erőltetik a fürdést, mert ugy gondolják, ha már
egyszer költenek, akkor jól kihasználják a Balatont. Ez téves fölfogás. Hideg időben sulyos
betegségeket szerezhetünk.
Gondoljuk meg, hogy nemcsak fürdés, hanem pihenés végett is tartózkodunk a
Balaton mellett.
A vizben mozogjunk, uszszunk, testrészeinket kézzel, vagy arra való eszközökkel
dörzsöljük.
Az uszás a legegészségesebb sport, mert minden testrészünket egyenletesen
foglalkoztatja. Ha fázunk, azonnal jöjjünk ki a vizből.
Fürdés után közvetlenül ne üljünk le, ne alugyunk, ne együnk, hanem hosszabb sétát
tegyünk.
A kúra alatt mérsékletes életet kell élni. Vegyük ki részünket a balatoni- és szárazföldi
sportok minden neméből: tanuljunk meg uszni, evezni, rendezzünk kirándulásokat, gyalog,
kocsin, vasuton és gőzhajón, keressünk föl a fürdő területén minden szórakozó helyet, mert
ugyanabban a lakásban úgyanabban a vendéglőben való örökös tartózkodás egyhanguvá,
később unalmassá teszi a fürdőben való időzést.
Legelsősorban pdig alakitsunk vidám táraságot. Nagyon rossz szokása a magyar
embernek, hogyha fürdőhelyen az étterembe való belépéskor valakit az asztalnál lát, noha
kifogástalan kilétét tudja is, a világért sem közelítene hozzá, hanem egyedül leül más
asztalhoz. Ekként azután minden asztalnál 1–1 ember, vagy 1–1 család ül, meglehetős
hétköznapias hangulatban.
A fürdőben keressük egymás ismeretségét, ha rokonszenvezünk, mutatkozzunk be,
minden teketória nélkül közeledjünk egymáshoz, mert csak az ismeretség, a társalgás, a
vigság teszi kellemessé a nyaralást.
A kik nem igy cselekesznek, olyanok mint az egyszeri falusi asszony.

Ő is felment a katona fia után Budapestre, a Károly-kaszárnyába.
Mikor hajnalban megtudta, hogy a fia már kirukkolt, felült a kutkávára s egész nap
várta, hiába. Sötét este végre leszállt a káváról s ásitva panaszkodott:
– Istenem, de unalmas város ez a Pest!
Bizony, a fürdőhelyek is unalmasak, ha nem keressük a társaságot, ha félrehuzódunk s
nem szakitjuk le minden órának virágát.
Közlekedési viszonyok.
Vasút.
A vasutakat föltüntető térképen látjuk, hogy a déli vasút Budapest–Prágerhof-i vonala
a Balaton déli partján a viztől néhány lépésnyire egész hosszában halad.
Az irány Kanizsa állomástól ágazik el Pécs és Bécs felé.
A déli vasutnak a Balaton mellett vonuló szakaszába futnak a somogy-szobb–balatonszentgyörgyi, a kaposvár–fonyód-fürdőtelepi, a győr–veszprém–dombovári és a
keszthelyvidéki helyi érdekü vasutak.
A déli partnak tehát nagy vidékkel, különösen pedig a fővárossal igen kedvező
összeköttetése van. Ezért oly nagy a déli part fürdőinek a látogatottsága.
A vonatok most már minden falu mellett megállanak. Ezért minden falu gyorsan kezd
fürdő- és nyaralóhelylyé fejlődni.
Nem lehet czélunk a külömben is változó menetrendek ismertetése, csupán csak azt
jegyezzük meg, hogy a vonatok járása sürü és kényelmes.
A Déli Vasút május 1-től szeptember 30-áig a balatonparti fürdők érdekében
kedvezményes dijszabást létesitett.
Jegyeket Budapest keleti pályaudvartól, Budapest D. V. és Budapest-Kelenföldtől,
Székesfehérvártól és Nagy-Kanizsától minden balatonmenti fürdőbe válthatunk, értve a
Balaton déli partjait.
A fővárosiakat ez a táblázat érdekli legjobban, mely hamarosan nem változik s ha
változik is, a mi kivánatos, bizonyára a közönség előnyére változik:
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Láthatjuk tehát, hogy Budapestről a személyvonat III. osztályában 9 korona 60 fillérért
a Keszthelyre tartó vendégek Szent-Györgyre jöhetnek és vissza utazhatnak. A SzentGyörgytől Keszthelyig tartó 20 percznyi vasúti utért néhány fillér jár.
A II. osztály 15 K. 40 fillérbe, a gyorsvonatnál a III. osztály 13 koronába, a II. osztály
21 K. 60 f.-be kerül.
Adnak ki menettérti jegyeket a balatontavi állomások és megállóhelyek egymás közti
forgalmában is.
E jegyek csak két napig érvényesek. A dijszabás szerint Siófoktól B.-Szt.-Györgyig a
III. osztály 3 korona 60 fillér, a II. 5 korona 80 fillér, B.-Sz.-Györgytől Lelléig a III. osztály 1
korona 80 fillér.
Julius 1-től augusztus végéig minden vasár- és ünnepnapon Budapest D. V. állomástól
külön vonatok közlekednek, melyeknek mérsékelt áruk van.
Igy pl. Budapest D. V.-tól B.-Sz.-Györgyig a III. osztályban 7 korona 20 fillért, a II.
osztályban pedig 11 korona 50 fillért kell fizetni. A részletesebb dijszabásban is hasonló
kedvezményeket látunk.
E jegyek csak a kiadás napján érvényesek.
Siófok és Földvár közt való forgalomban adnak ki időleges jegyeket is, egy hóra avagy
az egész idényre szólókat.
A vasút e dijszabása hatalmasan hozzájárul a balatoni fürdőhelyek látogatottságához és
fölvirágozásához. A fenn közölt kimutatásból láthatjuk, hogy a Balaton mentán hány vasúti
állomás és megállóhely van s melyek azok.
A fővárosból Keszthelyre érkező vendégek Balaton-Szt.-Györgyön átszállanak.
Az eddigi helyi érdekü vasutat az idén: 1902ben fölszedték, mert a Keszthely-vidéki Vasutat épittetik meg, mely Szent-Györgytől
Tapolczáig terjed.
E vasút révén Keszthely a dunántuli városokkal: Tapolcza, Sümeg, Ukk, Boba, KisCzell, Szombathely, Győr és Sopronnal összeköttetésbe jutott, a mi Keszthely fejlődése,
hatalmas fölvirágozása tekintetében, nagy reményekre jogosit.
E városok közönsége, különösen vasár- és ünnepnapokon, olcsó pénzért tömegesen
rándul majd a jó nevü Keszthelyre.

A Balaton északi része, a regényes zalai és részben veszprémi partok továbbra is vasút
nélkül maradnak, a mi igazán sajnálatra méltó, közállapotainkat jellemző dolog.
Volna csak a Balaton külföldön, pl. Sveiczban, miféle kényelmes, olcsó, sürü járatu
vonatok robognák körül! Micsoda nyüzsgő élet lenne a part minden talpalattnyi helyén!
Micsoda hajóközlekedés lenne minden irányban!
Külömben mozgalom van ébren, hogy megteremtsék az északi part égetően szükséges
vasutját. Ha sikerül ezt kiépiteni, az egész balatonparti életet oly szinvonalra emelhetjük, a
milyent a csodás tó már évtizedekkel ezelőtt megérdemelt volna. Akkor majd a zalai partok is
rohamosabban emelkednek, melyek eddig nem a természeti hátrányok, hanem a közlekedési
eszközök miatt maradtak vissza forgalom tekintetében.
Gőzhajók.
A balaton hullámait a Balatoni Gőzhajózási Részvénytársaság három hajója szeli.
Névszerint a hatalmas „Baross” és a két testvérhajó, a „Kelén” és a „Helka”.
E hajók a Balaton egész hosszában közlekednek, ugy, hogy rajtuk utazva, rövid idő
alatt meg-megismerhetjük ez egész Balatont.
A gőzhajózási menetrend a Balaton felső részén elég jó, a Keszthely felőli részen
azonban gyorsabb és sürübb járatok szükségesek.
Ezek azonban csak akkor létesülhetnek, ha a társaság oly helyzetbe jön, hogy ujabb
hajókat épittethet, mert a mostani három hajóval minden kivánságnak eleget tenni fizikai
lehetetlenség.
Mindezek mellett hetenkint van olyan nap, melyben Keszthely és Balaton-Füred
között aznap megfordulhatunk a gőzhajóval.
Több alkalommal külön járatokon nagy kirándulásokat rendeznek.
Gőzhajó állomás van: Siófokon, Kenesén, Almádiban, Balaton-Füreden, Földváron,
Bogláron, Révfülöpön, Fonyódon, Badacsonyban és Keszthelyen. Alsó-Örs és BalatonGyörök feltételes megállóhelyek.
Nem lehet messze az idő, midőn a gyors haladás a balatoni gőzhajózást is a tökély
legmagasabb fokára emeli.
Kocsiut.
A Balaton körül az ország legjobb, legkifogástalanabb kocsiutai vannak. A kocsin való
utazásnak a déli részen nincs sok értelme, mert a vasuton, a mérsékelt árakkal egyik fürdőből
a másikba okszerübben utazhatunk.
A zalai partokon nincs még vasut. Itt a kocsin való utazás gyönyörködtet bennünket.
Utaink vadvirágos tarka mezők, suhogó erdők, dombok koszoruzta lapályok, zöldelő rétek
között visz el, megközelitjük a költők énekelte, várromok koszoruzta, ünnepélyes komolyságu hegyeket. Az országut állandóan magaslaton, a Balaton
fölött vonul, ugy, hogy a Balaton mindig előttünk mosolyog vagy háborog.
Két három nap alatt a Balaton északi partjait kényelmesen beutazhatjuk. Ez az út
örökre felejthetetlen lesz mindenki előtt.
Bicziklin és gyalog.

Azok a turisták, a kik bicziklin akarnak országot látni, jöjjenek a Balaton mellé.
Mindenhol kifogástalan az út. Az egész Balaton környékén gépen ülhetnek.
Az ut gyalogjárónak is rendkivül kellemes, szórakoztató, gyönyörködtető. Pihenőhely,
vendéglő, szálloda, utközben sürün akad.
A kultuszminiszter üdvös rendelete következtében a helységekben diákszállókat
rendeztek be, a hol a tanuló-ifjuságot ingyen szállásra szivesen várják.
A kik a Balatont körülutazni s minden pontját tüzetesen megismerni óhajtják,
szánjanak erre 10–14 napot, mely idő alatt kényelmesen utazhatnak, de 1–1 helyre sok idő
nem jut. Szerény, polgári igényü embernek, a ki azonban kényelmet kiván, a körút alatt 100–
150 korona költség elég.
Diákok néhány korona költséggel megismerhetik a Balatont, melynek partján fiatal,
ideális lelkükbe soha el nem muló édes emlékek vésődnek.
Sok ember fecsérel el tétlenül, haszontalanságokra ilyen összegeket? Ha azonban
pénzét utazásra költené, felfrissülne a lelke, gyarapodnék az ismerete és erősbödnék a
hazaszeretete.

A balatonmenti lakósság.
A Balatonmentét tősgyökeres, jóravaló magyar nép lakja, a melynek a hires magyar
vendégszeretet szintén erénye.
A köztük nyaraló vendég iránt a legnagyobb figyelmet és előzékenységet tanusitja;
szerény modora van, az idegennel szemben őszinte tiszteletet és szives szolgálatkészséget fejt
ki. Hajlékában mindenkit magyaros barátsággal fogad, hamisitatlan, szép magyar nyelven
értelmesen társalog; örül, ha felvilágositásaival, utbaigazitásával szivességet tehet; istenfélő,
becsületes, munkás és szorgalmas, maga ügyel föl legjobban, hogy a jó közbiztonsági
viszonyokon csorba ne essék.
Nemcsak a magyar, hanem az idegen nyelvü ember is bátran utrakelhet a Balaton
mellé. Német nyelven lépten-nyomon beszélhet. Az angol, a szláv, a franczia, a latin és az
olasz nyelven beszélők forduljanak az elüljárósághoz, a hol gondoskodnak róla, hogy
nagyszivességü tolmácsolás mellett kalauzolást, magyarázatokat és utbaigazitásokat
nyerjenek.
A Balaton nagyobb helységeiben ugyanis tekintélyes számu az intelligens elem, a
melyben az idegen nyelveket beszélők számosan vannak.
Szóval: senkinek, semmi sem állja utját, hogy a Balatont megismerje. Bárki jöjjön ide,
otthon érzi magát rokon lelkekre, szivességre és barátságra talál. Hisz a magyar ember
hazájában sehol sem idegen.
Ha pedig idegen ember szeretettel közeledik felénk, azt a magyar nép iparkodik
elhalmozni világszerte ismert lovagias érzelmeivel és vendégszereteteivel.
Nálunk az idegen sem idegen.
Kép: [rajzillusztráció halászcsónakról]
„Keszthely.
Irta: Berzsenyi Dániel.

Itt a kék Balaton partja virányain,
Hol minden mosolyg mint az aranyvilág;
Hol a dús búzakalász rengedez a mezőn,
S a halmok koszorus oldalán ragyog
A százféle gyümölcs s a zamatos gerezd;
Itt, a keszthelyi zöld parton emelkedik
A csendes Helikon. Jőjetek, ó szelid
Árion szűzei! és verjetek itt lakást!
Nézzetek, mi kies sorhegy ölelgeti
A tér lelkét és a vizenyős lapályt;
Itt leltek gyönyörü thessali berkeket,
Bérczforrást, suhogó völgyeket és homályt,
Gyakran mulatozik zöld hinarak között
Nereus, sáskoszorus nympha leányaival;
Gyakran zengeti itt Árion énekét
A hold fénye alatt gerjedező vizen.”
A Balatont és Keszthely vidékének szépségeit reklamszerüen dicsérgetni tulhaladott
dolog.
E vidék szépségeinek leirásához gyönge a mi tollunk. Alig volt magyar költő, iró és
festő, a ki halhatatlan alkotásaiban ne áldozott volna a szép Balatonnak.
Kép: Keszthely-város a Balatonról.
A Balaton tündéries világa már a század elején Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor,
később Garay János, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, ujabban Eötvös Károly, Endrődi Sándor,
Makai Emil, Vajda János s még több halhatatlanunk lelkét inspirálta olyan költői alkotásokra,
a melyek örök büszkeségei a magyar irodalomnak, legékesebb ajánlólevelei a Balaton
vidékének és Keszthely városának.
Garay János számos költeménye között ekként emlékezik meg Keszthelyről:
„Kenesétől Keszthelyig
Terjed el a Balaton:
Ott az éden kapuja,
Itt az éden kert vagyon.
A kik eddig jöttetek,
Keszthelynél kiszálljatok;
Szent a föld, a melyet itt
Be fog járni lábatok.”
Keszthely Zalamegyében, a Balaton partján fekszik, 119 méterre az Adria-tenger és 19
méterre a Balaton fölött. A várost szelid lejtőjü hegyek környezik, melyeket a hires bortermő
szőlők boritják. A lokálpatriotizmus félretevésével állithatjuk, hogy Keszthely hazánk egyik
legbájosabb vidékének központja.
Keszthelynek 8000 lakósa van, mely tiszta magyar, intelligens és vendégszerető.
Keszthely eleven városka.
Hogy fogalmat adjunk a város intelligens voltáról, megemlitjük, hogy itt van az
országszerte ismeretes m. kir. gazdasági tanintézet 150 hallgatóval.

Az intézet fölszerelését, tárlatait a közönség megtekintheti. A hatalmas épületben, a
vendég
Kép: A keszthelyi m. kir gazdasági tanintézet.
Kép: A Festetics-palota Keszthelyen.
akár csak a muzeumokban, tanulságos, kellemes órákat tölthet.
Van nyolcz osztályu gimnázium, állami polgári leányiskola, zárdai polgári leányiskola,
községi és zárdai elemi fiu- és leányiskola, járásbiróság, szolgabiróság, kir. közjegyző,
nagyforgalmu kir. posta- és távirda, csendőrszakaszparancsnokság, pénzügyőri biztosság és
mértékhitelesitő hivatal. A pécsi 8. honvédhuszárezred II. osztályának itt van a laktanyája. Két
hetilap jelenik meg, melyek közül a »Keszthelyi Hirlap« már 25 éve szolgálja a Balatonkultusz nemzeti ügyét.
Itt van a Festetics-féle hires palota, Európa egyik legszebb épitészeti alkotása.
A plébánia-templom országos műemlék, meKép: A Festetics-palota főkapuja.
lyet III. István nádor 1386-ban épittetett. Az 1896-ban renovált templom belseje fenségesen
szép. A plebánia-templomban és a zárda kápolnájában mindennap van mise. Az alapitó
siremlékét a templom déli kijáratánál befalazva látjuk.
Van izraelita imaház.
A Balatoni Muzeumban is tanulságos, szórakoztató időt tölthetünk. Az állam a
Muzeum részére 24 ezer koronáért telket vásárolt, melyen idővel nagyszabásu palotát
emelnek. A Muzeum nyitva van minden vasár- és ünnepnap délelőttjén.
Hét orvos van a városban, köztük specialisták. Keszthelynek tehát az üdülőre, a
betegre az az előnye is van, hogy nem egy orvoshoz (a fürdőorvoshoz) kénytelen fordulni,
hanem ahhoz, a kibe legtöbb bizalmat helyez. Két gyógyszertár van. A Kossuth Lajos-utczán
végig minden nap nagy népességü piaczot látunk. A fürdővendég a délelőtti órákban a
bevásárlással is kellemesen eltölti az időt.
A városban társaskör, 4 étterem, 4 kávéház, czukrászbolt, több tiszta, rendes vendéglő
van magyaros konyhával és balatonmenti jó borokkal. Este a „Korona”- és „Amazon”szállodák kertjében mindig van zene. A városban több kerthelyiséget találunk, köztük a
sörgyár kellemes, népes kertjét, hol jó és olcsó sört mérnek. Vasár- és ünnepnap délután itt a
népmulatságon tanulmányozhatjuk a népéletet. A vendég tehát nincs a fürdőterületen lévő
egyedüli étteremre, kávéházra utalva, mint a legtöbb apró fürdőben. Keszthelyen minden
téren élénk változatosságban lehet részünk.
A városban számos kereskedés van. Kevés város dicsekedhetik oly szolid
kereskedelemmel, fejlett iparral, mint Keszthely. Nyomda három, fényképész kettő van.
A városban nyáron át szintársulat játszik. Ezenkivül több más művészi estélyben van
részünk.
Kép: A keszthelyi templom alapitójának sirköve.
A város csinos, népes utczáin az uj járdákon való séta, az estéli korzózás is üzi az időt.
Kegyelettel zarándokoljunk el a régi Georgicon-épülethez, melyet gróf Festetics
György 1797-ben nyitott meg, hogy megteremtse Európában a legelső gazdasági tanintézetet.
Az előadásokat egy

Kép: A főgymnasium és a templom.
tanitvánnyal kezdették meg s ma már a Georgicon nyomán virágzó gazdasági tanintézet
terjeszti Keszthelyen a mezőgazdasági tudományt.
A nagy gróf vetette meg alapját a magyar mezőgazdasági szakoktatásnak.
A gróf a mult század elején Keszthelyen tartotta a nevezetes „Helikon” irodalmi
ünnepeket. Kastélyába meghivta a vidék hires költőit. Berzsenyi Dániel elé kalaplevéve ment.
Az ünnepélyeken szavaltak, fölolvastak, a költők tiszteletére fákat ültettek, a miben a
grófnak nagy gyönyörüsége telt. Ily ünnepélyekre nagy áldozatokat hozott.
A kik a részletek után bővebben érdeklődnek, olvassák el Vas Gerebennek „Nagy idő,
nagy
Kép: Részlet a keszthelyi Kossuth Lajos-utczából, a háttérben a Festetics-palotával.
Kép: A Georgicon.
emberek” czimü munkáját.” E könyv szépen leirja az egykori keszthelyi eseményeket. Az
olvasó sok gyönyörüséget talál bennök.
A nagy gróf érdemeinek elismeréseül 1902-ben Keszthelyen szobrot állitottak neki.
Ha minden balatonparti ujkori nagybirtokosnak annyira szivére feküdt volna
helyiségének jóléte és neve, hol állana most a Balaton partvidéke?
Keszthelyen évről-évre sürübben telepednek le a nyugalmazott tisztviselők,
gazdatisztek, katonatisztek. Keszthely poétikus vidéke, szórakoztató élete, kitünő levegője,
parkja, fürdői, mindazt nyujtják, a mi után a nyugalmat kereső lélek vágyik. Ezenkivül
Keszthely olcsó megélhetési viszonyai is nagy vonzerőt gyakorolnak. A városban a lakáKép: A Festetics-szobor.
sok olcsók, eladó ház mindig akad. A villatelepen olcsó telkeket vehetünk, honnan szép
kilátás nyilik a Balatonra. Egy-egy telek ára 1000–4000 K. Két téglagyár, kő-, homok- és
kavicsbányák vannak a közeli vidéken. Épitőmester több lakik a városban. Az épitkezés olcsó.
A községi pótadó alacsony, háromnegyed óra járásra, jó bortermő szőlőket vásárolhatunk.
A háztulajdonosok a nagyobb lakások néhány szobáját nyáron át jól értékesithetik a
fürdővendégek révén, ugy, hogy a lakbér jó részt megtérül.
Gyermekekkel megáldott szülők a nevelés tartama alatt sokszor jönnek Keszthelyre.
Mert abból a pénzből, mit több gyermekért vidékre kell küldeni, az egész család megél
Keszthelyen.
Szóval, az előnyös viszonyok tudatában Keszthelyt a nyugdijba vonulók részére a
legmelegebben ajánlhatjuk.
A városnak nagy nevezetessége a Balaton-fürdője.
A Balatonhoz az egyik irányban négy, a másik irányban két fasorból álló, óriási
lombsátorok vezetnek.
E fasorok nemcsak a Balaton mentén, de messze földön ritkitják párjukat. A fasorok a
kertészet kiváló munkája számba menő parkon át vezetnek le. Az üdülés és fürdőzés végett
ide jövő vendégek, valamint a városi közönség százai-, ezreinek színes tömege hullámzik a
park jól gondozott utain. A madárdaltól hangos liget felejthetlen mindazoknak, akik valaha
Keszthelyen tartózkodtak.
A Balaton partján Keszthely város palotaszámba menő vendéglőt és szállodát
épittetett. Az egyik a »Hullám«, a másik a »Balaton.« Mindkettőről elragadó kilátás nyilik a

Balaton hatalmas viztükrére, a zöldelő hegyekre. A lakásokból gyönyörködhetünk a fölkelő
nap sugaraitól ragyogó, meseszerü képben.
Kép: A Balatonra vezető fasorok Keszthelyen.
Ez épületekből láthatjuk a gőzhajók járását, a csónakázók egész táborát, a nádasok
madárvilágát, a hófehér küszvágó madarak nagy seregének sebes röpködését, a szárcsák,
vadréczék bugdácsolását, a halászok munkáját, a sétálók érdekes tömegét. Szóval, változatos,
örökké szórakoztató, hangulatos, lebilincselő képet.
A szállodák közvetlen közelében emelkednek a diszes, kényelmes fürdőházak, két
szigeten, öltözőfülkékkel, a hova a vendég fényüzés nélkül, otthonias öltözékben,
kényelemben sétálhat át. A Balaton vizének talaja itt nagyon kellemes, bársonyos. A víz
mindjárt a kellő mélységü, ugy, hogy nem kell fárasztó, hosszú utat megtenni, míg
kényelmesen mozoghatunk a vizben. A gyermekek részére korlátokkal ellátott, ugynevezett
kosarak szolgálnak fürdőhelyül. A kisdedeket semmiféle veszély sem fenyegeti. Az
úszómester olcsó dijért tanít.
A víz rendkivül kellemes, gyakori hullámveréssel.
A vendéglő terraszán naponkint czigányzene szórakoztatja a közönséget, teljesen
díjtalanul.
Keszthelyen a gyógydíjnak, zenedíjnak s egyéb megadóztatásnak hire sincs.
Ezért lett egyszerre oly népszerü a keszthelyi fürdő.
A közönség a Balatonnál sok szórakozást talál. Két csónakázó helyiségben számos
csónak, szandolin és vitorlás hajók állanak rendelkezésre. A matrózok evezésre tanítanak. A
lawn-tenisz pályákon kellemesen mulik az idő. A szállodában olvasószoba, tekeasztal,
zongora áll a vendégek rendelkezésére. Tekepályáról, a gyermekek részére pedig játszó- és
lapdázó helyről, hintáról gondoskodtak.
A parti szállodában több estélyt, mulatságot rendeznek a vendégek tiszteletére.
Nevezetesek a
Kép: Keszthelyi parkrészlet.
keszthelyi »Velenczei esték« a Balatonon. A part sétányát kivilágitják, tüzijátékot rendeznek,
kivilágitott csónakokat bocsátanak dijtalanul rendelkezésre.
A »Velenczei est« káprázatosan szép. A lampionok fényét, a rakéták ragyogását
ezerszeresen tükrözi vissza a Balaton felülete.
A parton levő hosszu sétány fái alatt padok vannak, melyeken ülve előttünk látjuk a
Balatont.
Eszünkbe jut ilyenkor Eötvös Károlynak leirása, melyet »Utazás a Balaton körül«
czimü munkájában olvastunk:
»Minő ragyogás, mennyi mosoly, mekkora élet a nyári nap alatt! Ezüst és arany,
smaragdos zöld és zafiros kék, amint verő napfény, rajzó bárány felhő, nagy viharos fölleg
terül el az égen. A magasságnak minden mosolyát, minden zordon indulatát visszatükrözi –
hálával, ha kedves, daczczal, ha mogorva a magasság. Nézz az égre, meglátod a Balatont,
nézz a Balatonra, meglátod az eget. S a szél ha támad, a hullám is föltámad. Ugrál, játszik,
kergeti egymást, cseveg, csattog, kiabál egymásra s ha neki melegedett, habos fürtökkel
ékesíti föl homlokát.
S ha leszáll a nap: új fény, új élet, új ragyogás. Szép a hold az égen, de sokkal szebb a
Balaton tükrén. Száz csillagnak ezer tündöklése az apró hullámokon. S ha áttekintesz a tulsó
partra: minden falualján apró pásztortüzek hosszú sora mosolyog feléd »

Az időjárás a fürdőidény alatt kellemes, változó, de nem szeszélyes. A nyár hevét
kellemessé mérsékli a Balaton óriási fölűlete. A reggeli és esti órák a szabadban való
tartózkodásra mindig kedvezők. Keszthely időjárási viszonyait mindennap olvashatjuk a
fővárosi lapokban, a meteorologiai intézet kimutatásából.
Kép: A keszthelyi parti szállodák. Balról a fürdőházhoz vezető híd.
A Balaton partján épitett »Balaton« és »Hullám« szállodákban mindesetre
legkényelmesebb a fürdővendégek helyzete.
A városban van még az »Amazon«-, Bronner-féle és a »Korona«-szálloda. Ezeken
kívül a kisebb vendéglőkben is több csinos szoba van.
A vendég tehát a szállodai lakásokban bőven válogathat.
A »Balaton« és a »Hullám«-szállodákban egyszerü, földszintes szoba az egész idéynre
120 K.
Tehát alig számbavehető összeg.
Szoba a sétányra és a hegyekre való kilátással ugyancsak az egész idényre 160 K.
Vannak azonban szobák, melyek a kényesebb igényeket is kielégítik. Pl.:
szoba, két ágygyal, elragadó kilátással a Balatonra, az egész idényre 240 K.
Szoba alkovval 280 K.
Vannak szobák, a melyek a magasabb igényeknek is megfelelnek.
Ilyen egymásba nyiló két szoba az egész idényre 480 K.
Ezek bizony nem drága árak, tekintve, hogy az egész hosszú idényre szólnak, s hogy a
szobák két szép palotában vannak, melyeket csakis a fürdőidény alatt nyitanak meg, közvetlen
a Balaton partján.
A szobákban külön ágy naponként 80 fillér.
A bérlő előzékenységére vall, hogy service tisztításért és a 10 naponkint teljesitett
ágyhuzatcserélésért nem számít semmit.
A szállodákon kívül alig van Keszthelyen ház, a melyben magánlakásokat ki ne
adnának vendégek részére. A szobák ára rendszerint 2–4 K. Olcsóbbak, drágábbak is vannak.
Egész házakat is kiadnak bérbe. Tehát úgy a gazdag, nagy úr, mint a szegénysorsu embernek
is megfelelnek a
Kép: A „Helka” és „Kelén” gőzhajók.
keszthelyi viszonyok. A magánlakásokat leghelyesebb személyesen bérelni, alku révén.
Keszthelyen az étkezési viszonyok olcsók. A sok vendéglő között folyó verseny a
drágaságot meg nem engedi. Nem akarjuk itt az étlapok árait tételenkint kinyomatni. csupán
azt emlitjük meg, hogy olcsók, a rendes éttermi árak. Ha a vendégnek az egyik hely nem
tetszik, elmehet a második, harmadik, negyedik, ötödik és igy további étkezőbe. Az
éttermekben előfizetnek, vagy étlapról étkeznek. A vendéglősök 40–50 koronáért kisebb
család részére a lakásra is elküldik az ebédet és vacsorát.
Keszthelyen számos kifőzés van. A vendég a lakásához hordathatja az ételt. A
magánlakásokban a család otthon is főzethet. A piaczon napról-napra bevásárolhat. A hust a
rendes mészárszéki áron adják; a baromfí nem drága. Keszthelyen senkinek sem kell többet
költeni, mint akár odahaza. A balatonparti vendéglőben à la carte vagy penzio szerint
étkeznek, a szálloda terjedelmes terraszán. Az asztalok nagy tábora mellett sok étkező
hallgatja a kitünő zenét.
A penzió nagyon változatos:
Reggel: kávé, te vagy csokoládé.

Délben: leves, marhahus vagy főzelék föltéttel, sült és tészta, vagy menü szerint,
mely levest, előételt, sültet és tésztát tartalmaz.
Ozsonna: kávé, tea, csokoládé, jegeskávé, fagylalt vagy aludttej tetszés szerint.
Vacsora: étlap szerint egy sült.
E négyszeri étkezés, pontos kiszolgálás, kitünő ingyen zene mellett, felnőtteknek 1
hóra 100 K.
Gyermekeknek 6 éves koráig 60 K.
Cselédeknek : penzió havonkint 50 K. – Reggeli: kávé; ebéd: leves, főzelék hussal és
tészta; ozsonna: kávé; vacsora: egy husétel.
Kép: A halászok kivonulása.
Kép: Előkészület a halászatra.
Tekintve a konyha kiváló voltát, a szállodának óriási kiadással való mintaszerü
fentartását, a szolgaszemélyzet nagy számát, ezeket az árakat valóban mérsékeltnek kell
mondanunk.
A fürdőárak Keszthelyen olcsók, úgy, hogy alig van fürdő, mely e tekintetben
Keszthelylyel vetekedhetnék.
1. A nap bármely szakában érvényes jegyek árai:
a) fürdőjegy ruhával felnőttek részére
b)
„
ruha nélkül „
„
c)
„
ruhával gyermekek „
d)
„
ruha nékül „
„
e) Bérletjegyek 30 drb szelvénynyel
ruha nélkül felnőttek részére
f) Ugyanaz gyermekek részére

60 fillér
40 „
32 „
20 „
7 K. – f.
4 K. 40 f.

2. Fürdőjegyek, melyek csak reggel 6 órától 9-ig és d. u.
1–5, végre este 7–8 óráig (vagyis mikor kevesebben
fürödnek) érvényesek:
a) Felnőttek részére ruhával . . . . 52 fillér
b)
„
„
ruha nélkül
. 32 „
c) Gyermekek részére ruhával
. . 32 „
d)
„
„ ruha nélkül
14 „
e)Felnőttek részére bérletjegy ruha
nélkül 30 drb szelvénynyel
7 K. 60 „
f)Ugyanaz gyermekek részére
3 „ 40 „
Családok bérletjegyeket vegyenek, igy jutányosabban fürödhetnek.
Keszthely kiránduló helyei.
Keszthely vidékének számos kirándoló helye van. Fél vagy egy nap alatt költők
énekelte
Kép: A keszthelyi fürdő.

helyeket kereshetünk föl, melyek látása örökre felejthetlen nyomot vés lelkünkbe.
Legrövidebb séta közvetlen a Balaton mellett, magaslaton vezet Fenék-puszta felé, hol
a Festetics-féle hires ménes van. E puszta helyén volt a régi rómaiak vára, Mogentiana, mely
a Pécstől Szombathelyig vezetett római-út védőjéül szolgált.
Kép: Mogentiana alaprajza.
E hatalmas négyszögü várat hihetőleg a II. században építették. Mindegyik oldala 220 □-öl
hosszú, az egész terület 48,400 □-öl volt. A vár az ellenség elől jó védelmet nyújtott. Egyfelől
a Balatonnal,
Kép. A keszthelyi fürdő oldalnézete.
másfelől a Zala-folyóval s ennek mocsaraival, Keszthely felől a földbástyával. Ennek egy
megmaradt részletét maig is látjuk. Az épület egykori falának füvel benőtt nyomát jól
megláthatjuk. E vár épületeinek alaprajzait, az épületek helyén talált régiségeket a Balatoni
Muzeumban látjuk kiállítva. Megemlítjük, hogy Keszthely vidéke régészeti tekintetben
rendkivül érdekes. Pl. Hévizhez közel van a Dobogó nevü domb, melyen Európának egyik
legnagyobb népvándorláskori temetőjét a IV. századból, mintegy négyezer sirral ásták föl. A
régiségek egy részét szintén a Balatoni Muzeumban látjuk.
Fenék felé menve, előtünik a vén Badacsony hatalmas alakja, s a fonyódi kettős hegy. E séta
közben látjuk igazán a Balaton tenger-jellegét, mert a víz végtelennek látszik. Csónakon és
vitorláshajón átrándulhatunk az 1–2 órányira, a tulsó parton fekvő Balaton-Berény
fürdőhelyre. Beevezhetünk a madárvilágtól zajos nádasokba. A hullámzó Balatonnal senki ne
tréfáljon.
Keszthelyhez közel van a városi erdő és a polgárok erdeje. A kik szeretik a nagyobb
sétát, ránduljanak ide. Az utóbbi erdőben van a Csókakő és függőkő; szép kiránduló helyek,
impozáns szikladarabokkal, szép kilátással.
A közeli hegyközségekbe is kirándulhatunk. A polgárság hajlékainál a hosszabb séta
után kitünően izlik az üdítő aludtej, és a friss vajból álló ozsonna.
Keszthelyről Balatonfüredre – mint már említettük, – egy nap alatt utazhatunk s vissza
is térhetünk. Megismerhetjük az egész Balatont. A gőzhajó hajnalban indul és éjjel érkezik.
Tehát a Balaton minden hangulatát élvezhetjük egy nap alatt.
Gyalog, kocsin és vasuton kevés költséggel kirándulhatunk mindama helyekre,
melyeket később leirunk.
Kép: Keszthelyen talált népvándorláskori régiségek.
A Balaton télen.
Ha tó vize zerus fokra vagy közel zerus fokra lehül, 2–3 fok hideg beállásakor jég
képződik.
A befagyás ideje, a jég vastagsága, a jégkének tartóssága, évről-évre szeszélyesen
külömböző.
Az egyik esztendőben a jég a fél méter vastagságot is eléri és 2–3 hónaponon keresztül
fenmarad. A másik évben a jég gyenge, hamar kásásodik, gyertyasodik, széttöredezik. A szél a
jégdarabokat kihajtja a partra, a hol sokszor egész hegyeket alkotnak.
Kevés oly esztendőt jegyeztek föl, a melyben jég egyátalán nem lett volna.

A Balaton jege.
Midőn a tél ragyogó fehér leplét a vidékre boritja, a Balaton partjain méla csend honol.
Csupán a nagy seregekben tanyázó vadludak gágogása töri meg a halotti csendet.
Kép: A Balaton 47 cm. vastag jege.
Keszthely alatt azonban télen is zajos, mozgalmas élet van a jégen.
Százan és százan hódolnak a korcsolyázás egészséges sportjának. Két jépályát
söpörnek, öntöznek, gondoznak nagy fáradsággal, hogy a város leánykái, fiatal emberei,
apraja, nagyja, könyüszerel sikolhassék tovább. A jégpályák valóságos látványosságok.
Érdekes végig nézni az ügyes korcsolyázók bámulatos mutatványait a társasjátékokat, a
„sudár-hajtás”-t, a korcsolyázni tanulók bájos ügyetlenkedéseit, a fehér vászon-üléses faszánnak két bottal való tovahajtását. Az érdekes téli képnek van is ám sok nézője. A keszthelyi
közönség sürü tömegekben áll a partokon. Ha valakinek a lába megfázik, be megy a
melegedőbe és ismét tovább gyönyörködik a Balatonnak most is páratlanul fenséges képében.
Kár, hogy a téli sport a Balaton mellé még nem vonzott vendégeket. Gyönge
szervezetü, testmozgásra, szórakozásra, kedélyfrissítésre, egészséges levegőre szoruló
embernek a Balaton mellett az okszerüen végrehajtott korcsolyázás következtében
megerősödnek, étvágyuk növekszik, friss egészséghez, vidor életkedvhez, jutnak.
Ezek tudatában ajánlhatjuk a téli sportok gyakorlása czéljából a Keszthelyre való
utazást s a hosszabb időig való itt tartózkodást.
Ha a jég kétségtelenül erős, rövid kirándulásokat tehetünk a gondozott jégpályán tul is.
A halászok munkája érdekel legjobban. A jégbe téglány alakban számos léket vágnak.
A téglány rövidebb oldalán az egyik lékbe lesülyesztik a hálót, s jobbra, balra, azután pedig a
táglány hosszabb oldalán a jég alatt mindinkább előbbre huzzák. A félkör alakura idomuló
háló bekeriti a halakat. A téglány másik rövidebb oldalán lévő lyukon a hálót kihuzzák.
Kép: (Korcsolyázás a Balatonon.)
Nem győzzük nézni a sok kisebb és nagyobb ficzánkoló halat. Csudálkozunk a
halásznép rátermettségén. A legnagyobb hidegben, reggeltől estig erőmegfeszitéssel, puszta
kézzel vonszolja a csontkeményre fagyott kötélnél fogva a több száz méter hosszu, nehéz
hálót.
A korcsolya-kirándulásokkor óvatosak legyünk, nehogy a rianásoknál
szerencsétlenségbe rohanjunk. A rianás a Balaton jegének ágyuszerü dörgés mellett való
meghasadása.
A napsugarak behatása alatt a jég terjedni törekszik, a vizszintes nyomás
következtében a jég megreped. Ilyenkor 5–60 cm. széles nyilás keletkezik. A ki a kirándulás
közben nem vigyáz, könnyen halálát lelheti a rianásban. Nagy veszedelem fenyeget a vékony
jéghártyával fedett halász-lékek előtt is.
Keszthelyen nagy érdeklődés mellett folynak le a korcsolya-versenyek.
Mindezek leirása után láthatjuk, hogy a Balaton metropolisa Keszthely minden
időszakban eleven városka. A magyar közművelődés történetéből kitörölhetlen neve, a
Balatonnak alatta elterülő bájos öble, mozgalmas társadalmi élete, mulatságai, szórakozó
helyei, páratlanul szép ligete, városias jellege, regényes vidéke és olcsósága nem csak a
balatonmenti fürdőhelyek, hanem hazánk kiválóbb városai között biztositanak neki előkelő
nevet.

Keszthely a Balaton mellett a legelső, legváltozatosabb, legszórakoztatóbb fürdőhely.
Évről-évre fejlődik, gyarapodik. Reményünk van, hogy rövid idő alatt országos neve mellett
kiküzdi európai jó hirét is, s reá, mint hazánk egyik büszkeségére tekintünk.
Kép: Rianás a Balatonon.
Kép: [rajzillusztráció vízimadarakról]
Héviz.
Keszthelynek nagy nevezetessége Héviz kénes meleg fürdő. Gyógyhatása tulzás
nélkül mondva meseszerü. A víz nyáron 33–360 C.
Az orvosok a következő betegségeknél ajánlják: izület- és izomcsuz, reumatikus
izzadmányok, a tagok összehuzódása, köszvény, a mirigyek lobos állapota, a lob után
visszamaradt izzadmányok, csontszu, csontüszkösödés, külömböző bőr- és idegbetegségeknél.
A Héviz mint gyógyfürdő bő viztartalmával egyedül áll az egész világon. Egy nap alatt
26 ezer hl. víz folyik le belőle a Balatonba. A gasteini fürdő 5030, Karlsbad 4400 hl. vizet ad.
egész sereg külföldi forrás vizét összeadhatjuk, még igy sem haladják tul a mi Hévizünket.
Ezer és ezer ember nyerte vissza egészségét, dobta el mankóját, visszanyerte fiatalos
ruganyosságát e fürdő használata után.
Héviz Keszthelytől kocsin 1/2 – gyalog 1 óra. A vizben fabódék állanak.
A telep csinos fasorok között, nagyobb park alatt terül el. Több nagyobb házban
számos lakás van, melyek a főidényben mindig tömve vannak ugy, hogy az oda tóduló
betegek ilyenkor lakást nem bérelhetnek. Kénytelenek tehát a szomszédos Szent-András
földműves házaiban megtelepedni, vagy Keszthelyről a társaskocsikon 80 fillér- és bérkocsin
3 K. költséggel napról-napra kijárni.
A Héviz természetes közlekedő edény. Alsóbb részei a vidék egyik alsóbb rétegét
képező dolomit-kőzet repedései. Az alsó részek oly mélyre hatolnak, a hol a föld belső melege
a repedéseken át beszivárgott esővizet felmelegiti. E víz a tó 43 méter mély tölcsérén bugyug
elő, mintegy 700 méter mélységből.
A fürdő talaját az ugynevezett korpa több méter vastagságban fedi.
A tó szélén növő nád és gyékény elhalt torzsai a meleg vizben sajátszerüen korhadnak.
Nem ugy, mint a hideg vizben, hanem a kávéaljhoz hasonló darabossággal mállanak el. A
korpában záptojás szagra emlékeztető kénhidrogén-gáz képződik, mely különösen a korpa
taposásakor apró buborékok alakjában száll fel.
A Héviz gyógyhatását sokan a korpának, sokan a légnemü anyagoknak tulajdonitják.
Mi szolKép: Héviz fürdő.
gáltatja a csudás gyógyhatást, azt mindezideig határozottan megállapitani nem tudjuk.
Héviznek nagy nevezetességei a lótusz-virágok. India és Arfika tropikus vidékeinek e pompás
virágait dr. Lovassy Sándor csak ne rég honositotta meg Hévizben. Kisérlete meglepő
eredményre vezetett. A virágok élénk szinü, szép fejüket dúsan hányják, s ma már tetszetős
szónyeget alkotnak a viznek a parthoz közel lévő részében.
Közép-Európában Héviz az egyetlen hely, a hol lótuszokat a szabadban tenyészni
látunk.

Keszthelynek tehát hideg és meleg fürdője is van. A kik a balatoni fürdőt használják,
hüvösebb időben csekély költséggel Hévizre mehetnek fürödni. A Keszthelyen való
tartózkodás az idő szeszélye miatt kárba nem vesz, mint más egyoldalu fürdőhelyeken.
Ha a családos betegnek gyógyfürdőt ajánlanak, az Keszthelyre jöjjön nyaralni. A
családtagok ugyanis Keszthelyen a Balatonban fürödhetnek, a városban üdülhetnek, míg a
beteg naponkint Hévizre utazhat. Ekként az egész család egy költséggel hasznosan és
kellemesen töltheti az időt.
Bizony alig találunk még egy olyan helyet, a mely annyi előnyt tudna nyujtani, mint
Keszthely!?

Sümeg.
A ki Keszthelyen van, zarándokoljon el a 2 órányira lévő Sümegre. Sümeg érdekes kis
városka. Kerek hegy alatt terül el, melyen még elég ép romok emelkednek.
Sümeg az Árpádok alatt királyi vár volt. A várat a XVIII. század elején a kuruczoktól
elvették s mint a többi várat, ezt is lerombolták. A várba könnyü szerrel felmehetünk. Fenn a
magasban, érdekes, szép vidék terül el szemünk előtt.
Sümegnek örök dicsősége, hogy Kisfaludy Sándor, a XIX. század első felének
legnépszerübb magyar költője, az ébredező magyar irodalom lelkes munkása, itt született
(1772-ben) élt és halt (1844-ben).
Kisfaludy a regényes nemzeti iránynak, korában egyedüli képviselője volt.
Kisfaludy Sándor irta »Himfy Szerelmei «-t. A »Kesergő Szerelem « (1801-ben)
és a »Boldog Szerelem « czímü költeményeivel lépett először a nyilvánosság elé. A
közönség elragadtatással, gyönyörrel olvasta a művészi szerkezetü,
Kép: A sümegi vár, balról Kisfaludy Sándor szülőháza és középen a szobra.
zengzetes ritmusu szép költeményeket, melyek irodalmunkban korszakot jelentenek s
melyeknek lirai képzelete rendkívülien gazdag.
Kép: Kisfaludy Sándor sirja.
Kisfaludy a régi magyar életből bájos regéket irt, melyeknek helyéül a Balaton vidékét
választotta. Alig van itt talpalattnyi föld, melynek szépségeit meg ne énekelte volna, melyet a
magyar érzéstől duzzadó regéi révén az egész ország művelt közönsége ne ismerne. Ezért az ő
munkássága kétszeresen kedves nekünk. A mily szeretettel irt ő kedvelt szülőföldjének, a regényes Balaton vidékének várromjairól,
erdőiről, vizeiről, épp oly kegyelettel őrizik az ő dicső emlékét!
Sümegen szobrot emeltek a város nagy fia emlékének. Kisfaludy Sándor lakóháza
eredetiségében most is áll. Kegyelettel mutatják iróasztalának helyét, hol irás közben csizmája
sarka a padlóba mélyedést csinált. A lakóházat emléktáblával jelölték.
Menjünk ki a költő egykori szőlőjébe, a hol legszebb költeményeinek nagy részét irta.
Kisfaludy Sándor tetemei a sümegi temetőben nyugszanak. Itt nyugszik Szegedy Róza
is, a költő szerelme, a zalai alispán egykori szépséges leánya, a kit a költő szenvedélyesen
szeretett s a kihez gyönyörü dalait irta.
Kép: Szegedy Róza sirja.

Sümegnek nevezetessége Darnay Kálmánnak, a neves régésznek muzeuma, mely
teljes képét nyujtja Sümeg és vidéke őskorának és haditörténelmi emlékének. A muzeum az
ország egyik leggazdagabb kéziratgyüjteménye. Alig van hires államférfi és magyar költő,
kinek kézvonásait itt ne láthatnók. A muzeumnak díszes épülete van. Kupolás nagy terme
párját ritkitja. A falakat magyar hadtörténeti motivumokkal ékes festések diszítik. A
kirándulók a muzeumot bármikor megtekinthetik.
Sümegre menve, utunk Rezi és Tátika várai alatt vonul el. Mindkettő dús erdőségek
között nyúlik a magasba.
Kép: Tátika romjai.
A ki teheti, a keszthelyi uradalmi erdőmesterség engedélyével menjen fel Tátikára.
Sohasem felejti el ezt az utat. A hegy bazaltkup. A vár egykor nagyobb hegyi váraink közé
tartozott. A várat Csobánczczal és Sümeggel együtt 1703-ban lerombolták. A hegy csúcsának
oldalán betömődött krátert látunk.
Kisfaludy Sándor Tátikát is szépen megénekelte hasonczímü regéjében:
„Tátika, mint egy korona,
Feltéve a tetőre,
Büszkén állott s nézett alá
A földre és időre;
Változott ez évek óta.
Kürülötte, alatta;
De a várnak nem árthatott,
A tatár sem bánthatta.”
Közel látjuk Tátika testvérjét, a szép kupalaku Rezi-hegyet, melyen szintén várromok
regélnek e vidék harczias multjáról.
Visszatérve Keszthelyre, arra a meggyőződésre jutunk, hogy az országnak kevés olyan
fürdőhelye van, mely egymaga és vidéke is oly sok látnivalót, szórakozást, tanulságot és
káprázatot nyújtana, mint Keszthely.

A Balaton körülutazása.
Kép: [rajzillusztráció sirályokról]
Keszthelyről kora hajnalban indulunk utnak. A felkelő nap ragyogása pazar fényt hint
a nyugat felől levő városra. A házak lépcsőzetesen állanak egymás fölött. A napsugarak
megaranyozzák a falakat. Ezer és ezer ablak tüzfényben ég. Nem messze mosolyog a Balaton
kék vize. Nagy mező közepén állunk, melyet szelid hegylánczok szegélyeznek.
A keszthelyi öböl szép és elragadó.
Az orszgáuttól balra az eddigi szántóföldek helyén ujonnan ültetett szőlőkkel
találkozunk. A phylloxerával telt talajból néhányan mintegy ide menekültek, a hol a borág
szemnek tetszően zöldel s termi az élénk szinü, tüzes borokat igérő gazdag fürtöket. Egyikmásik szőlőben uri

lakokat emeltek, melyek arra mutatnak, hogy a városi nép mindjobban iparkodik a
szabad természet ölébe.
A keszthelyi hegyközségek.
Gyenes-Diás, Vonyarcz, Vashegy.
Fél óra alatt beérünk Gyenes-Diás hegyközségbe. A fehérre meszelt, szétszórt csinos
házak és a sürü kémények még elég jó módra engednek következtetni. Az egyes házak,
szőlők, rétek és konyhakertek között állanak. Sok helyen egy-egy hold szántóföld terül el, a
hol a phylloxera, a »filiszter« bogár már elvégezte káros munkáját.
Egyes gazdák nagy jövedelmet adó bortermés helyett, kisebb értékü gabonaterméssel
kénytelenek megelégedni. Még szerencse, ha a kipusztult talaj nem a kavicsos, meredek
domboldalon, hanem lenn a lapban van, a hol nem oly fáradságos a földnek művelése. A
házikók körül szorgos gazdasszonyok munkálkodnak. Mindegyik konyhakertet varázsolt
portája táján. Innen táplálják a várost. Naponkint bevisznek egy fejkosárra való káposztát,
zöldséget, babot és más effélét. 2–4 koronát hoznak haza a városból, a mi maga biztosítja a
földmives-család megélhetését. A fürdővendégek asztalára sok főznivaló kell. Minél több a
füdővendég, annál több pénz jut a földmives kezébe, a honnan viszont a rendesnél több
vándorol a városbeli kereskedők, mesteremberek üzletébe is. Ha számitjuk azt a jövedelmet
is, a mit a városi lakásadók bér fejében nyernek, megerősödik bennünk az a meggyőződés,
hogy a fürdőélet fejlesztésére áldozatot nem szabad kimélnünk, mert az mindenkép magának
a városnak és vidékének válik a javára.
A község határában levő dombtetőkön van a közbirtokosság erdeje, melybe kellemes
kirándulásokat rendezhetünk.
Vonyarczon Festetics Tassilo gróf szőlőbirtoka tünik szemünkbe. A szőlő valóságos
fejedelme az őt környező társainak. A közepében egyszerüsége mellett is méltóságosan
emelkedik ki a fehérre meszelt uri lak, mely előtt szőlőtőkék képezte körönd terül el. A
szőlőbirtok fölött három dombocska ágaskodik, mintha csak a dús termésekre őrködnének.
A szőlőbirtok dombján piroslik a grófi kastély vizvezetékének gyűjtőmedenczéje.
Ennek láttára a kastély fejedelmi berendezése foglalkoztatja az utast. A kitünő vizet
tartalmazó három forrás vizét géppel nyomják föl a hegyre, a honnan nem kevesebb, mint hét
kilométernyi vezetéken nyomul be a víz a Festetics-kastélyba. A vezeték 1886-ban épült,
mintegy négyszázezer korona költséggel.
Gyenes, Diás, Vonyarcz és Vashegy községekben már vannak nyaralók. Még csak egykét család. Ha utána látnának, itt a szőlőhegyek alján, közel a Balatonhoz, kellemes
nyaralóhelyet teremthetnének. Sok megfelelő olcsó lakás van. A háztartás vezetéséhez
szükséges terményekkel a derék, jóravaló nép jutányosan és szivesen szolgál. A bolti
czikkeket a városból kell hozni. Ha buzgó kezdeményezők Almádi hegyközségből előkelő
nyaralót tudtak létesíteni, miért ne cselekedhetnék ezt meg e hegyközségekben is.
A községek közel vannak Keszthelyhez. Ez az előny maga is biztosítaná annak a
vállalkozásnak a sikerét, a mely az említett almádi – vagy akár révfülöpi – telep mintájára
nyaraló létesítésén s ekként a nép jólétének emelésén fáradoznék.
Ha a balatoni fürdőélet az eddigi arányokban növekedik, a hegyközségekre is –
melyek nyaraló
helyekül alkalmasak – különösen a most épülő vasút révén szép jövő vár.

Szent Mihály-hegy.
Csakhamar Szent-Mihály-hegy alatt vagyunk. A domb minden átmenet nélkül
meredeken szökik ki, az őt környező sík rétek közül. A part szegélyétől benyúlik a Balatonba,
s elfoglalja a keszthelyi partokon sétálók elől a sík vizre való kilátást, mintha csak a saját
javára akarná az érdeklődést lefoglalni. A domb tetejére a vallásosság kápolnácskát emelt,
melynek messzire fénylő fehér falai keresetlen bájt kölcsönöznek a keszthelyi öbölnek. A
kápolna körül, százados temetőben elhunytak porlanak. A vashegyiek még most is oda
temetkeznek. Furcsa fölfogásra vall, hogy a magas dombra, különösen téli időben, óriási
fáradtsággal az elhunytakat viszik föl. Oda föl, arra a helyre, a hol nyaralóknak kellene állani.
Igy gondolkozik az utas az első pillanatban.
Nem szebb-e azonban a természet fenséges csendjében, a varázslatos kép között, azt a
helyet az Isten dicsőségének szentelni? A kápolna láttára nem fakadnak-e a szívben nemesebb
érzelmek, mintha czifrálkodó villák foglalnák le azt a megszentelt helyet?
S az illetőkre nem megnyugtatás-e az a tudat, hogy örök álmukat ott fönn aluszszák, a
hová a profán orszgáutmenti zaj helyett csupán a nádtenger édes susogása s a Balaton
habjainak lágy csobogása hallatszik?
Megyénknek halhatlan emlékü szülötte, Kisfaludy Sándor rajongott a Balaton kies
viékéért. Itt szerezte a »Szent-Mihály-hegyi remete« czimü kedves regéjéhez az inspirácziót.
A regét 1823-ban
Kép: Szent-Mihály-hegy.
irta, bátyjának »Aurora« czímü lapjában. Nagy hatást ért el vele. Kisfaludy ekként kezdi a
regét:
„Szigliget és Keszthely között,
Bele únván borába,
Melyet terem, a szőlőhegy
A Balaton tavába.
Hosszú, keskeny nyelvet tolt be;
Fél gombolyag képében,
Gömbölyüen domborodott
Hegyecske áll végében.
Tetején egy kápolnának,
És remeték lakásának
Omladéka látszik még,
Mohos, mesés régiség!”
A rege szerint a kápolnát Pethő Mihály Keszthely egykori földesura építtette. A világ
zajától a hegyre vonult félre. Mihálynak fia: Menyhért; ennek két fia és a »szép kegyes Lilla«
leánya volt. Menyhért Keszthelyről Erdélybe ment a török ellen harczolni, a hol apródja:
Bodor Imre mentette meg az életnek. Pethő Menyhért jutalmat ajánlott Bodor Imrének.
Pusztát, falut emlegetett előtte. Imre jutalmul Lilla kezét kéri. Pethő Menyhért e
vakmerőségen föllázadt, Imrét elüzi magától s haragja Lilla felé fordul, a kiről most már sejti,
hogy szívesen adná kezét a szegény nemzetségü Imrének. Lillának tudtára adja, hogy kezét
Dersfy-nek igérte.
Lilla megesküszik, hogy senki másé nem lesz, csak Bodoré. Inkább vesse őt
klastromba. Imre érzékeny bucsut vesz szerelme tárgyától, felül paripájára s kétségbeesve

elrohan ismeretlen tájakra. A paripa éjféltájban habosan, gőzölögve visszatér, de Imre nélkül.
A keszthelyi vár népe rosszat sejtett. Szegény Imre bizonyára a Balatonban nyerte örök
nyugalmát. Most már az apában is fölkerekedett a lelkiismeret szava. Belátja, hogy élete
megmentőjével, a szegény, de nemes Imrével szemben kegyetlenül viselkedett. Pethő
száz embert is lóra ültetett, hogy neki Bodort meghozzák, a kinek most már szivesen odaadná
jutalmul Lilla kezét. Lilla mély fájdalomba merül, s egymásután utasitja vissza Dersfy-t és a
többi kérőit. Két tél és két nyár után végre tudomására hozzák Pethőnek, hogy Szent-Mihály
hegyén fiatal remete bujdosik. Lilla örömében fölkiált. Szive megsejti, hogy a remete Bodor
Imre lehet. Lilla tekintetét éppen Szent-Mihály hegye fogva tartja, mikor belépett az apát s
tudtul adja Lillának, hogy a remete: Bodor Imre, egy vén tölgy mohos tövében szive
fájdalmában meghalt.
Lilla az ablakról nézte a temetési pompát. Szive meghasadt. Menyhért buskomorságba
esett. a két szerető szivet egymás mellé temették.
K?isfaludy Sándor a „Szent-Mihályhegyi remete” czimü regéjének – mint más
regéinek – nincsen történelmi alapja. A rege tárgya a költő fantaziájának szülötte. Tény
azonban az, hogy a hegyecskén remete-lak volt. A nép mondái most is beszélnek a remetékről.
A hegy alatt egy kertet most is remete-kertnek neveznek. Öreg halász beszélte nekem, hogy a
hegyecske oldalában történt ásatás közben nagyobb üregre bukkantak. Bizonyára itt huzták
meg magukat a rég letünt időknek ősz remetéi.
Alig van ennél szebb hely a vidéken, a mely oly kedves, a mely a kirándulásra annyira
alkalmas volna.
A dombtetőn volt kápolnák sok viszontagságon mentek keresztül. 1823-ban Kisfaludy,
regéje szerint templom romokat látott. A templomnak 1729 előtt kellett épülnie. Erre
mutatnak az oltár mellett lévő kripták, melyeknek föliratán 1729 és 1722. számokat
olvashatunk. A vallásos kegyelet
az ismeretlen okból elpusztult templom helyébe ezelőtt 60–70 évvel torony nélkül
való, náddal födött templomot állitott föl. Szebbre, jobbra nem volt pénzük. Az Istennek
különben is bizonyára a jó szándék s nem éppen a templomok czifrasága tetszik.
A mostani csinos kápolna 1870-ben épült. Bemenve, kis kép tünik szemünkbe. Ezen a
régi kápolna látszik. Alatta nagy jégdarabon 20 halász imádkozik a kápolna felé, míg másik
20 halász hajón menekül. A kép alatt ez a felirás van:
„Az jó Isten segedelmével 40 ember egy jégdarabrul megmenekült 1729.”
A 40 ember ennek emlékére föstette meg a képet.
E kép emlékeztet a Balaton bősz hullámain és recsegő-ropogó jegén lefolyt számos
tragédiára.
A hegyecske lábánál a tőle nem messze elterülő legelőn pompás hideg vizet adó
források bugyognak.
Balaton-Györök.
Utunkat folytatva Balaton-Györök községbe érünk. 120 fehérre meszelt csinos házikó,
mint megannyi gyöngyszem, széles utczát alkot. A házak mögött nagy beltelkek terülnek el,
nagyobbak mint sok uraságnak fundusa. A tisztán tartott utcza két során fejlődő fácskák
zöldelnek.
E község képéből azt látjuk, hogy itt jómódu nép honol. Talán e jó mód miatt nem
fejlődhetett Balaton-Györök, mint fürdőhely. A régibb idők jó bortermései mellett az
embereknek nem kellett más jövedelmi forrás után nézni.

A phylloxera fölléptével azonban a jó mód egy kicsit alább hagyott, de meg külömben
a baKép: Balaton-Györök.
laton-györökiek is belátják, hogy a pénz sohasem sok. Most már tehát a fürdővel is törődnek.
E község fejlődésének példája igazolja, hogy egyetlen egy, a közérdekért lelkesedő
ember, mily eredményeket érhet el, mily áldásthozóan működhetik polgártársai javára.
A tanító a lapokban apró hirdetésben hivta föl a figyelmet a györöki partra. Ezelőtt 6
évvel jelentkezett is két család, a következő évben jött négy család, a mult évben már 28
család hagyta Balaton-Györökön a nem megvetendő pénzt.
A község Meszes-Györök nevét az idén a jobb hangzásu Balaton-Györökkel cserélte
föl.
Balaton-Györöknek nagy jövője van. Nincs a
Balatonnak elragadóbb pontja, mint ez. Itt terül előttünk a szigligeti öböl gazdag
nagyszerüségében. Szebb panorámában nem gyönyörködhetünk a tó partján. A víz a lehető
legkedvezőbb. A hosszú parton nincs nád, nincs mocsár, nincs meg az ezekkel járó szag. A
talaj homokos és sekélyes. A gyermekeknek nagyon alkalmas, mert 100–120 lépésre is
bemehetünk, míg a víz derékig ér. A szigligeti öböl majdnem állandó légáramlata kellemes
hullámverést produkál.
40–50 kiadó lakás van. Egy, utczára néző csinos, padlós, butorzott szobáért és egy
konyháért havonkint 40–50 koronát fizetnek. És ezért adnak még annyi fát, a mennyit a
konyhában a vendég eléget. A háznál megvehetik a zöldséget, a tejet, túrót, szóval minden a
főzéshez szükséges dolgot. Egy kgr. hus 88 fillér.
A házigazdák takaros konyhákat épittettek, azt merném mondani, fejedelmi
tüzhelyekkel. Az udvarokon csinos filagóriákkal kedveskedtek a vendégeknek.
Balaton-Györöknek egyetlen széles számbavehető utczája van, a melyet iparkodnak
rendben tartani.
Menjünk le a faluból a pár lépésnyire elterülő Balaton partjára. Nézz kedves olvasóm
ott körül. Leborulsz a Gondviselés alkotó hatalma előtt. Eléd tárul a szigligeti öbölnek mesébe
illő képe. Szebb és alkalmasabb fürdőhelyet a szárnyaló képzelet sem varázsolhat elő.
A jó Isten ezzel a helylyel megakarta ajándékozni Magyarországot. És eddig senki sem
tudott arról a partról semmit. Ahol ezer és ezer embernek kellene üdülni, ott a marhák
legelnek. Fürdőtelep helyett maig is közlegelőt látunk. Közlegelőt, mit bátran fölállithatunk a
magyar nemtörődömség szimbolumaként. Az egész Balaton körül
eddig a közlegelők domináltak. A világért se jutott volna senkinek eszébe, hogy a
jövőre való tekintettel fákat ültessenek, parkozzanak.
Mióta azonban agilis férfiak egy-két fürdőhelyet létesitettek s ezeket az üdülni vágyó
közönség gyorsan fölvirágoztatta, kedvet kapott minden község ahhoz, hogy szintén
létesitsenek nyaraló- és fűrdőhelyet.
Balaton-Györök, buzgó jegyzője közbenjárása után, közlegelőjén fél holdnyi területet
beültetett. Később beültetik az egész partot, bizonyára gyorsan növő nemesebb fákkal.
A parton már 20 fürdő-bódé van. A lakást-adó polgár, csinos, magában álló házikót ró
egybe s azt leviszi a vizhez. Ezért a fürdővendég alku szerint fizet. Közös elhatározás alapján
az összeg nem lehet több havonkint 10 koronánál. Télen a bódékat fölszedik s behordják a
faluba.
Látjuk tehát, hogy a fürdőházi viszonyok elég kedélyesek.

Jőjjön el mihamarabb az idő, hogy a balatonmenti hasonló bódék százai helyett,
minden parton 1–1 hatalmas alkotás szolgálja a fürdőzők kényelmét.
A györki part gróf Festetics Tassiloé. A vizjog is. Sok-sok idő mult el, míg a község
elhatározta: megkeresi a keszthelyi főurat, engedje meg hogy a község befásithassa a partot s
hogy ott fürödhessenek a vendégek.
A gróf szó nélkül, jó szivvel teljesitette a kérelmet. Ez a példa megczáfolja azt az
általános hitet, hogy a főurak nagy része a közérdekért nem tesz semmit.
Nagy uraink legnagyobb részét a külvilág nehezen közelitheti meg, a község óhajáról,
szükségleteiről nem is igen tudnak. Elég rosszul van az igy. Tisztviselőik álljanak elő tehát a
tanácsokkal.
Ha a tisztviselők ezt megtennék, ha a városok, községek és egyesek kéréseiket az elzárkózott
nagy uraknak alkalmas uton tudomásukra hoznák, azt hiszem, többet látnánk azokról a
helyekről a közérdek javára cselekedni. Mert az bizonyos, hogy a Balatonpart
hátramaradottsága nagyrészt a 20–25 gazdag parttulajdonosnak lelkét terheli, a kik között a
Balaton birása megoszlott.
Balaton-Györöknek nagy előnye, hogy közvetlen mellette terül el a közbirtokosságnak
erdője, a hol a fürdővendég egész nap szórakozást, üdülést találhat, mert a közbirtokosság
senkit sem zár onnan ki.
Milyen áldás az a fővárosi családra, hogy az emeletes, zsufolt bérkaszárnyák
tüdőtrontó levegőjéből megszabadulhat, mert olcsó pénzért élhet itt a faluban, egész nap künn
lehet a szabad természet ölén, az élet küzdelmeiben tulcsigázott idegen fölfrisitheti a hűs
habokban, gyönyörködhetik a szép Balatonban, melyről már gyermekkorában hallott
énekelni, sétálgathat az erdő titokzatos csendjében, koszorut fonhat a mezei virágokból.
A vidéki családok gyermekeit, a nagyvárosok poros levegője, sápasztó légköre helyett
heteken keresztül élteti a balzsamos levegő. A viruló hegy és völgy, az élénk szinü pázsit, a
színes virágjaival pompázó mező, az aranykalászokat termő szántóföld, a zöld borágot hozó
lejtő látása a fogékony gyermek-lélekben édes érzelmeket kelt, megszeretteti vele e szép
hazát, erre való külön tanács nélkül is megtanul érte rajongani s majdan itt akar érte élni, itt
akar érte halni!
Ha a városi gyermek együtt játszik a földmives egyszerü gyermekével, a földmüves
osztályhoz majdan kellemes emlékek füzik, a földmives iránt szeretetet érlel kicsiny szivében.
Ha a városi nép azt látja, hogy míg ő kényelemben üdül, addig a
föld népe a nap hevében verejtékezve irigység nélkül turja a kemény földet, ha látja
nagy fáradságát, küzdelmét, akkor megtanulja szeretni azt az értelmes, magyar parasztot. –
Lelke összeolvad a jó néppel s erőt vesz rajta a demokratikus érzelem. Ha azokban az
egyszerü fehér házikókban tapasztalja a magyar paraszt vendégszeretetét és kitartó
munkásságát, előzékenységét, becsülettudását, az ezzel párosult önérzetét és a jóravaló
hajlamait, nyiltszivüségét, ha ott közvetlen, nem pedig frázisokból tanulja megismerni a nép
jogos panaszait, érzelmeket táplál nemzetünknek e fentartó eleme felől, melynek érdekeit a
közélet terén mindenesetre lelkesebben viseli majdan a szivén s a melynek neve az elismerés
és bizonyos tisztelet kifejezésével párosul ajakán.
Beláthatják a köztük nyaraló urak, hogy nem sokat mondanak azzal, ha valakit
megvetőleg paraszthoz hasonlítanak, mert ha a föld népe bárdolatlan is, azért tiesztességtudó,
– sokszor jobban, mint sok léha ficsur – dolgos és becsületes.
A nép pedig maga oktatást, tanítást, tapasztalást nyer uri vendégeitől, ezenkívül pedig
olyan csinos jövedelmet, amely fölér néhány jó hold föld hozamával.

Balaton-Györköt részvénytársasági alapon lehetne hamarosan hires fürdővé
varázsolni. Persze pénzzel. Mert azzal legyünk egyszer tisztában, hogy pénz és ismét pénz
nélkül modern fürdőket nem létesíthetünk.
Balaton-Györökön sok villatelket lehetne vásárolni holdankint 1000–1200 koronáért.
Egy hold földből négy telket hasíthatunk ki. Ha most már tudjuk azt, hogy a keszthelyi
téglagyár 30 K.-rt szállítja Balaton-Györökre a téglának ezerét, láthatjuk, hogy olcsó pénzért
lehetne
szép villateleppel fölékesíteni a györöki magas partot.
Külömben Balaton-Györök már dicsekszik két villával. Mind a kettőt tanár-ember
építette. Az egyik villa a faluban van, a másik pedig a Balaton-partján.
És most váljunk meg e kedves falutól.
Az országut mentén a falubeliek szőlői borítják a regényes hegyoldalt, mely végig
nyúlik a Balaton partján, mintha csak mindig az utassal akarna maradni. Mindegyik gazdának
van pinczéje, a hova vasárnap délután jó szívvel meghívja a fürdővendéget. A gazdának örül a
lelke, mikor megdícsérik a borát, a melyért tudvalevőleg oly sokat dolgozott, s amelyre oly
sokszor kérte az Isten áldását.
A gazda a milyen szívesen adja a borát, épp annyira féltékeny a szőlőfürtökre. Nem
engedne egyet sem leszakítani s az ezért való kérést is megtagadja.
Ezt nem fukarságból teszi. sokkal is vendégszeretőbb. Ugy gondolkodik, a fürt hadd
maradjon ott Isten rendelése szerint, érje meg a szüretet, váljék borrá, akkor azután igyék
belőle a vendég akár kétszáz fürtre valót.
A nép nem fektet nagy súlyt a csemegeszőlő termelésre. Pedig mily nagy kivitelt
lehetne teremteni e téren is. Valami uton-módon talajt kellene teremteni a csemegeszőlőkereskedelemnek a nép között is. Akkor fizetne még csak igazán a köves hegyhát.
Balaton-Györöktől néhány percznyire az országut emelkedik. Mikor a magaslatra
érünk, nagyszerü meglepetésben van részünk. Előttünk áll »a legdicsőbb vidék, minőt a festők
és költők művészi mámorukban teremteni csak képesek, a milyen tán csak a paradicsom
vala.« – Alattunk terül el
Kép: A szigligeti öböl.
a szigligeti öbölnek nagyarányu, álomba illő síkja. Ott látjuk előttünk a badacsonyi
hegycsoportot. Szépséges, ragyogó tájban gyönyörködünk, a melynek láttára erősebben dobog
a szív. Az utast elnémitja az ámulás, másodperczek telnek el, míg szóhoz jut a szinte
elviselhetlen gyönyör mámorából. A rajongás vesz rajtunk erőt, nem találunk elég szavat
kifejezni azt, amit érzünk.
Az egész vidék pazar pompa, megható káprázat. A balaton óriási tükrén a millió s
millió hab könnyű tánczot lejt. Máskor a mosolygó kék ég fürdik a méltóságos nyugalommal
elterülő csendes víz-síkon. A fölkelő napnak a várromok mögől előtörő sugarai gyémántmezővé varázsolják
a tónak csendesen mozgó fölületét s fénylő arany fátyolt borítanak a fönséges tájra. Előttünk
látjuk jobbra az erdőkoszoruzta vén Badacsonyt. Teteje lapos. Szélei olyan szabályosak,
mintha a természet valami éles késsel metszette volna el. Bazaltkoronáján látjuk a redőket,
ezek alatt pedig a vulkáni kőzet szürke mezőit. A Badacsony alatt kis halom álldogál. A
szántóföldek fölfelé keskenyedő alakjai, mintha a csúcs felé törekednének. A zöldelő orom
azonban útjukat állja, itt az eke vasa már nem tudott tért hódítani. Ettől balra, ugyancsak
Badacsony alatt, hozzá hasonló hegynek feketéllő erdőfoltokkal, zöld ragyogásu szőlőkkel,
sárga szántókkal kihímezett oldalai tarkítják a szép képet. Fölöttük két domb, mint egyszerű

nyárspolgár szerénykedik. Idébb a gulácsi hegynek erdős, izmos, meredek hegyes orma
ágaskodik, mintha csak ő is le akarná foglalni az érdeklődést. Az előtérben látjuk a bájos
Szigligetet, a karcsu hegykirálynőt, fején a sok viszontagságot ért várának romkoronájával. A
vár ablakain a kék égbolt átnevetgél. E hegyecske csupa változatosság, báj és kellem. A
képzelettel játszó, megrongált falai, omlott tornyai, kopár csúcsa, érdekes ellentétben van az
oldalához simuló falu házacskáival, melynek mint fehér rózsából kötött csokor illeszkednek a
hegy keblére. Ez után alacsonyabb, magasabb hegyek, hosszura nyúló társaságát látjuk,
elhintve a megszámlálhatlan, hótisztaságu hegyi hajlékokkal. Nem nagy távolságra Csobánczhegynek felső részét pillantjuk meg. Ez is nagy időket ért, festői romokkal büszkélkedik.
Legvégül van az impozáns Szent-György-hegy. Arisztokratikus fensőbséggel külön váll a
barátságosan csoportosulni látszó társaitól. Terpeszkedésével mintha tért akarna hódítani,
mintha csak az irigyelt Badacsony szabályos, férfias szépségeit, királyi fenségét akarná
utólérni.
E hegyek elé benyúlik a Balaton vize, hogy teljessé tegye a természeti szépségeknek, a
hangulatos színeknek pompás összhangját. A tulsó parton a fonyódi kettős hegynek erdős
csúcsai, villaövezte oldalai, fehér agyag partjai kötik le figyelmünket. A szépségükre hiu
hegyek, a kéklő árnyékok időközönkint beletekintenek a viznek díszes keretü tükrébe,
hosszasan elbámulnak, mintha önmaguknak is tetszenének. Itt, e nagy viztükrön
tanulmányozhatod csak igazán a Balaton szinváltozását, a hol az égboltozat óriási kárpitja
incselkedik a Balatonnal. Mikor szellő suhan el előtted, a nem messze elterülő nádtenger
között eleven élet, édes sugás-búgás, imbolygás támad. A nádszálak milliói tisztelettel
hajlonganak feléd. A leghatalmasabb uralkodó sem jut egy időben ily sok oldalról jövő őszinte
üdvözlethez és mély hódolathoz.
Az egész Balaton part szemkápráztató diadém, melynek legszebb drágakövei a
szigligeti és a keszthelyi part.
Iróink a legnagyobb elragadtatással beszélnek a szigligeti öbölről s azt állítják, hogy ez
Európának egyik párját ritkító, mesés szépsége. Jókai pedig azt irja: »Míg a gőzös Füredről
Keszthelyig végig szántja a Balatont, a világ legszebb panorámája halad el szemünk előtt.«
Eötvös Károly, a magyar széppróza nagymestere tollának egész erejével hódol a szigligeti
öböl szépségének: »A világ legszebb tájéká«-nak nevezi s azt vallja, hogy »nincs több ilyen
kerek foltja a világnak. «
Valamelyik bécsi turista-egyesület elnöke jár időközönkint Keszthelyen. Beutazta az
egész világot. Módjában áll. Többszörös milliomos. Hajnalban kimegy a szigligeti öbölhöz s
késő estig ott tartózkodik a parton. Már többször megjött hozzánk csak azért, hogy e vidéket
ujra és ujra lássa.
Azt mondja, az egész világot beutazta, de Nápolyon kívül nincs táj, mely a szépért
rajongani tudó léleknek kedvesebb volna, mint Szigliget vidéke.
Az országutról jobbra van az ugynevezett Messzelátó-domb. Itt települjön le az utas. A
dombon néhány fenyőfa zöldel, köztük durva fapadok vannak. Ha gazdag ember volnék,
művészies épületet emeltetnék e dombon s elnevezném a természet templomának. A hol az
Istenség csudás hatalma előtt térdre borulva imádkoznék a leghitetlenebb utas is. Mikor
valónkat százszor és százszor átjárja a gyönyörnek érzete, fájó érzés jut a szivünkbe.
Itt, e csudás bűvkörben már régóta a nyaralók százainak kellene állani. A sovány
szántóföldek helyén irigyelt várost óhajtanánk, a hova sereglenék a világnak a szépért érezni
tudó népe. A közeli hegyek oldalán most szegényes borpinczék állanak, a hová nem egyszer
költözik be a gond. Az öböl partjait márványszegélynek kellene köríteni s a nagy
fürdőházakat a tengeri fürdők közönségének kellene felkeresni. Ott azonban nincs más, mint

nádtenger s egy szerényen gubbaszkodó fürdőbódé, melyet e tájon állandóan lakó egyetlen
uriember üttetett össze magának.
Megbocsáthatlan nemzeti bünt követtek el azok a parti tulajdonosok, akik nem
gondolva a nép jólétével, sem az ország dicsőségével, parlagon hevertették hosszu időn át a
Balatonnak kiaknázhatlan kincstömegét; nem gondoskodtak arról, hogy a Balaton üres partjait
buján tenyésző erdőcskékkel megkoszoruzzák s befolyásukkal ide édesgessék az a nagy
embertömeget, amely csinos összegben vitte a külföldi fürdőkbe a csengő aranyakat.
Jogosult Eötvös Károlynak, különösen a régebbi magyar orvosok ellen emelt azon
vádja,
hogy a magyar orvos a gazdag urakat elküldötte ebbe és amabba, a határon túl levő
hideg fürdőbe, de a világért sem a Balatonba.
Szerencse, hogy az ujabb időben a Balaton mellett nyaraló irók és művészek, a
hirlapok, a Siófok miatt érdekelt számos tekintélyes orvos révén a Balatonért általában
érdeklődnek. A partmenti községek lakóssága közül egy-egy agilisabb férfiu viszi előbbre a
Balaton-kultusz zászlóját. Bárcsak a partmenti birtokosok, a nagy urak tömörülnének s 3–4 év
alatt, befektetett tőkével virágoztatnák föl rohamosan az egész partot. Mert a tőke
tudvalevőleg íly esetben is több eredményt tud felmutatni, mint költő dala, a festő képe és az
ujságiró szelid óhaja.
A regényes fekvésü viruló beczei hegyoldal alatt az árnyas parktól körülvett,
megtekintésre érdemes Fekete-kastélyig még mindig fogva tart bennünket a leirt vidék
varázsa.
Tapolcza-felé.
E kastélyon tul elágazik utunk, az egyik Szigligetre – s innen a Balaton partjára vezet
– a másik pedig Tapolcza felé.
Menjünk Tapolcza irányában. Ismerjük meg hazánknak néhány faluját s egyik kisebb
városát. A turista sokat tapasztalhat ezekben is. A Balaton megismerésére is jut még ideje.
A Szigligetre kanyarodó út előtt, a balatonedericsi hegyek tekintenek reánk. Az
egyiket zöldelő, búja erdő borítja, a másiknak oldalából sziklák meredeznek. A köztük lévő
völgyecske valóságos virágkosár, melybe a természet a fák lombos koronáit gondosan bele
illesztgette. A mosolygó hegyláncz mintha csak szórakoztatni akarná az utast pompás
változatosságával.
Balaton-Ederics egy utczájával elég rendes falu.
Az edericsi határt nagy részében tönkretette a phylloxera. – A nép az utmenti
szántóföldek helyén alapított szőlőterületeket, melyeken áldás követi kezének fáradságos
munkáját. A borág dúsan termi a tüzes bort adó fürtöket. Az uj szőlőkben sátoralaku
nádkunyhók állanak.
Utunktól balra, mély szakadékokból, zöldelő levelek közűl Nemes-Vita házai
nevetgélnek felénk. A kis falu messziről valóságos virágcsokort alkot.
A falu utczái gödrösek. Egy-egy vizmosásban házakat lehetne elhelyezni. Az utczák
rendetlenek, gazosak. A házak körülete tisztátlan.
Majd ha a falun a jegyzőnek több időt adnak arra, hogy a népet oktassa, ha a szegény
tanitónak legalább annyi fizetést adnak, a melyik emberhez méltó, majd ha azok, a kik a falun
egész nap ráérnek és jó jövödelmük van, a népnek egyéb javaival is önfeláldozóan törődnek,
csak akkor érjük el falun is az igazi czivilizácziót. Akkor majd nyomába jövünk a külföld, pl.
Hollandia falvainak, a hol ragyogó az utcza, a talpalattnyi földön is buja tenyészet virul, a hol
a földmüves ajtója és ablaka előtt illatos rózsák, piros szegfük s ezeknek ezerszinü, kedves

társai vidítják, frissitik a lelket s adnak jóizü további munkakedvet a ház és a falu
rendbentartására.
Utunk Lesencze-Tomajon megy keresztül. A falu határában nagy területü
szőlőbirtokok zöldelnek. Itt-ott vadszőlő kúszik fel; a sodronyszálakon magas, csinos sátrakat
alkot. Ezekből következtethetjük, hogy itt rendszeres szőlőkultura van. A gazdaember és az
érdeklődő laikus tanulságos megfigyeléseket tehet a szőlőművelés terén. Itt láthatjuk csak
igazán, hogy a tudomány szavának követése, a munkásság, a kitartás és a tőkebefektetés mily
csudákat müvel; hogyan lehet
a kipusztult sivár területeken fölidézni a régi szüretekkel párosult megelégedést,
jókedvet, vígságot.
Lesencze-Tomaj és az ezzel összefüggő Lesencze-Istvánd elég kellemes faluk. – Az út
mellett pompázó hófehér, elegáns stilben épített kastély uri parkjával, a sok egyszerü házikó
után valóságosan meglepi az utast.
Tapolcza.
A természet szépségeivel övezett uton csakhamar Tapolczára jutunk. A Fő-utczája
rendezett, sok csinos ház van benne. A többi utczák közönséges falvakra emlékeztetnek. Ez
utczákban egymás hátán vannak a zsuppos fedelü házak. Mindmegannyi valóságos tűzfészek.
1863-ban majdnem az egész város leégett. Ez a veszedelem még most is fenyegeti. A város
csinosítása érdekében az utóbbi években sokat tettek és költöttek. A lejtős utczákban eddig
nyaktörő, széles árkok voltak. Ezeket eltüntették. Nagyüregü betoncsöveket raktak le
helyükbe. E munkálatok után az egyes utczák elég egyenletesek és tiszták. Tapolczától e
tekintetben sok kis város példát vehetne.
A járdák kifogástalanok. Igaz, hogy ezekre sem sajnálták az áldozatot.
A község még ezelőtt néhány évtizeddel falubb volt a falunál. A mostani városháza
helyén egészségtelen kigőzölgésü tócsa volt. Igaz, hogy ezelőtt 40 évvel a mostani 6000 lakós
helyett, alig volt 2000.
Az ember Tapolczáról vajmi kevés hirt hall. Ezért sokkal jelentéktelenebb helynek
tartja, mint a milyen valóságban.
Tapolczának nagy a vidéke. Hét uton közlekednek a községbe, mint góczpontba.
Tapolcza
óriási kiterjedésü hegyvidék közepén fekszik 12 kilometernyire a Balatontól. A
községbe tódul a környék rengeteg bortermése. Itt veszik meg, innen szállítják el. – Nem
csuda tehát, hogy Tapolcza kereskedelme túlszárnyalja Keszthelyét, sőt Veszprémét is.
A községben sok iskola van, köztük a vinczellér-képző. A kik a szőlőművelés iránt
érdeklődnek látogassák meg a vinczellér-iskolát. Sok tanulsággal távoznak onnan.
A városka közepén kis tavacska van, melyet magas házakkal építettek körül. A tó vize
állandóan langyos. Télen sem fagy be. A víz hőfoka 16 0 C. A tó fenekén valóságos moszaterdő van. A tóba a közvetlen mellette fakadó több forrás ömlik. Érdekes, hogy az egyik az
emeletes takarékpénztári épület alól folyik ki. A források vize tiszta és hideg. A lakosság
ivóviznek meríti.
A tó a püspöké. Kellemes fürdőül használják. A tapolczaiak szintén sóvárognak, hogy
ha ez a tó más kezekben volna, milyen fürdő válnék belőle!
Tapolczán született Bacsányi János. Az utas zarándokoljon el szülőházához. Egyszerü
hajlék ez, kis kerttel, melyben források fakadnak és sietnek a kert alatt levő tóba.

Bacsányi János költő 1763-ban született. 1785. után a magyar irodalomnak egyik
lelkes, nagytehetségü müvelője volt. Ő alapitotta Kazinczyval és Baróti Szabó Dáviddal
»Magyar Muzeum« czim alatt a legelső, számbavehető irodalmi szinvonalon álló
szépirodalmi folyóiratot. A tudományos magyar akadémia szükségességét folyton hangoztatta.
A magyar olvasóközönséggel fordításai utján több idegen irót ismertetett meg. Lelkes hazafi,
nagy humanista, erős demokrata, tüzes, szenvedélyes iró és vitatkozó volt.
Hazafias ódákat, bölcselkedő elégiákat, episzKép: A tapolczai tó.
tolákat irt; megpróbálkozott a lyrával. Folyóiratában megjelent forradalmias költeménye miatt
összezördült főnökével, kit párbajra hitt. Ezért elvesztette állását. A Martinovis-féle
összeesküvésben való részvétellel vádolták. Börtönében a falra oly szenvedélyes sorokat irt,
hogy ezért elitélték fogságra. Kufsteinban szenvedett. Ezután bécsi díjnok korában kiadta
Ányos Pál munkáit. Elment Párisba is. Hazajövet a bécsi kormány alaptalan vád miatt ismét
elzáratta. Utóbb Linzbe bellebbezték. Itt meg nagy irodalmi munkásságot fejtett ki. Még a
kéeszthelyi Helikon iróival is összeköttetést óhajtott. Linzben 1845-ben halt meg. Az ottani
temetőben elhagyatott sir alatt, csendesen álmodik hazájának arról a dicsőségéről, melyért
költői lelke oly soká rajongott. Tapolcza közönsége mozgalmat indított, hogy nagynevü fia
hamvait hazaszállíthassa se emlékét méltóan megjelölje. S szükséges pénz még nincs együtt.
Más alap pedig a nemes czélra nincs.
Mert ebben a boldog országban naponkint százezrek usznak a kártyán, e nép rengeteg
vagyont hagy egyes inproduktiv elemek kezén semmiért, milliókat dobnak ki fölösleges
parádékért. Arra nincs pénz, hogy mindazok emlékének méltóan áldozhassunk, a kiket a
Gondviselés küldött a nemzet számára, kiknek szive másokénál hevesebben dobogott e
honért, a kik életüket Magyarország ügyének szentelték, a kik küzdöttek, fáradtak értünk, a
kik lángelméjöknek ragyogó sugaraival megvilágították előttünk a kultura utják, a kik
érettünk szenvedtek a börtönök penészes falai között, gyilkos levegőben, a kiknek feje fölött
hazaszeretetük miatt állandóan a hóhér kötele lebegett. Oh, ezek mindegyikének emlékére
nem tudunk összegyüjteni néhány száz koronát.

Tapolcza vidéke.
A Tapolczától Diszelbe vezető uton, pazar szépségü panoráma közepén vagyunk. A
körülöttünk elterülő sík határain változatos alaku hegyek raja tör magasba. Mindjárt Tapolcza
mellett látjuk a Szent-György-hegyet. Széles talapzatával messze elnyújtózik, mintha csak
mentől nagyobb terület elfoglalása után törekednék. Beljebb Badacsonyt pillantjuk meg.
Méltóságos alakja az őt környező hegyeknek királyává avatja. Odább a gulácsi hegy foglalja
le érdeklődésünket. Ez magában álló tekintélyes alaku kup, melyen a sűrü erdő fáinak koronái
a szemnek jóleső takarót alkotnak. Két lapostetejü hegy gubbad alatta, melyekkel a hegyes
orom éles ellentétben van. A gulácsi hegy testvérje a tóti magaslat, melyre az anyatermészet
nem pazarolt annyi kegyet. Egy kissé félre dőlt alakja nem oly csinos, fejletlenebb, nem oly
üde, ruházata szegényebb. A gulácsi hegy, ez életerős leányzó mellett olyan mint az öregedés
utján levő agglegény. Csobáncz, a regehős nincs messze tőlük. Fején a várromokat büszkén
viseli. A háttérben hozzá hasonló hegyet látunk. A hat hegy közül 2–2-nek alakulásában
hasonlatosságot találunk.
Balra a Haláp-hegy van, mely a Badacsonyra irigy szemmel tekintget. Fájhat neki,
hogy a távolban a hozzá hasonló társa, termetével jobban leköti a figyelmet; kihivóan

emelkedik a magasba, hogy a kandikáló Haláp elől elzárja a Balatonra nyíló felséges kilátást.
A méltóságos hegyek között játszi könnyedséggel szökik ki Hegyesdnek czukorsüveg alaku
kupja, csúcsa valóságosan tühegyesnek látszik.
E gyönyörü központban lassan haladnunk előre. Meg-meg áll az utas, nem tudja
eléggé csudálni e hegyhullámos vidék igazi szépségeit.
Ezt a helyet tartja az iró »Európa legszebb bazaltvulkán-térségének és a legjellemzőbb
kuphegyek tájképének.«
»Hazánk egyik legszebb és legváltozatosabb tájképe ez. Földtani és vizrajzi alakulás,
történelem és költészet, miveltség és termékenység egyaránt közreműködnek, hogy szinben,
alakban változatosságban és távlatokban e leirhatlan szépségü tájék előálljon. Csobáncz,
Badacsony sé Szigliget vidéke ez. Nem alpesi, nem is elő alpesi táj. Hegyei nem oly gazdagok
vizben, havat nem ismer, köd nem borong fölötte; más mint a Chamauny-völgy; más, mint a
Rajna vagy a Norvég fjordok; más, mint a svájczi tavak, vagy Dalmát partok; más még mint
Sorrentó is, noha talán ez áll hozzá legközelebb. Tökéletessége abban áll, hogy itt bár kisebb
arányban, a legtöbb világhirü tájszépség számos tényezője egy aránylag kis helyen együtt van,
egymást emeli, fokozza, váltogatja, kiegészíti.« Ezt irja e vidékről az Osztrák Magyar
Monarchia ismertetésére hivatott vállalat könyve.
Szépen lehetne irni e tájról, de a toll csakugyan képtelen teljes szépségében az olvasó
lelki szemei elé varázsolni.
A mintegy 150□ kilometernyi területen levő kialudt vulkánok csoportja hatalmas,
évezredekkel ezelőtt végbement rettenetes erupcziók következményei. A rég letünt időkben
mikor ember nem élt még a földön, e mosolygó, szelid táj, borzalmas földrengéseknek,
iszonyu dörgéseknek, félelmes durrogásoknak volt szinhelye. A föld tüzes kebeléből előtörő
elképzelhetlen nagyságu erő a föld kérgét fölemelte s lékeket ütött rajta.
E krátereken keresztül tódultak ki a fojtó gázok, a gyilkos gőzök. A láva vakitó
tüzfolyamként ömlött alá, mely a kihányt bazalttal és viszszahullt laza részekkel együtt föltornyosulva,az előttünk emelkedő hegycsoportot
alkotta.
Képzeletünk visszamegy a régmult időkbe. Elképzeljük e hegyeknek nagyszerü
tüzjátékát, a hatalmas oszlopokban fölszálló, fekete füst-oszlopokat, a légkörben képződött
rengeteg felhőket, melyekből szakadt a dus zápor, a melyek fényes villámokat, őrjöngő égi
háborut teremtettek. Elképzeljük a fel-felcsapó óriási rémes tüznyelvek versenyét, a széthulló
fényes szikrák beláthatlan millióit.
Évezredek hosszu során keresztül lecsillapult a föld haragja, elnémult a moraj, kihült a
tüzes lávatömeg, a lyukacsos darázskő. A föld gyomráig vezető krátereket megtöltötte a hideg
láva, az ég felöltötte gyönyörű kék ruháját, megtermékenyültek az eddig izzó magaslatok, a
fa, a fű, a virág, a szőlőtő, dédelgető anyára találtak a megszelidült gyilkos lejtőkön és
fensíkon.
E kihalt tüzhányók anyaga bazalt. Míg a Vezuv kráterének átmérője 620 méter, addig a
mi tüzhányóink az igazi vulkánoknak csak miniatürjei, mert kráterük átmérője 100 méternél
nem igen lehetett több.
A magyar nemzet történetében kiváló szerepet játszottak a hegyek tetejére épített, most
már romokban heverő várak.
A tatárjárás nem igen érintette e vidéket. A vad csordáknak legfölebb egy-egy töredéke
kegyetlenkedett e táj lakósságán.
A kutyafejüek kitakarodása után építették a várakat. A hegyes vidéken érezték
magukat biztonságban. Az alig keresztül gázolható mocsarak közül kiemelkedő,

ősrengetegekkel borított hegyek erős menedéket nyújtottak a zaklatott magyarságnak,
melynek története ez idő után soká, a Dunántúlban összpontosult.
A törökök sokat hadakoztak itt. Ellenük e várak védték a dunántuli megyéket, sőt
Ausztriát is. A török csufos kudarczot vallott Csobáncz és Szigliget alatt, mely várakat a
leghevesebb küzdelmekkel sem tudta elfoglalni.
II. Rákóczy Ferencz fejedelem idejében az osztrák hadvezérnek bizonyultak a várak
kemény diónak. A német sógort Csobáncz várának maroknyi népe alaposan elnadrágolta.
Az utas idézze föl e téren és e hegyek oldalán folytatott önvédelmi harczainkat.
A török vad ordításától hangzott e vidék. Sivítottak a golyók, szóltak a várpuskák,
bömbölt az ágyu.
Patakként folyt a támadók és hőseink vére. A széles síkon átlőtt mellel,
szerencsétlenek jajkiáltásai, halálhörgései, szanaszét az oszlásnak indult hullák, a kardok
csattogása, a puskák ropogása, a menekülők sikoltásai tették borzalmassá e vidéket. Őseink
elszántan, hősökhöz méltóan védték e gyönyörű tájt, melyet oly sok veszély között,
megtudtak tartani számunkra. A hazafiak kiömlő vére megszentelt minden rögöt,
megtermékenyítette a mezőt, a lejtőt, elporladt szivök jeltelen sirjai fölött virágok fakadnak.
A turista menjen föl a hegyek tetejére, a várromok közé. Ne sajnálja a fáradtságot. Az
elébe táruló nagyszerü tájképben fáradtságáért kárpótlást talál. Lehetőleg a korai, vagy a késő
délutáni órákban induljanak fölé. A kelő hajnal és a bibor alkony, pazar kincseivel ruházza föl
e nagyszerü vidéket.
Szent-György-hegy.
Legközelebb van a Szent-György-hegy. Tapolczától félórányira. 415 méter magas.
Oldalait szőlők
Kép: Szent-György-hegy.
borítják. Az itt termett bor tüzes, mint a menyecske csókja; erős és illatos. A hegy teteje száz
hold terjedelmü. IV. Béla király a tatárjárás rettenetességén okulva, hegytetőre várat épttetett,
hogy ha majd ismét ellenség dúlja a hazát, legyen hova menekülni és ott védekezni. Rudolf
1602-ben, Mátyás 1608-ban, Ferdinánd 1622-ben és Lipót 1659-ben törvényeket hozott a vár
kijavittatása végett, a mely czélból a vidék ingyen tartozott munkálatokat teljesíteni. Ha a
várral a királyok és törvényhozás ily sokat foglalkoztak, elgondolhatjuk, a vár akkori szerepét.
A török hatalmának megtörése után, e vár pusztulásnak indult. Most csak kevés, csupán ott
fenn, a helyszinén látható omladék és egy kápolna romja hirdetik a vár fényes multját,
dicsőséges hajdanát.
A hegyen érdekes bazalt alakulatokat, oszlopokat látunk, melyek soká lefoglalják
érdeklődésünket.
Hegyesd.
Diszel községen keresztül, menjünk el Hegyesd várához. Az árnyas fákkal borított
Hegyesd oldalán kigyózó uton mehetünk fel, mely még az akkori idők leventéinek felügyelete
alatt készült. A hegy teteje kisterjedelmü. Nem is volt itt valami hatalmas vár. Csupán egy 8 öl
hosszú és 4 öl széles őrtorony, melyből figyelemmel kísérték a czirkáló ellenséget. A várnak
és egy vizfogó mélységének nyomai még maig is látszanak. A csúcs oldalán, a várhoz tartozó

melléképületek állottak. A töröknek csellel sikerült ezt a várat elfoglalnia. A várnak két szem
őre közül az egyik mustért ment a vidékre. A törökök elfogták. A vár kapuja előtt kiáltattak
vele a benn lévő társnak, a ki mit sem sejtve, fölnyitotta a kaput. A törökök berohantak
Kép: Szent-György-hegy bazalt oszlopai.
a várba és elfoglalták. Igy irja ezt le egy régi iró Istvánffy; igy beszéli a nép is.
A törökök rémületben tartották a vidék lakosságát, a melyet kiraboltak, nem egyszer
elrabolták a nőket és gyermekeket. A törököt 1562-ben nagy harczok után sikerült kiverni. A
várat ekkor lerombolták, nehogy az ellenség ujra tanyát üthessen benne.
A hegy alatt huzodik meg a hasonnevü falu, melyben vasöntő volt. Itt öntötték meg a
törököktől elvett ágyukat, golyókat, vastárgyakat, melyeket a magyarok szükségletükhöz
képest dolgoztak fel.
A nép szívesen szolgál e vidéken fölvilágosítással s a régi időkről érdekes
dajkamesékkel tartja az utast.
Csobáncz.
Csobánczra Diszel községen át jutunk. A község nem régen épült mostani helyére, a
hol valamikor gazdasági épületek voltak. A határban Csobáncz város volt a helység. E várost,
mely nagyon kicsiny lehetett s csak háborus multja miatt kérkedhetett a „város” névvel, tüz
pusztította el. A Balatoni Muzeumban őrzik az egykori város pecsétnyomóját „Csobáncz
városa” fölirattal. A községben régi okiratokat találtunk. Egy perirat között levő tanuvallomás
igazolja, hogy Csobáncz városa 1701. előtt állott fenn. Temploma bizonyára az az épület,
mely most Csobánczhegy oldalában romokban hever.
A Balatoni Muzeum Csobáncz várban talált várpuskát is őriz, melylyel annak idején
nem egy támadó töröknek vagy osztráknak lőtték szét a koponyáját.
Csobáncznak magában álló kopár kuphegye
Kép: Csobáncz vár.
mindjárt a falun tul emelkedik. Romjai 376 méter magasból tekintgetnek szét, a remek
vidékre.
A hegynek a falura néző oldalát meredek kősziklák borítják, melyek felől az ellenség a
várat megrohanni sohasem tudta. A hegyre vezető út nagyon fárasztó, noha kanyargó út vezet
föl. Érdekes megfigyelni a kemény bazalt-sziklákba századokkal ezelőtt óriási munkaerővel
vájt széles kocsiutat, melynek szélén, a szédítő mélységbe tekintünk alá.
A hegylejtőn még mindig tekintélyes tömegben merednek a várromok. Vastag falak
hirdetik az itt lefolyt borzalmas, háborus időket. A teljesen megmaradt sánczfal fogalmat ad a
várépítési modorról. A hegy peremén bástyák voltak, melyek megszakadtak ott, a hol a
hegyoldal sziklafalai az ellenséget amugy sem engedték a várba hatolni.
A hegytetőn még most is látunk egy mély, kirakott gödört, mely viztartó lehetett.
Nincs kizárva azonban, hogy ott a büntetésre itélt foglyok szenvedtek a sötét, büzhödt légben.
Csobáncz is vulkán volt egykoron. A krater mélyedését, peremét most is jól látjuk.
Micsoda változatossága az időnek! Ott, a hol egykor rémes tüzoszlop tört föl s
nyaldosta az eget, a honnan tüztenger árasztott el messze vidéket, a hol elképzelhetlen moraj,
dörgés, dübörgés rázta meg mérföldek levegőjét, annak a hegynek az oldalán most – krumplit
terem.

A hol egykor kegyetlen katonák, pogány törökök, zsoldos németek teletorokkal
kiáltozták a halált, a hol szólt az ágyu, ropogott a puskatüz, a hol átszúrt mellel, szétloccsant
agyvelővel hevertek az áldozatok, a hol párolgott a vér s a halállal küzdve hörögtek a szanaszét fekvő harczosok, ott most csend honol, a szél vette át birodalmát, s a gyászos emlékeket,
nemzeti dicsőséget
hirdető romokon egy-egy föltévedt madárka csicsereg.
A hol egykor gyilkos levegőt lehelő mocsarak és őserdők, vették körül a hegyeket, ott
most vadvirágos mező virul, a turistának ott fenről a váltakozó szántóföldek és rétek
mindmegannyi értékes perzsa szőnyegek tünnek elő.
A zsarnok, büszke ember, a ki tombol a hatalomvágytól, a kinek van még hatalma és
ereje arra, hogy környezetében kegyetlenségének kitörő lávájával egyesek boldogságát
perzselheti le, ölheti ki, gondoljon Csobánczra, e lejárt vulkánra, a melyhez haragos
állapotban a távolból nem mertek közeledni s most még a gyáva nyúl sem fél tőle. A vulkánt
is megzabolázta az idő, le kellett szállani hatalmának magaslatáról s beállani az emberi
közösség szolgálatába.
Csobáncz várát a tatárjárás megszünte után, 1250. körül, IV. Béla épittette. Azt nem
tudjuk, hogy kik voltak a vár első tulajdonosai. A tizenharmadik század közepétől 1670-ig a
Gyulaffy – család birta, a melynek Magyarország közéletében hatalmas befolyása volt.
Csobáncz vára nem volt nagy. A mohácsi vész után mégis fontos védelmi pontul
szolgált. Csobáncz, Keszthely, Tihany és a többi várak vitéz kapitányai azonban ugy
gondolkodtak, hogy e fontos várak nemcsak a haza, – hanem az ő érdekeiket is szolgálják. Ha
nem akadt ellenség, akkor a vár közelében elvonuló kereskedőkre rohantak. A helyett, hogy
tőlük a szokásos vámot szedték volna, az áruczikkeiknek felét, harmadát, vagy a mekkora rész
nekik tetszett, egyszerüen felhordatták a várba. Ha a szegény kereskedő duzzogni merészelt,
akkor felül rá még alaposan elkardlapozták.
Végre is a honmentő kapitány urak ellen oly sok panasz érkezett, hogy 1630-ban az
országgyülésnek törvényt kellett hozni a rablások megszüntetésére.
Az osztrák a Gyulaffy-családtól a várat 1670-ben elkobozta, mert a Gyulaffyak
rokonszenveztek a Wesselényi-féle összeesküvéssel, mely Rákóczy Ferenczczel együtt
megakarta akadályozni Magyaroszág leigázását, a később bekövetkezett hóhéruralmat, az
alkotmány eltörlését és a protestansok hajmeresztő üldözéseit.
Az egyik Gyulaffy, a kuruczok egyik alvezére, hogy a fejvesztéstől megszabaduljon,
Törökországba menekült. Ekkor irta állitólag e bucsuzó sorokat:
„Sok halu Balaton
Jó boru Badacsony
Isten hozzád Csobáncz
Engem többé nem látsz.”
A menekülő Gyulaffynak el kellett hagynia ősei hitét. A mohamedán vallára tért át.
Utódai maig is élnek Gyulafa, Gyüle néven.
1707-ben véres háboru folyt le a vár oldalán. Ekkor a vár II. Rákóczy Ferenczé volt. A
császári hadak egyik vezére Kreuz, télnek idején érkezett Tapolczára. Csobánczot csak ugy
gyerekjétákként, pihenés közben akarta bevenni. A várban csupán 30 hajdu és 30 családos
nemes volt.
A császáriak petárdával betörték az erős kaput, s már-már berohantak a várba, hogy a
kétségbeesetten harczoló magyarokon rettenetes boszut álljanak. Az egyik hajdu azonban
czélba vette Kreuz tábornokot, homlokon lőtte ugy, hogy ez halva gördült le a meredek
hegyoldalon. A várőrség el volt készülve a harczra. Jó eleve malomköveket és gerendákat

szállitott a várban. A hatalmas gerendák végeit bele erősitette egy-egy malomkőnek a
közepében. Mikor a német csoportosan, orditva tört a magasba, a várőrség neki guritott
egy-egy ily alkotmányt, mely nagy sulyánál fogva villámgyorsan gördült le. A
császáriaknak menekülni nem volt idejök. A malomkövek összezuzták őket, a gerendák
leütötték lábaikról. Elment az étvágyuk attól, hogy a magyar szabadság harczosait
megfoszszák a vár uralmától.
Az 1500 ostromló közül négyszáz otthagyta a foga fehérjét. Az osztrák hagyományos
erényében, a futásban keresett menekvést.
A szatmári béke – 1711 után, Csobáncz is az osztrákok kezébe került, a kik a várat
lerombolták.
Kisfaludy Sándor, – e szép vidék lantosa, – Csobáncz czim alatt irta egyik legszebb
regéjét, melynek hősnőjét Gyulaffy Róza névvel illeti:
„Ülj mellém a kandallóhoz,
Fel van szitva melege.
Csobáncz várról, édes kedves,
Im, halljad egy agg rege.
Mult szüretkor Badacsonyon,
Ezt Muzsámtól vettem én;
Egykor midőn magam bolygék,
A hegy szirtes tetején.”
A költő igy kezdi a regét. Már az első versszakban is mily kedves poezis van!
Szentgyögyi László, Mátyás birodalmának legelső szép vitéze, fölment Budára, hogy
onnan induljon a török ellen harczba. Érzékenyen bucsuzik Gyulaffy Rózától, szerelme
tárgyától. Megigéri neki, ha az Isten szerencsét ád a harczban, nőül veszi. »Szigligetben
fogunk élni, szerelmünkben boldogok«. – Rózának egy katona szomoru hirt hozott. László
meghalt a Kenyérmezőn. A katona elmondotta, hogy a hős őt bizta meg halála előtt azzal,
hogy szomoru végzetét adja tudtul Rózának s tolmácsolja azt a kivánságát: boldogitsa Varjas
Andrást, a hős legkedvesebb barátját, szivének szerelmével. – A hir nem volt igaz. Azt Orbán
diák költötte. Szolgálatot akart tenni ezzel Varjasnak, a kinek nagyon fájt a foga Csobánczra
és kincsére. Azt hitte, hogy az állitás után Róza elfelejti Lászlót s Varjasnak nyujtja kezét.
Varjas László táborából hamis levelet iratott László haláláról. Az atyafiak el is hitték a hős
szomoru végét s Tihanyban requimet is tartottak érte.
Varjas azonban nem ért czélt. Róza nem nyujtotta neki kezét, Lászlót nem tudta
feledni. Szemlátomást hervadott: szivére nem volt ir.
László Budára ment. Sietett szerelméhez. Tarsolyában sok gyöngyöt hozott neki
kedveskedésből. A ló száguldott alatta. László végre megpillantotta Csobánczot. Rossz
előjelek gyötörték.
„Szomoruan hallott kongni
A várban egy harangot;
„Mit jelent ez?” az erős szél
El-el kapja a hangot”.
Egy paraszt jött László elé, aki tudtára adta neki, hogy Róza haldoklik.
László rohant a várba. Késő volt minden. Rózát László halálának hire fölött érzett
bánatában a halál már elragadta.

E regén is, mint Kisfaludy többi regéin – bűbájos regényesség vonul végig.
Képzeletünk vissza szállnak rég elmult harczias időkbe.
Kisfaludy Sándor, az ujjá született Magyarország első költője regéinek nem volna
szabad hiányozni egy magyar uri házból sem. Mégis hány, de hány család van megyénkben is,
a melyek Kisfaludy regéit tán nem is ismerik.
A lelket nemesitő, az oktató, a szórakoztató költemények helyett azonban bőven látunk
a szalonok asztalán táblás »Poesie«-könyveket,
melyeknek fehér lapjain ismert és ismeretlen emlék-sorokat másolnak bele a fölkért jó
ismerősök. Ujabban látunk kötetekre menő képes levelezőlapokat is, melyeken a
kisasszonyok az ismerős ifiuraknak részben szellemes, részben nem szellemes, a helyesirási s
hibáktól hemzsegő, bizalmaskodó sorait állitják ki, a költőknek hervadhatlan szépségü művei
helyett.
Olvassuk, terjeszszük e vidék költőinek műveit. Ezzel fölkeltjük s föntartjuk az
érdeklődést a Balaton vidéke iránt.
A ki e vidéket bejárni akarja, olvassa el az ide vonatkozó történelmi munkákat és
utleirásokat, mert a lakosság elbeszélése és értesitéseiből nem sok okulást nyerhet.
A nép elles valamit az irók műveiből, kiszinezi, elferditi s igy adja az utazó elé.
Csobánczról közmondás ered: lót-fut, mint a csobánczi kutya. Ezt a sokat szaladgáló
emberre mondják.
Csobánczban ugyanis nincs kut. Ha az ebek megszomjaznak, Diszelbe szaladnak. Mire
haza futnak, megint szomjasak lesznek. Vissza rohannak tehát ismét Diszelbe. Meleg időben
igy tart ez reggeltől estig.
Csobáncznak nevezetessége a falutól ellenkező oldalon levő forrás, melynek vize oly
hideg, hogy még pünkösdkor is jéghártya boritja.
Gyula-Keszi.
Diszelből Gyula-Keszire megyünk, mely elég csinos falu, szép vidékkel. Hajdan jó
mód tanyázott itt, mert a polgárnak a bortermésekből került mindenre. A phylloxera azonban
itt is sok kárt tett. Szűkre szabta a lakósság igényeit.
Az elszegényedést legjobban jellemezte a vendéglős elbeszélése, a kitől – mint már
szokás – az utas az üzlet menetéről tudakozódik. Kérem, válaszolá, rosszul megy itt minden.
Ezelőtt mikor még jó szüretek voltak, levágtam 5–600 darab birkát, hetenkint 2 darab marhát.
S most? Nem vágok az egész évben egyetlen darabot sem!
Hja! Azokban a szép időkben, mikor vígan lobogott a tüz a gesztenyefák alatt s pirospozsgás menyecskék nyílt üstben készítették a pompás birka-pörköltet, a gyerekek hordották a
tavalyi venyigét, a vendégek pedig a fára fütykösökkel dobáltak s valóságos diadalmámor tört
ki a társaságon, mikor valakinek sikerült a magasan hajlongó ágakon a zöldelő gyümölcsöt
eltalálni, melyet ha földön a lábbal szétnyomtak, csak ugy mosolygott ki a fényes barna
gesztenye. A sütőben összegyűjtötték. A tüzet körülülték s várták, míg a fel-fel kapó lángok
sültre csókolják a nagy művészettel, ügyességgel, egy-egy fennakadt kampósbot árán lehullott
gesztenyét. Más világ volt akkor.
Szólt a zene, folyt a táncz. A sógor, a koma, a sohasem látott vendég, a napszámos, az
utszélről behivott vándorló-legény, a dologkerülő, szóval boldog és boldogtalan itta a mustot
és a jó bort.

A szőlőföldek kezdenek ismét virulni s habár még mindig száz és száz elpusztult
szőlőt látunk a Balaton mentén, azért mégis él bennünk a remény, hogy az utolsó éveknek
számos gondja elkotródik s a gazdának borus homlokáról lesugárzik a megelégedettség.
Az Isten tán hoz reá jobb jövendőt.
Gulács.
Gyula-Kesziből Gulácsra jutunk. Elmegyünk az arányaival imponáló gulácsi hegy
előtt, melyet
egyik részén erdők, a másik részén pedig szőlőkertek borítanak. A ki nem fárad el az
elhagyott hegyek megmászásában, menjen föl a gulácsi hegyre is; szép e vidék, a hány
oldalról szemléljük, annyi gyönyörűséget találunk benne.
Tördemicz.
Csakhamar Tördemiczen vagyunk. Igénytelen kis falu.
Itt lakott s itt nyugszik dr. Pados János egykori szabadságharczos, kinek élete telve van
érdekes momentumokkal.
A szabadságharczban való részvétele miatt sokáig volt fogságban.
Papnak tanult, föl is szentelték s jó ideig plebánoskodott. Mikor ezután a pápa
csalhatatlanságát kimondották, ott hagyta a papi pályát, s orvossá képezte magát. E
minőségben élt Tördemiczen, a hol irodalmilag sokat munkálkodott. »Kiégett vulkánok
hazája Tördemicz« kezdetü költeménye több csinos költeménye mellé sorakozik. Dr. Pados
szép házát és kertjét a község szegényei részére hagyományozta. Ez a tördemiczi
»Szegényház« A lakásában egy öreg anyóka buzgón imádkozik a meghalt »tisztelendő« urért.
Igy nevezi a nép még most is az öreg orvost.
Szigliget.
Tördemiczből kiérve, az út kétfelé ágazik. Az egyik Szigligetre, a másik Badacsonyba
vezet. Tapolczára menet Szigliget elmaradt. Ránduljunk tehát most oda. Érdekes pontja a
Balaton-partnak s nincs is nagyon messze.
Kép: Szigliget-község és a vár.
Szigliget kis falu, mintegy 1000 lakóssal. A házak a hegy oldaláról tekintgetnek apró
ablakszemeikkel a Balaton tükrére. Közvetlen a falu mellett emelkedik 242 méter
magasságban a várhegy, melynek oldala nagyrészben sziklás. Fenn a tetőn köralakban romok
merednek az égnek s fogalmat adnak a vár egykori kis méretéről. Szigliget a Balaton
partjának kiváló szépsége.
Mária Henrietta a belgák királynéja egy izben kocsin utazta be a vidéket. Meg akarta
ismerni a Kisfaludy megénekelte romokat. A poetikus lelkületü királynő nem győzte eléggé
dícsérni természeti szépségeinket. Kiséretével be-betért a falusi lakokba is. Egy izben a
reformatus tiszteletes úr feleségétől pohár vizet kért. Azonban az éppen akkor készülő
lángoss-al is megkinálták. A

Kép: A szigligeti vár-romok.
(Ligety Károly festménye után.)
később irt levelében is szívesen emlékezett meg a pompás lángosról.
A szigligeti várnak régi történeti multja van. Némely történet-iró szerint Szent-László
előtt, 1077. körül, mint megerősített helyet Botond vezér családja birta. A tatárjárás idejében
azonban elpusztult.
A borzasztó öldöklések után Flavus (Jakab) pannonhalmi apát – a ki 1252–1264. állott
a Benedek-rend élén – a most romjaiban heverő várat épittette. Flavus apátot IV. Bélának
egyik oklevele Jánosnak és Jakabnak is nevezi. Ez oklevél foglalkozik Szigligettel is. Az
oklevél nagyon érdekes. Ismertetem:
az oklevélben IV. Béla az elosztathatlan Szent-Háromság egy Isten nevében tudtára
adja mindeneknek, hogy Német-Ujvárat elődei a Benedekrendnek ajándékozták. A kedves atyja azonban a mondottaktól visszavette s a királyi
ház birta, annak fejében mit sem adott a kolostornak. A király bevallja, hogy »cselekedni nem
vala illendő.« Szivében gyakran meghányta, hogy a monostort illik kiváló szeretettel
karolniok s gondolóra vette, hogy kénytelenk lévén a tenger partokra költözni a tatár
üldözéskor, a monostor pénzéből 800 finom ezüst márkát vettek föl az ország nemesei
részére, mivel akkor éhhalállal küzdenek vala, mely összeget azután a monostornak vissza
nem fizethették. Nagy kárára volna lelküknek, ha ki nem javitanók és helyre nem állitanók,
főkép mivel nem illik királyokhoz fosztogatni az egyházakat, hanem inkább ajándékozni
azoknak. A 800 márkáért a rend több falut kaput rév- és helypénzszedési joggal. Köztük
»Debrethe földjét, Nyitra várának a Vágh és Dudvágh között azon határokkal, melyekkel a
mondott várt birta egy bizonyos szigetért, mely Kaliáné volt a Balaton mellett a benne levő
hegygyel, várépitésre alkalmas.« A mely hegyen Jakab jó és hasznos várat nagy pénzen
épittetett s a melybe Jakab apát, Muturis szepesi prépost, királyné asszony legkedvesebb
korlátnoka által bevezetteték. Hogy pedig ez az adományozás tartalma erejét örökre fentartsa,
a levelet arany pecsétjük alatt adták és adományozták tulajdon kezükkel megerősitve.
Ime egy okirat, a melyből megtudhatjuk, hogy potom 800 márka kölcsön fejében az
országból jó darabot lehetett annak idején kapni. Előbb pedig megirtam, hogy II. Rákóczy
Ferencztől, a lánglelkü szabadsághőstől elkobozták a birtokait s a hazaárulók kedvéért az
ország másik darabjával együtt másfelé adományozták.
S most a boldog birtokosok a tudós, az iró, a művész, a földet turó szegény paraszt, a
kereskedő, az iparos előtt kérkednek elődeik és őseik rengeteg érdemével s a
»demokratizmus« szónak puszta hallása is kellemetlenül érinti őket.
Szigliget 1490-ben a Lengyel család birtokában volt. A pincze-mester udvara előtt
nagy boltives kapu emelkedik, melynek felső részében két fölirásos tábla van a Lengyel
család idejéből.
E család 222 falu és pusztának volt a boldog tulajdonosa.
A XVI. században nem lehettek valami fényesek a közbiztonsági viszonyok, mert
Magyar Bálint, az akkori hires rablóvezér, Szigligetet Fonyóddal együtt elfoglalta, ami pedig
még a töröknek sem sikerült.
Somogymegye panasszal fordult a császárhoz s kérte, hogy Magyar Bálintot, az
ismeretes gonosztevőt az 1547. törvény alapján büntessék meg, csukják el, a javait pedig
foglalják le. 1563-ban Magyar Bálin ki is vitte az irháját a várból.

Az országgyülés 1603-ban szintén Szigligettel foglalkozott. Elpanaszolták, hogy a
várkapitányok zsarolják »z amugy is nyomorult népet, sok munkával terhelik, a lakósokat
sokáig tartják a munkánál, sokan közülök éhen is halnak.
1637-ben dolga volt az országgyülésnek Szigligettel. Sok volt itt a csavargó hajdu, a
kik rablásból éltek. A törvény megparancsolta, hogy a jövőben a csavargók katonáskodjanak s
földet miveljenk, mert máskép baj lesz.
Milyen zür-zavaros idők lehettek azok!
Mennyi izzasztó munka, mennyi emberélet, mennyi szenvedés árán épülhettek föl
azok a falak, melyek most komoran, de mégis bizonyos büszkeséggel tekintenek le a békés
kis falucskára és a kéklő Balatonra.
A várba 1671-ben nagy vihar alkalmával a
villám többször belecsapott s leégette. Azóta nem épült föl.
A várat Freystädter birtokos eredeti állapotának megfelelőleg fölakarta épittetni, de
szándéka – nem tudom mi okból – nem valósulhatott meg. Pedig de kár. Mily szép lenne a
Balaton parton ily vár, mennyivel poetikusabbá tenné az egész vidéket. Ha már nem áldoz
senki e czélra, legalább arról kellene gondoskodni valami uton-módon, hogy a vár-romokat
még jó ideig megóvhassák az idő viszontagságaitól. Mert a romok eltüntével a Balatonparton
az idő nagy poetikus részletet törülne ki, e vidék vesztene vonzó érdekességéből, az utazó és a
lakósság a pusztatetejü hegyek látásakor nem merengne oly sokszor a letünt időkön.
Badacsony.
Szigligettől félórányira van Badacsony. A hatalmas hegy csonkakup, közvetlen a
Balaton partján körben emelkedik, melynek kerülete mintegy 11 kilométer.
Először is a Lábdi nevü rész mellett megy el utunk, mely rész Tördemicz községhez
tartozik. A fáradt utas alig várja már, hogy Badacsony életének központjáig, a vendéglőig
jusson. Az utasnak a Badacsony minden oldalról ugyanazt az alakot mutatja, akár Keszthely,
akár Siófok felől nézi. A Balaton körüli utunkban, Badacsony hatalmas alakját legtöbbnyire
ott látjuk a távolban. A változatosság csupán annyi, hogy más-más házikókat látunk
egymással farkas szemet nézni. Utközben szemügyre veszszük Badacsonyt, hazánknak egyik
legszebb, legérdekesebb hegyét. A lejtő szeliden emelkedik fölfelé, szinte czélzatosan hagyva
maga után a megmunkálható területeket, melyeket a
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dolgos kezek millió és millió szőlőtőkével ültettek be. Itt terem a hires badacsonyi bor,
melynek a félvilágon nincs párja.
Aranyszinü, kristálytiszta, gyöngyöző nedü, melylyel csak az Istenek nektárja
vetekedhetett. Ez a bor a jókedv, a vidámság, a búfelejtés forrása, rózsákat varázsol az arczra,
pajkos nótákat, vidám dalokat fakaszt, elüzi a gondunkat, felejteti a világnak sok bánatát, a
szerelmi vallomást kicsalja az ifju ajakára, megihleti a költőt, bátorságot ad a gyávának, erőt a
gyengének.
Badacsony király a hegyek között, bora király a borok között.
A lejtőkön egyszerü pinczék, présházak, pompás nyaralók váltakoznak. A közeli és
távolabb eső vármegyék urai
lesnek egy-egy szőlőeladásra, hogy itt e kedves helyen gazdálkodhassanak és
nyaralhassanak.

A szelid lejtők fölött szinte határozott vonás metszi el a szőlő-területeket a tovább
nyujtózás elől. E vonalon félelmes fekete bazalt tömeg másik kup mered fölfelé, mely mint
hatalmas korona nyugszik a lejebb terpeszkedő hegyen. E korona felső részén hatalmas
bazaltoszlopok redőznek. Egy-egy oszlop kiválik társai közől, daczos tömbfejével
elszigetelten áll ellen századok óta a fenn duló rettenetes viharoknak.
A bazaltsziklák barázdái között egykor, e kialudt vulkán működése idejében,
lávafolyam ömlött alá. A Szigliget-felé néző oldalon a magasban szürke mezők tünnek föl,
melyeket tengernyi darázskő alkot.
Mielőtt fölmennénk a hegyre, nézzünk körül lenn, a fürdőtelepen. Mert ujabb időben
itt is létesitettek előrehaladottabb fürdőt.
A gőzhajó-kikötő előtt nem nagy, de árnyas, csinos park van. A színes virágu
diszbokrok és lombos fák között kellemes tartózkodási helyet talál a fürdővendég és az üdülő.
A parton sürü nádtenger közepében hosszu, 20 kabinos fürdőház van, melyet
naponkint 60–70 ember használ. Ezenkivül számos magán kabin van, melyeket a
szőlőtulajdonosok a saját kényelmükre állitanak, a miért a parttulajdonosnak, herczeg
Eszterházynak, évenkint 8 koronát kötelesek fizetni.
A tulsó s egyhangu partnak Fonyód kettős hegye ad változatosságot. az egyik hegy
fehér agyag oldala visszaveri a napnak rátüző sugarait. Olyan előttünk e kép, mintha szép
leánynak fehér fogsorai ragyognának felénk.
A park tövében van a földszintes »Hableány«szálloda 14 szállószobával és nagy étteremmel, a mely társaság tulajdona.
Fölötte emelkedik pár lépésnyire az idyllikus külsejü Neptun-szálloda 14 szobával, a
Hableány bérlőjének tulajdona.
Badacsonyban csupán e két épület van, mely a vendégeket befogadhatja. Ha többen
akarnak ezen a parton fürödni, akkor a tiz percznyire levő faluban, Badacsony-Tomajban
vesznek lakást.
Járjunk utána, érdemes lenne-e itt nyáron át tanyát ütnünk, olcsó-e az élet, találunk-e
elég szórakozást, szóval, Badacsony beválik-e fürdőhelynek?
Kényelmes lakást bérelhetünk a leirt épületekben. Különösen a »Neptun«-szálloda
berendezése teljesen modern. A fürdővendég legelőször is ara kiváncsi, hogy mit kell fizetni,
mert hát a fürdőhely megválasztásánál az erszény nem valami harmadrendü szerepet játszik.
Egy szoba a Hableányban egy személyre 2 K. 40 f. A Neptunban 3 K. ugyanitt 2
személyre 3 K. Ehhez járul még 70 fillér a szokásos egyéb czimekért. Látjuk tehát, hogy a
szobaárak megfelelnek a nemzetközi szobaáraknak. A budapesti ember sem fizet többet
szállásért Badacsonyban, mint a badacsonyi ember Budapesten, vagy akár Kis-Kutason.
Az étkezés is jutányos. Az étlap árai az olcsóságuk miatt is népszerü, előkelő étlapok
áraival egyenlők.
A ki nem akar napról-napra mindenért külön fizetni, az penzioszerü ellátást kaphat. A
lakás, reggeli, ebéd, vacsora és fürdőház használata 180 koronába, tehát naponkint 6 K.-ba
kerül. Ez csakugyan nem drága, ha meggondoljuk, mennyi fáradsága és kiadása van a
vendéglősnek addig, mig a vendéget – aki szeret kritizálni – megelégedésére kiszolgálja.
Badacsonyba olyan ember jöjjön nyaralni, a ki nem mulattató, – hanem pihenő fürdőt
keres, mert itt vendéglői, kávéházi élet, korzózás nincs. Esős időben az egyedüli vendéglő és
szálloda területén kénytelen tartózkodni.
A ki a magányt és a csendet szereti, Badacsonynál alig talál alkalmasabb pihenőhelyet. A szállodából a Balaton néhány lepésre van ugy, hogy fürödni külön öltözködés nélkül
mehetünk. Badacsonyban általában a czifra, költséges öltözködésre nem kell áldozni.

A ki a Balaton mentén jár, el ne mulaszsza a Badacsony tetejére való felmenést.
Örökre felejthetlen órákat szerez. A Badacsony 438 méter magas. Másfél óráig tartó
megmászása tehát elég szép vállalkozás.
Zalavármegye a hegyre kényelmes turista-utat készittetett, melyet piros szinü vonalak
jeleznek. Az út elég fárasztó. Az utas zihálva meg-meg áll rajta, sokszor megtörli veritékes
arczát. Fáradságát azonban százszorosan kárpótolja a fokozatosan fenségesebbé váló kilátás.
Óriási szőlőterületek között haladunk el, melyek évenkint összesen 10–15,000
hektoliter borral ajándékozzák meg a munkás gazdákat.
Nem hiába a Balaton mentén terem a legkitünőbb bor, de itt látunk legszebb
szőlőkulturát. A hegy tetején az esőviz kővel kirakott csatornákon rohan végig, a szőlők
határain kőfalak szorítják vissza a földet a leomlás elől. A pinczék, a hajlékok itt értékesebbek
mint máshol, a talajt a tudomány összes elvei szerint munkálják.
Látunk szőlőt, melybe a gazdag földbirtokos 200,000 koronát fektetett.
A talaj, homok, márga, agyagréteg, lősz és márgából áll. Oly laza, hogy óriási
vizmosásokat vájhatott bele a szakadó zápor. E laza föld, mily
ellentétben van, a rajt nehezedő aczélkeménységü rengeteg sziklatömeggel! A
forgatáskor nagy mennyiségü bazaltot hoz föl a vas-szerszám. A szőlőkben rövidebb-hosszabb
bástyákat raknak össze a fekete kövekből.
Egyik-másik szőlőben tehén nagyságu bazaltkövek feküsznek.
Ha kiépül a balatonparti vasút, e kövek csengő pénzzé válnak. Kőtelen vidékek
házakat építhetnek, utakat javíthatnak velök. Mennyi, de mennyi érdek parancsolná annak a
sokat vajudó vasutnak a kiépítését!
A turista-út mellett fölebb a hegyen, egy kis domb alól hidegvizü forrás tör elő, melyet
Kisfaludy Sándor tiszteletére neveztek el. A forrás benn fakad valahol a hegy gyomrában.
Irányát télen jól lehet látni. Fölötte hamarább olvad a hó, mint máshol. A turista szomját
olthatja ezen a helyen. Vigyázzon azonban magára, mert sokan megadták már az árát annak,
hogy fölhevült állapotban itták a hideg vizet.
A forrástól nem messze van a ház, mely egykor Kisfaludy Sándoré volt, s a melyben
legszebb regéit irta. Akkor más idők jártak. A szüretre érdemes volt messze földről elfáradni.
„Bő, vig s népes volt Badacsony
Az akkori szüretben:
Mozgott, hangzott az egész hegy
Fent és alant, kinn és benn,
Urai és asszonysági
Veszprém, Somogy, Szalának,
Ifjai és leányai
Mindnyájan ott valának.
Durrogtanak a mozsarak,
Hogy a bérczek roogtak,
Kongtak még az üres hordók,
Az ostorok pattogtak;
Harsogtak a tárogatók
A hegedük zengének,
Szólt a duda, tapsolt a táncz,
S a sarkantyuk pengének.

A szüreteket igy irja le a költő.
Kisfaludy Sándornak kedves tartózkodási helye volt Badacsony, költői lelkét vonzotta
ez a fenséges vidék, a szép Balaton; sürün haladt el Sümeg, Tátika, Rezi, Szigliget és
Csobáncz várai alatt. Lelkét megihlették a csipkés várromok, a poetikus hegycsucsok.
Regéket irt, melyekben e várakat szerepelteti. Badacsonyba jövet inspirácziókat szerzett,
melyeket itt a Kisfaludy-házban azonnal papirra vetett. 1807-ben megjelentek Csobáncz,
Tátika és Somló czimü regéi, melyeket szintén melegen fogadtak.
1823-ban irta a Szentmihályhegyi Remeté-t, 1833-ban Szigliget-et.
E regékben Kisfaludy erős magyar érzése domborodik ki. Hajdani dicsőségünket és a
nemesi élet fénykorát könnyü verseléssel és behizelgő lyrai készletekkel énekli, hévvel,
szeretettel.
És ezeknek a regéknek legszebbjeit ebben a házban irta. Ez az igénytelen hajlék
egykor valóságos kis irodalmi központ volt, mert a dunántuli irók gyakran fölkeresték benn
Kisfaludy Sándort.
A költő e ház táján udvarolgatott, nemes szive itt hevesebben dobogott a szomszédos
porta szépséges kisasszonya Szegedy Róza oldala mellett, a ki mintaképe a magyar
asszonyoknak, a kinek neve a költőétől elválaszthatatlan.
Ez a hely szent. A lelkesedni tudó magyar ember áhitattal zarándokoljon ide, mint az
igazi hivő a szent sirhoz, mint a mohamedán Mekkába.
Itt, fenn a magasban, néma csend között fölidézzük az egy század előtt lefolyt
kulturtörténeti eseményeket, magunk elé varázsoljuk a költő
daliás szép alakját, látjuk a mint magyaros egyszerüséggel berendezett, fehérre meszelt
szobájában, letekint a feléje mosolygó, szelid Balatonra s a mint elmélyedve, gördülékeny
rímes regéihez azokat a pompás gondolatokat érleli.
Kisfaludy Sándor háza most az Eszterházy herczegi családé. Mindezideig
vinczellérlakás és istálló volt.
A jövőben bizonyára több kegyeletet árulnak el azzal a házzal szemben.
Körül ültetik majd virággal, illatos rózsákkal, liliommal és szegfüvel. Helyreállítják
majd az épület belsejét ugy, a mint azt a költő birta; szobájába korából való butorokat tesznek,
a falra kifüggesztik a költő arczképét, elhelyezik 1–1 szép szobrát s gyönyörködhetünk a nagy
iró nemes vonásaiban. Az asztalon kiállítják Kisfaludy Sándor összes munkáit, külön azokat a
regéket, melyeket e házban irt. Kiállítanak majd 1–1 ereklyét, a költő kézirásait s kedves
tárgyainak egyikét-másikát.
Hisz ez a ház Badacsonynak legnagyobb nevezetessége. Sem a magyar nemzethez,
sem a herczegi családhoz nem méltó, hogy e nemzeti ereklyénket eddig szurtos vinczellérek
lakásául és telelő-marhák istállójául használták.
A Balaton mentén utazó kis deák, tavat tanulmányozó tudós, a turista és mindenki, a
kinek valaha magyar könyv gyönyört adott, a Balaton mentén járva, elzarándokol e házhoz.
Illő tehát, hogy ott minden virág, minden butordarab, minden kép, Kisfaludy Sándor és
Szegedy Róza emlékét hirdesse.
Kisfaludy Sándor rajongott szőlőiért. Hisz végrendeletében ekként intézkedett:
»Halálom után, midőn már porladni fogok, ez oly hely leend Magyarországban,
melyet megnézni
el nem mulaszthatja az utas, hova az utóbbi fiatal nemzedék, mint már most is, a
regémben megénekelt váromladékokhoz zarándokolni fog, hogy lássa azon helyet, hol egy
tántorithatlan hazafinak szivvéréből azon szózatok hangzának ki, melyek a magyart
hazaszeretetre gerjedni, nemzetiséget és ezzel nemzeti életet visszavonni, szóval a magyart
önmagának visszaadni segitették.«

Ezeket a somlyai szőlőire érti. De bizonyára egyformán kedves volt neki a badacsonyi
szőlő, a badacsonyi hajlék is.
E háznál az 1882-ben alakult Balaton-Egylet adózott.
Fényes ünnepély közepette a ház homlokzatának falába márványtáblát illesztett ezzel a
fölirással:

KISFALUDY SÁNDOR
LEGSZEBB REGÉIT IRTA E HELYEN.
EMLÉKEZETÉT TÜNNEPELTE

A BALATON-EGYLET
1886. JUN. 14.-ÉN.

Mi is volt az a Balaton-Egylet?
1878-ban Bátorfi Lajos nagykanizsai-, Lévay Imre veszprémi- és Roboz István
kaposvári lapszerkesztők fölhivást adtak ki az egyesület megalakitása érdekében. A Balaton
történeti, régészeti, ethnographiai ismertetését, a fürdözők szellemi szórakoztatását,
emlékoszlopok emelését stb. tüzték ki czélúl.
Az egyesület meg is alakult. Nem kevesebb ember volt az elnöke, mint gróf
Eszterházy László, az alelnöki tisztet gróf Nádasdy Ferencz viselte. Volt gyógyászatikirándulási-, sport-, gazdasági
és irodalmi szakosztály, dr. Haáry István, Fenyvessy Ferencz, gróf Eszterházy Mihály,
Szalay Imre és Jókai Mór elnökségével. Az elnökök mellett egy-egy irodalmi ember állott,
mint titkár. A választmányi tagok nevei megtöltöttek fél iv papirost.
Kinyomatták, jóváhagyatták az alapszabályokat. Megfestették az egyesület jelvényét.
Tojásdad keretben, nagy hullámok közül sellő, félig leány, félig hal emelkedik ki. Az egyik
kezében cserágot, a másikban nádszálat tart.
Az egész alapszabály csupa hazafiasság, rajongó szeretet a Balatonért és jóakarat a
nagy uraktól – értünk.
Az egyesület mégis megszünt.
A Balaton-egylet után 1892-ben a Balatoni Kultur-Egyesület következett. Ennek czélja
lett volna a Balaton vidékein a magyar közművelődésnek és hazafias szellemnek terjesztése, a
kivándorlás korlátozása és minden, a mit a Balaton-Egylet is maga elé tüzött.
A székhelyet Budapestre tették. A budapesti elnökségen kívül tuczatszámra voltak a
vidéki elnökségek, a melyek mellett az igazgató tagoknak egész rajai állottak.
Nagy aparátussal, fényes nevekkel indultak meg az egyesületek. Mégis elgyöngültek,
majd pedig jobblétre szenderültek, mert minálunk az egyesületek életében nem a tetterő,
hanem a dekorum a fő, hogy minél több fényes nevet czégérezhessenek ki.
Valaki dolgozik-e, fárad-e, küzd-e majd az egyesületért fönn tudja-e valaki tartani az
érdeklődést, az mellékes.
Nagy urakat ültetnek oda diszelnöknek, elnöknek és alelnöknek, a kik elmaradásukat
levélben esetről-esetre kimentik. Még meg is éljenzik őket érte.
Ilyen motivumok buktathatták meg az emlitett egyesületeket is.
Mennyivel máskép, mily kevés zajjal indult meg a keszthelyi Balatoni MuzeumEgyesület!
Ezelőtt 20 évvel kis iskolás fiu gyűjtögette a határban megtalált régiségeket. Egy
fibulát, egy aranypénzt, egy népvándorláskori körtés függőt, harczieszközket, régi ezer éves

időknek számos emlékét. A tárgyak mindinkább szaporodtak, elnyelték a gimnazista
krajczárjait, az ifju zsebpénzét, majdan a férfiu jövedelmének egy részét. Értékes gyüjteményszekrényeket töltött meg. Szivesen vitték volna e tárgyakat a kereskedők Bécsbe, messzebb a
külföldre, oda, a mely oly sok magyar lelhelyü régiséget harácsolt el előlünk. A régiségek
mellé a Balatonra vonatkozó irodalmi termékek gyűltek és még számos olyan tárgy, a mely
nekünk, balatonmentieknek érdekes, kedves és becses.
Mikor ez, a sok időt, fáradságot és pénzt képviselő gyűjtemény együtt volt, akkor
előállott a lelkes gyűjtő s azt mondotta, hogy a Balatonpart büszkeségére most alakitsunk
életerős egyesületet. Ime itt az alap, oda adom nektek azt a gyűjteményt, a melyet
gyermekéveimtől fogva a rajongásom és szeretetem vett körül.
Nem kivánok érte mást, csak segítsétek ábrándomat megvalósítani, a melyek ezt az
istenáldotta gyönyörü tó partjait a jövőben még szebbnek, látogatottabbnak, boldognak
képzelik.
Alakítsuk meg a Balatoni-Museum-Egyesületet. Ne B.-Füreden, ne Budapesten legyen
ennek is a székhelye. Az nem indok, hogy amott gazdag, előnevekkel ékeskedő nagy urak 1–2
hétig pihennek s hogy emitt állandóan laknak.
Keszthely legyen a székhely, ez a mi kedves
városunk a Balaton legnagyobb, legintelligensebb községe. Ezt a józan ész
parancsolja.
Helyezzük az egyesületet széles, népszerü alapokra. Olcsó tagsági díjakat szabjunk,
hogy azok is csoportosulhassanak körénk, a kik az egyszerü faluk határaiban dolgoznak
mindnyájunkért, azok is, a kik itt benn, a városba a polgárság zömét alkotják. Csak igy lesz az
egyesület erős, csak igy válik e vidék javára.
E szép ügy ama lelkes apostolának nem kellett 6 szakosztályi elnök, 6 szakosztályi
titkár, budapesti elnökség, dekorum; utra kelt, hirdette az eszmét, száz embert, ismét százat,
megint százat győzött meg az egyesület szükségességéről, fölhivásokat irt jobbra és balra,
ásatott, gyűjtött, adakozásra buzdított, a gyűjteményt rendezte, utazott, leltározott, madarakat
tömött. Két év alatt többet tett, mint a mennyit az a két egyesület a saját javára remélni mert
volna.
Fönáll az egyesület, fönáll a muzeum. Nemsokára megérjük azt az időt, mikor a
Kisfaludy-ház táblájához hasonló márványlapokkal megjelölheti a megénekelt zalai
várromokat, berendezheti talán a nagy költő badacsonyi házát, a költő nevéhez méltóan. Az
egyesület sok-sok szép alkotása elé nézhetünk.
A Badacsony tetejére a Kisfaludy-háztól lépcsőzetes ut vezet fel. Minél felebb
megyünk, annál jobban fokozódik a kilátás nagyszerüsége, annál messzebb huzódik a határ.
Utközben a hegy vállán találjuk a »Rózsakő«-t, a nagy terméskövet, melyet
szivalakura faragtak ki. Körüle alacsonyabb, kisebb kövek vannak ugy, hogy a kövek
társasága asztalt és székeket alkot.
A társaságok gyakran jönnek ide ozsonnázni, szenvedélyes játszók pedig kártyázni. A
magasból lenn Fonyódot látjuk. Mintha csak zsámolya volna ennek a nagy hegynek.
A Rózsakőről az a rege, hogy az a leányka, a ki a Balaton felé néz s a kőre ráül, még
abban az évben férjhez megy.
Mondani sem kell tehát, hogy nemcsak ozsonnázás és kártyázás miatt keresik meg a
Rózsakőt.
A Rózsakőn felül a gyalogut bazalt-lépcsőkön vezet. Fiatal jegenye-erdő misztikus
világában haladunk előre. A hegynek Révfülöp felé néző vállán a természet hatalmas bazalttáblákból erkélyt rakott. Jól eső pihenőt tarthatunk itt.
Nagyszerü évezetet nyújt a változatos vidék látása.

További utunk közben bámulatot keltő bazaltképződéseket látunk. Óriási nagyságu,
egy métert is elérő szélességü bazalt-táblák nyugosznak egymáson, melyek között csudálatos
módra erőteljes fácskák vertek gyökereket. Olyan nagy az ellentét a fekete, rideg sziklák és az
üde, zöldelő fácskák között!
A turistaut a hegy nyugoti oldalán álló kőkereszthez vezet, mely szédítő mélység,
félelmetes sziklahasadék fölött tekint az égre. Előtte néhány
Kép: A badacsonyi kőkereszt.
lépésnyire erkély van, nagy bazaltkövekből, melyek botütéstől külömböző nagyságu,
hárfaszerü hangot adnak. A velünk hozott elemózsiát az erkélyen költsük el. A hosszu hegyi-ut
fölcsigázza étvágyunkat. Annál az erkélynél nincs káprázatosabb étterme a világnak. A hátunk
mögött álló keresztet Ranolder János volt veszprémi püspök 1857-ben sok költséggel
állittatta.
»Gloria in excelsis Christo Deo Redemtori. 1857.« fölirás van a kereszten.
A fárasztó uton 40 bivaly erőlködött a nehéz kövek felvonásával.
A Badacsony oldalán verejtékező munkás, a Balaton viharával küzdő halász s az alatt
járó utas, áhitattal néz fel a keresztény világ e szent jelvényére.
A kereszt a megfeszített igazság diadalát ott, fenn a magasban hirdeti. Ott int
bennünket a szeretetre.
Jó helyre állittattad megboldogult püspök! Ott, mintegy az éghez közel, nem fér hozzá
a vásári zaj, ott a hajnali és alkonyi nap sugarai csókolják a vallásnak fehéren, tisztán ragyogó
szent jelvényét.
Jótevő püspök! Nem végrendeletkép helyezted oda fel a keresztet? Utódaidnak, a te
korszakod után jövő pásztor-társaidnak nem azt akartad-e jelezni, hogy a keresztnek távol a
politikától, a gyülölettől, az alantas üzletektől, minél magasabban, néma csend, szent áhitat
között kell tündökölnie, hol a mindenható, a mindentudó, irgalmas jó Isten előtt önkéntelenül
is leborulunk?
Badacsony tetején leirhatlan a kilátás. Előttünk terül el a Balatonnak hatalmas tükre.
Tekintetünk keresztül száguld Somogyon, Tolnán egész Szegzárdig. Ellátunk a Berzsenyi
Dániel megénekelte
Kép: Kőkereszt a Badacsony tetején.
Kemenesaljára. Látjuk Somlyót és Ságot, Badacsonynak testvérjét.
Sok-sok falunak házikói, tornyaik fehérlenek ki a földnek tarka-barka alapzatából.
A Badacsony teteje mintegy 100 hold területü. Erdővel, cserjékkel, vadrózsákkal,
indákkal, meggyfákkal oly buján benőtt, hogy a gyalogutakon kivül, az átjárás nagyon nehéz.
A fensík közepén még ma is látszik az egykori félelmetes, még most is széles, mély
kráter.
Hatalmas mélyedés jelzi azt a helyet, a hol egykor kiömlött az a hatalmas tüzfolyam.
Évezredek során valahogyan megtelt a vulkán rettenetes torka, elhalt a mérföldekre
szóló bömbölés.
A siri csendet a szőlőben felállított szélkereplők éles hangja, a dalos madarak édes
hangversenye s néha-néha a legeltető juhász mélabúsan szőlő furulyája töri meg.
Keressük meg a Tördemicz faluba vezető kocsiutat. A talajból rengeteg mennyiségü
könnyü, lyukacsos követ szedhetünk ki, melyek külömben kisebb mennyiségben a fensíkon is
elszőrődtak. Ez a tufa az egykoru vulkán kitöréseinek hamuja és homokja, melyek a
tüzfolyammal omlottak alá a kráterből. A kihülés következtében lyukacsosodtak meg. Ezt a

követ a nép »darázskő«-nek nevezi. Vigyünk velünk néhány külömböző szinü példányt. Idők
multával is kedves emlékül szolgálnak mint asztaldíszek.
A kereszthez közel nádból összerótt kunyhó van, mely esőben, zivatarban némi
menedéket nyujt.
Odább menve deszkaházikóból viharágyut látunk az égnek meredni.
Mennyi poezisnek, mennyi vendégeskedésnek vetettek véget ezek a vivmányok, ezek
a védelmi eszközök!
Ezelőtt 50 évvel országraszóló szüreteket látott a Balaton-partja. Volt dinom-dánom,
győri czigány, egy hétig tartó táncz. Repültek, forogtak, sisteregtek a szines rakéták. Szóltak a
mozsárágyuk, durrogtak a fegyverek, a kurjantásoktól visszhangzott az egész táj.
A szüret jövedelmét majdnem fölemésztette a szüret vigassága.
Mennyivel más most a balatonparti szüret! Csendben szedik le a szőlőfürtöket. A
gazda egykedvüen kisajtolja a termést, bezárja a pinczét. Tartogatja a borát, nem a
vendégeknek, hanem a vevőknek.
Mert hát több ám most a gazda gondja, mint azelőtt volt! – Sok csapás éri a szőlőt. A
győri czigány bankóit elviszik a forgatók. A rakéták ára kell a peronospora ellen való
védekezésre és a szénkénegre. Vendéghivás helyett a phylloexera elkergetésével
foglalkozunk. A mozsárágyu helyett most a viharágyuba kell már a puskapor. A rohamosan
fokozódó igények, a megélhetési viszonyok drágulása elveszik az embereknek kedvét a
dinom-dánomtól, az egy hétig tartó táncztól és a jókedvü kurjongatástól. –
Badacsony éjszaki oldalára tekintve, szőlők helyett erdőséget, kopár területeket látunk.
A nép ezt a részt évtizedektől Korkoványnak nevezi.
A német borkereskedők ugyanis Badacsonyban járván, informálták egymást, hogy erre
az oldalra ne fáradjanak, mert ott »Gar kein Wein« (Nincs bor.)
A balatonmenti, tősgyökeres magyarság nyelve nem hajlik a német szóra. A »Gar kein
Wein«-t átgyurta tehát Korkoványra, éppen mint a hogyan a Lichtenstein bótost Lik
Istvánnak, a Rosenberg Miksát pedig Rákszem Máxinak nevezi.
A korkoványi cseresznye nagyságáról, kiváló
Kép: Részlet a badacsonyi vaskapuból. (A csucsos hegy Gulács.)
izéről hires. E néven ismerik a pomologusok is. E gyümölcsből kivitelt is teremtettek.
Badacsony-Tomaj felől van a Vaskapu; a bazalt között képződött, szeszélyes alaku
nyilás, kiváló természeti érdekesség. A ki Badacsonyban jár, el ne mulassza megtekinteni.
Közelében friss vizü forrást is talál.
Kép: [rajzillusztráció csónakról]
Badacsony-Tomaj.
Utunk a faluba: Badacsony-Tomajba vezet. Meglehetősen primitiv kis falu. A
fürdővendégek azért fölkeresik. Budapest felől jőve, Bogláron gőzhajóra szállanak s igy érik
el. Az itt nyaralók a középosztály jobb módu tagjai közé tartoznak. Van közöttük kir. ügyész,
tanár, művész. Összesen mintegy 50 család. A földmives-lakósság csinos, tiszta, padlós
szobákat ad ki havonkint 40–50 koronáért. Mindenki otthon főz, mert a faluban vendéglő
nincs, a badacsonyi »Hableány« vendéglő pedig messze van. A magyarok panaszkodnak,
hogy világraszóló természeti szépségeinket nem látogatják eléggé még maguk a magyarok
sem. Hát hogy is látogatnák. Mikor a legtöbb helyen

Kép: Badacsony-Tomaj látképe Kis-Örs felől.
nincs kényelmes, sőt nincs semmiféle szálló-helyiség, nincs modern vedéglő. Itt BadacsonyTomajon ezer és ezer embernek kellene nyaralni turistáskodni. De ki jöjjön ide 2–3 napra,
mikor még kemény tojást sem ehetik? Ne csudáljuk, hogy magában Badacsonyban sem nagy
az idegen-forgalom. Ezelőtt néhány évvel ott is árván állott minden.
A faluban mindenki bérelhet kabint a házigazdától. Összesen 35 kabin van a tomaji
vizben. Az élet itt is a lehető legolcsóbb, a fürdő-vendég egyszerü falusiasságban élhet. Az itt
tartózkodás annyiba sem kerül neki, mintha otthon marad a nagyobb városban. A Balaton
talaja itt nem homokos, de azért kellemes.
A part nincs befásítva. Mibe került volna az uradalomnak, ha tó partját ezelőtt 30–40
évvel befásította volna? Ezt a gyönyörű tavat, mintha csak szándékosan hagyták volna meg az
ismeretlenség homályában.
Salföld.
Utunkat Badacsony-Tomajnál Salföld felé irányitsuk. Most ne menjünk közvetlen a
Balaton partján, mert a beljebb eső vidék reánk nézve érdekesebb, különösen az emlékeiben.
Az út a kisörsi magaslaton, szép erdők és kitünően kezelt szőlőbirtokok között vezet el. Ott
van a közelben Ábrahám-puszta. Hires a bortermése. Valamikor falu állott itt. II. Endre
királynak 1222-ben kelt alapító-levelét ismerjük, a melylyel 11 házhelyet a veszprémi
püspökségnek adományozott. E faluban a királyi család tárnokai laktak.
Salföld siralmas külsejü kis falu, földes, szűk iskolával, melyben a tanító
nyomoruságos viszonyok közt él fenséges hivatásának. A míg milliókat
költünk kaszárnyákra, förtelmes, emberirtó szerszámokra, addig itt, a Balaton mellett is,
egymást érik a világtól elmaradt iskolák. Ne csudáljuk tehát, ha ilyen népnevelési viszonyok
mellett, a népnek érzéke nem fejlődött annyira, hogy a természeti szépségeinkben rejlő
kincseket is ki tudná aknázni.
Kérdezheti a szíves olvasó, hogy mi köze mindennek a Balatonhoz?
Én azt felelem, ha valaki utazik, ne csak a vidék természeti szépségeit figyelje; utja
közben tanulja megismerni a föld népét, a faluk, a városok társadalmi viszonyait. Ne csak a
Balaton bűbájos vidéke, a Kárpátok fenyves-borította ormai, a folyók regényes mente, a
zöldelő erdők, a virágok maradjanak emlékében, hanem törekedjék minden tekintetben
megismerni e hazát. Utjában kutassa a tapasztalt hátramaradás okait. Érleljen agyában
gondolatokat. Ha annak a sok utazásnak ilyen czéljai is lesznek, akkor a gondolatok az egész
társadalomra megtermékenyítőleg hatnak s bekövetkezhetik az egész nemzetre jótékonyan
ható átalakulás.
Kékkut.
Salföldről Kékkutra érünk, mely félreeső kis falu. Valamikor Kőkutnak, Kétkutnak is
nevezték. Kétkutnak nyilván azért, mert a falu két végén 1–1 kut van. Az egyik bő, üdítő vizet
csörgedező forrás, a másik pedig savanyuvizes kut. A savanyuvizes kut körül sincsenek fák.
Pedig ezek jól eső enyhet nyújthatnának azoknak, akik különösen nagy melegekben,
csapatonként hordják szét az egész vidékre a jó savanyuvizet. E kutat nem értékesíti a község.
Bezzeg másként volt itt minden a rómaiak idejében, ezelőtt 1700–1800 esztendővel! A
régészeti tudomány megállapította, hogy Kékkut valamikor római gyógyfürdő volt. Itt,
valamint Magyarország több részében, a földmives csákánya föliratos köveket emelt föl,

melyeken a társadalomnak rendszerint előkelőbb tagjai mondottak hálát a fürdő jótékony
hatásáért.
A rómaiak a fürdők tekintetében nagy fényüzést fejtettek ki, díszes, nagyszabásu
épületekben. A római ember napjában többször fürdött. A közügyeket, a fürdőház kényelmes
mellékhelyiségében, ez alkalommal beszélte meg. Itt szórakozott és kaszinózott. A rómaiaknál
a kenyér után jött a fürdő.
Azonban a régmult időkben okosabban használták föl a Balatont és a közelében levő
gyógyforrások kincsét mint mi, akár csak 20 évvel is ezelőtt. De lehet, hogy az akkori
fürdőélet vetekedett a mostanival, sőt talán ezt is fölül haladta. Kékkuttól kezdve, a Balaton
partján mindenhol találtunk római fürdő-maradványokat, téglákat, vizvezetéki csöveket és
régiségeket.
A római fürdők látogatottsága és a magyar fürdőknek eddigi elmaradottsága a két nép
természetében rejlik.
A római ember élt-halt a vizért, a magyar ember rá sem hederített, noha ő is keleti
népfajokból származik, amelyek pedig még a vallásba is átvitték a fürdő kultuszát. Tény az,
hogy a magyar – értve a magyarság zömét – nem rajong a vizért. A balatonparti lakósság
között a legtöbb ősz ember gyermekkora óta soha sem volt vizben, pedig a Balaton hullámai
200 lépésnyire borul a kaszálójára.
Kékkut a rómaiak idejében mozgalmas időket látott. Római ut vonult itt el. Tudjuk,
hogy a rómaiak hadászati és közlekedési czélokra a többek
között Pécstől, Szombathely és Sopronon át utat építettek, mely Keszthely mellett, Fenéknél a
régi Mogentianán ment keresztül. Innen ut ment föl Budára. Ez az ut vonult el Kékkut mellett,
a hol nagyobb őr-állomás volt.
A római uralomnak és kulturának igen sok nyoma van Kékkuton.
1835-ben négyszegletes nagy kőkoporsót ástak ki. Kerkápoly, Zalamegyének akkori
alispánja, a nádor fölszólítására a koporsó födelét a nemzeti muzeumba szállittatta. A födél
fölirását két páva környezi; csőreikben 1–1 szőlőfürtöt tartanak. Ebből is következtethetjük,
hogy a Balaton vidékén már a rómaiak idejében virágzó szőlőmivelés volt, mert máskép
aligha jutott volna eszökbe, a pávák csőreibe éppen szőlőfürtöt faragni. A födélen ez a fölirás
van: »Tibius, Julius, Facundus Ann. LXX. F. P. P. (Filius Patri Posuit) Ann. Oct. ct. Ant.«
A koporsónak alja egy másikkal együtt Kővágó-Eörsön van Kerkápoly egykori
házának udvarában.
Tempi passati! A kőkoporsók alját most marha-itatóknak használják. Kékkuton az
egyes udvarokban római helytartók, prefektusok vagy hadvezérek gyermekei számára készült
kis kőkoporsókból pedig a réczék szürcsölgetnek.
Kővágó-Eörs-felé menve előttünk terül el a festői káli-völgy, a hegyektől környezett
lapály. Mindszent-Kálla, Szent-Békálla, és Koves-Kálla házai nem messze fehérlenek. Innen
kezdve a legtöbb faluból két torony emelkedik az égnek. Az egyik a katholikusoké, a másik a
reformált egyházak hiveié. E templomok tanusítják, hogy annak idején a reformáczió nagy
diadalokat aratott a Balatonnak e részén lakó nép között. Mennyi viszálynak, mennyi
testvérharcznak, mily sok szenvedésnek voltak tanui e tornyok! Azok, a kik a jóság örök forrása: az egy igaz isten imádása
végett emelték a templomfalakat; üldözték, kinozták, öldözték egymást a szeretet vallása
nevében!
Rég megszüntek a rettenetes vallási viszályok. A földnek külömböző
vallásfelekezetekhez tartozó népe tiszteli egymás hitét, békességben, szeretetben él egymás
mellett, vallási áhitattal és buzgalommal imádja, kéri istenét.

Mindszent-Kálla, Szent-Békálla és Köves-Kálla községek határaiban kiváló erős
borok teremnek. »A közép Balaton-mellék« régente is jó bortermő vidék lehetett; másként
aligha szállithattak volna innen bort az árpádházi királyok asztalára. Vidékünk lakosságának a
régi királyi házakkal szemben több, – azt hiszem kellemes – kötelessége volt. Emlitettem már,
hogy az ábrahámiak voltak a tárnokok, a kállaiak bort szállitottak, több balatonmenti község
vadat és halat küldött a király konyhájára. Hogyne, hisz ez istenáldotta vidék valóságos
Kanaán volt. A Gondviselés két kézzel szórta rá kegyét. E vidékről napjainkban csak
badacsonyi piros szőlő kerül a király asztalára.
Eötvös Károly azt véli, hogy e községek Kálla nevüket bizonyára egy, az árpádházi
királyok alatt letelepedett Kálla nevü nemzetségtől nyerték. Ezt a nézetet nem osztom.
Ugyanis e vidéken igen sok száraz malom működött. Ily malomnak a neve: Kálla volt. A
valószinüség tehát az, hogy ez a kálla szó lett inkább a Mindszent-Kálla, Köves-Kálla és
Szt.-Békálla szavak egyik része.
A Kállák gyapjut is mostak. Kiterjedt juhtenyésztés volt e vidéken. A dunántuli
uraságok ide szállitották kimosás végett a sok gyapjut.
A gyapju-mosás megszünt teljesen e vidéken.
Kicsiben bizonyára nem volt érdemes üzni. Nagy uraink pedig az üres, költséges passiók
helyett, nem állitanak gyárakat.
Kővágó-Eörs.
Kővágó-Eörsre értünk, a mely 2000 lelket számláló község. Valamikor mezőváros
volt. Most is szeretne városi jelleg szinében föltünni. Van néhány csinosabb háza és nagyobb
kereskedelme. Házain meglátszik, hogy jobb módu nép lakja. Hej, ha kiépülne az a vasut,
micsoda hatalmas kis város fejlődnék itt egy csapásra!
Kővágó-Eörs hazánk történelmi eseményeiből bőven kivette a részét. Sok szép és
félelmes időket élt át.
E helységen keresztül is vonult a római út. A község határában római fürdők nyomaira
bukkantak, római kőkoporsót hoztak felszinre, több föliratos követ ástak ki, mely utóbbiakat
egyes gazdák a szőlőik hajlékainak falaiba illesztettek. Itt mindenki megláthatja a rómaiak
uralmának, előre haladott kulturájának kétezer éves emlékeit.
A községtől északra van a kis Kornyai tó. Maradványa ez az egykori nagy
vizterületnek. A rómaiak előtt nem voltak ám ott a tó körül azok a kövér szántóföldek, a buja
rétek, az illatos szénát adó kaszálók. Az egész vidéket mocsár boritotta.
A rómaiaknk a kultura iránt való szeretete termékennyé tette az uralt országoknak
lehetőleg minden talpalatnyi részét. Mikor a légiók és ezek segédcsapatai, az ezer és ezer
katona nem vivott véres harczokat, akkor a meghóditott rabszolgák segitségével utakat
épitettek, épületeket emeltek s mocsarakat csapoltak le. Probus Marcus Aurelius róma császár
280 körül lecsapoltatta a Kornyi tó men
tét. Hosszu csatornát ásatott. Tervezetébe bele esett a Kis-Örs déli részén elhuzódó hegyoldal,
Oda se neki! Oda állitott száz és száz embert s keresztül vágatta a hegyet. Most is ott, a
vágáson folyik keresztül a káli völgyben összegyült víz a Balaton felé.
E vidéken a törökök egykor sokat dulhattak. A falu alatt kompon keltek át Somogyba,
a hol a népet alaposan megsarczolták s dus zsákmánynyal tértek vissza. Mily rémséges
lehetett az az uralom, arra a nép száján forgó számos – persze nem mindig alappal biró –
mondáról következtethetünk. A falu egyik nevezetességeként legelőször is egy gömbölyü

felületü nagy követ mutattak meg. A török e mellett szedte az adót. Ezen csöngette az aranyat
és ezüstöt. Ezen nadrágolta el egyuttal azokat, a kik nem pontosan fizettek. Bezzeg
radikálisabb adóvégrehajtások voltak ezek még a mostaniaknál is.
Nyugat felé három dombot látunk. Azt mondják, ezeket kéz hordotta össze. Az ember
igazán nem tudja miért hordották volna őket össze, mikar amugy is oly sok domb van ítt a
vidéken. A kővágóeőrsi ember azonban megfelel erre is. Azt mondja, hogy azokon a török
basák táboroztak. A nép, képzeletében szinte látja a dombtetőn lévő pirosnadrágos, turbános
törököket, a mint a fehér lófarkos, félholdas zászlókat hordják körül. Még azt is tudják, hogy
az egyik dombon hárem volt. Itt nézegetett az a torzon-borz basa az elrabolt bánatos, szép
magyar leányok és a szomorkodó menyecskék szemeibe. A falu határában pinczeszerü gödrök
vannak. Bizonyára a természet alkotásai. A kővágó-eörsi ember azonban megesküszik rá,
hogy azokban valamikor a magyar asszonyok kenyeret sütöttek, elhuzódva, nehogy a török
észre vegye őket s a kenyérrel megtömje a telhetetlen bendőjét. A magyar férfiak persze a dombokon álltak őrt, nem akarják-e a törökök elvenni a
frissen sűlt meleg czipót is?
Milyen élénk a népnek képzelő ereje! Kalandos történeteket olvas ki, rémes históriákat
alkot, bájos regéket sző a természetnek egy-egy feltünőbb alkotása körül; a legképtelenebb
meséket, a legszentebb valóságként mondja el az utasnak, a ki maga sem kételkedik sokat,
hanem örül, hogy ő ilyen fényes multu vidéken, az érdekes eseményeknek ilyen kis hazájában
utazik.
Kővágó-Eörsön a törökök után sok bajt okozott a hitujitás is. Olyan volt a magyar
ember, ha ellenség nem bántotta, hát akkor egymásnak ártott.
A hitujitás nagy hullámokat vert fel e vidéken. Luthernak lelkes követője, Soós Mihály
jött e vidékre. Beszélt a pápa világi hatalma ellen. Meg hogy hát miért imádják latinul a
magyarok istenét. Minek csókolja meg egyik ember a másik lábát! micsoda vérlázitó volt pl.
Tetzel barátnak üzérkedése a bucsukkal stb. stb. A nép hallgatta az uj tanokat. Gondolkodóba
esett fölöttük. Egyszerre csak az egész falu kijelentette, hogy ő bizony lutheránus lesz, mert
Soós uramnak igaza van.
A templom keresztjéért felküldtek egy embert, aki nem szédül könnyen. Ezután a
kereszt helyébe Magyarország czimerét tette s erre a csillagot. Még ez nem volt elég. KóvágóEörsnek eddig Boldogasszony-Eörs volt a neve. Ezt a katholikus szinezetü jelzőt eltörölték s a
községet Kővágó-Eörsnek kiáltották ki.
A magára maradt katholikus lelkipásztor nagy szomorusággal nézte ezt a dolgot.
Az áttért emberek ezután a templomot lutheránus templomnak nyilvánitották. Ki vitték
belőle a gyóntató-széket, mert ők bizony nem gyónnak
senki fia fülébe. Kihordották a szentek képeit s eltávolitották a diszeket.
Minden igy maradt volna, ha nem jön az ellenreformáczió. Soós Mihály uram után
jöttek a nemrég alapitott jezsuita-rend tagjai. Kiváló műveltségük és közmondásos
mesterfogásaikkal téritgetni kezdették az eretnekeket, mint a hogyan hát őket nevezték.
Terjesztették Pázmány Péternek eddig még páratlan szép, magyar nyelven megirt
vitatkozásait, kérleléseit. A katholikus téritők szép szavakkal iparkodtak megmagyarázni,
miért kell a szentséges atya világi hatalma s miért csókolják meg ők is az ő lábát. Azt is
megmagyarázták, hogy a latihnnyelv tanácsosabb az egyházi szertartások egysége érdekében.
Meg utóbb végre a fülbegyónás sem rettenetes dolog. Mily szép az, ha bünösségünknek
tudatában embertársaink: az isten szolgái előtt megalázzuk magunkat. Szentek pedig kellenek,
hisz a nemzeti hősöknek is szobrot állitanak. Hát mért ne állithatnának az egyház vértanui
számára. S ezt mind égfelé emelt szemekkel olyan szépen, olyan meggyőzően mondották el,

hogy a Balaton vidékének jó népe ujra gondolkozóba esett. Fölidézték előtte az inquisitió
borzalmait. A népnek még a háta is borsózott bele, hogy az eretnekeket az egyház miként
kinoztatta. Szalmába csavarták s a királyok jelenlétében égették el őket. Tizezreket pörköltek
meg a máglyán, még a holt eretnekeket is fölásták és elégették.
Hazánkban a trón részéről is kiadták a jelszót a protestánsok üldözésére.
A téritgetés, a rábeszélés, a meggyőződés, az ijesztgetés, a különféle érdekek
hangoztatása, végre eredménynyel járt. A község lakósságának mintegy fele, visszatért a
katholikus egyház kebelébe.
Most jött a bökkenő.
Nem volt templomuk. Fölszólitották hát a protestánsokat, hogy tüstént takarodjanak ki
a templomból, mert ez amugy is a katholikusokat illette. A visszatértek szerették volna ujra
föltüzni a ledobott keresztet, viszszavinni a gyóntató-széket meg a szentek szobrait. Csakhogy
a protestánsok oda álltak ám a templom ajtóba s visszalökdösték a katholikusokat. Végre is
összevesztek. Előkerültek a dorongok, a bicskák, a kisfejszék; ütötték-verték egymást, csak
ugy csörgött a vérök, persze – a jó Istennek nagyobb dicsőségére.
A katholikus hivek végre is belátták, hogy templomukat vissza nem vehetik.
De hát minek is czivakodjanak ők azzal az eretnek-népséggel? Hisz van itt elég kő,
Kővágó-Eörsön! Összeadták a pénzt, tömörültek a munkára, uj templomot épitettek az Isten
dicsőségére még egy kicsit az eretnekek truczczára.
Nem épitették ám a templomot a község másik részére. Dehogy! Hisz akkor mivel
szekálhatták volna a lutheránusokat? Oda építették közvetlen a lutheránus templom elé 20
lépésre a nagyobb templomot, hadd lássák már messziről, hogy mégis csak a katholikus a
hatalmasabb vallás.
A templom ott van még most is. Megvetően fordít hátat a testvérének. Milyen sok
vallási békétlenségről beszélnek ezek a régi épületek!
Kővágó-Eörsön máskép van most minden, mint régen volt. Az emberek becsülik
egymás vallását, ki-ki békességben meg imádni az egy igaz Istent.
Kővágó-Eörs e század első felében járási székhely volt. Itt lakott az első alispán:
Kerkápoly.
A megye urainak, irányadó férfiainak gyülhelye volt e község. Csányi László, Deák
Ferencz sokszor hajtattak ide, hogy az alispánnal és a többi előkelőséggel meghányják-vessék a megye dolgait, a haza sorsát.
Megnéztük az egykori alispáni házat, a földesuri lakást. Egyszerü, gerendás épület,
fehér falakkal.
E házban Deák Ferencz barátaival sok nagy nemzeti eszmét vetett föl, a melyeket
később diadalra segítettek. Itt oltották egymás szivébe azokat az elhatározásokat, a melyekből
nemsokára a szabadságharcznak egy-egy szent virága fakadt.
Mily egyszerü e lak. Semmi dísz, semmi belső pompa nincs s nem is volt rajta.
Egyszerü gerendás mennyezet alatt, hófehér falak között tárgyaltak a haza bölcsei.
Kővágó-Eörsöt csudás természeti ritkaság teszi érdekessé. Ugyanis e falu szép kerek
völgymenedencze peremén keskeny, hosszu gerinczen fekszik. E fordított teknőalaku dombon
meglepő nagyságu kövek nyugosznak. Egyik-egyik akkora, mint valami lakóház, ugy, hogy a
tetején tizenketten kényelmesen tánczolhatnák a pördülős csárdást. Benn a faluban is vannak
sziklák. A lakósok alattuk pinczét ástak s ekként megtakarították 4–5 négyszögölnyi bolthajtás
költségeit. A sziklák csak oly messze vannak egymástól, hogy egyikről áthághatunk a
másikra. Ha ekként a sziklák végére akarnánk jutni, félóra tellenék bele, mert a természet
csudás keze 4000-nél is több ily sziklát alkotott.
Ilyen köveket Kővágó-Eörs közeli vidékén: Salföldön és Szent-Békállán is találunk.

Az utasnak az a kérdés tolul az ajakára, miként kerülhettek ide ezek a rengeteg kövek?
Az ottani evangelikus lelkész, a »Zalavármegyei Évkönyv«-ben azt állítja, hogy e
köveket a hiedelem szerint az őskorban a Badacsony s a szomszéd czukor-süveg alaku hegyek
tüzhányásuk
Kép: A kővágóeörsi kőmezők részlete.
korszakában lövelték láva alakjában ide s a levegő behatása alatt megtömörülve, váltak gránitkeménynyé. E nézet mellett kardoskodik az ottani intelligentia is.
E laikus nézettel szemben a tudományos köröknek az a véleménye, hogy a vidéket
valamikor tenger borította. A tenger által összehozott homokból képződtek ez óriási
homokkövek. Ezer és ezer éveknek a zápora, hava, szele, sok viszontagsága a lazább
rétegeket lassacskán elhordotta s csak a nagy kövekkel nem birt. Azok ottmaradtak. Ott
termettek bizony azok a kövek és sohasem voltak a tüzhányók izzó gyomrában.
Ezeket a köveket Böckh János, a neves geologus, a m. kir. földtani intézetnek már az
1874. kiadványaiban leirta. Szilárd, finom, szemcsés, csillámmentes, quarczithomokköveknek minősíti őket, melyek néha szürkés, sárgás és világos-vörös szinüek. Böckh
azt hiszi, hogy e kövek az eredeti rétegzet szétrepedése folytán képződtek.
A Balatonnak csudás vidékén nemcsak a költő, az iró és a festő talál bő anyagot,
hanem a szaktudós is, művelje az a tudományoknak bármely ágát.
Rév-Fülöp.
E hely a Balaton mellett huzódó magasabb hegyek oldalában épült hegyközség. Itt
vannak a kővágóeörsiek hegyi hajlékai. A falutól fél óra járásnyira van gyalog.
Az uttól jobbra, szőlők között van az Ecséri-rom. Góth-stilü templomnak még mindig
elég magas tornyu, komor maradványa. Egyes boltivek, oszlopok, évszázadok alatt sem
pusztultak el. A nép a templomot tévesen várnak tartja. Egykoron, szabályos körben volt
kőbástyával köKép: A révfülöpi part. A gőzhajó kikötő, jobbról, a belső épület a „Balaton Gyöngye”
szálloda. Háttérben a villákkal beépitett szőlőhegyek.
rölvéve. Az udvarát most is jól láthatjuk. Az egyik falon nagy alaku, festett kép látszik, melyet
nagy részben lekoptatott az idő Mária, Dániel, Góliát, Szent-László képének állítják fölváltva.
Ez épület a rómaiaké is lehetett. Fölirásos köveket találtak körülötte. Rómer Flóris egyet elvitt
közülök. Ez volt ráirva:
»QTITUS BRIMOVS FILIE IVSTEM PIENTISIME AN.«
Egy fölirásos kő még most is kinézeget a kövek közől.
1159-ből kelt okirat a templomot Szent-László egyházának nevezi.
A szőlőültetvények közül hosszu vonalban feltünő sok, szebbnél-szebb nyaraló
kandikál le a Balatonra. Helyükön egyszerü présházak voltak. Néhány évvel ezelőtt egy-két
távolabb lakó magas állásu embernek megtetszett e szép vidék. Ide jöttek nyaralni. Ide
édesgették ismerőseiket, jóbarátaikat ugy, hogy néhány év alatt pompás nyaralótelepet, élénk
fürdő-életet teremtettek. A vendégek a község intelligens elemével, sőt a polgáremberek
támogatásával, szépitő-egyesületet alapítottak. A tagok száma száz felé jár. A tagsági díj alig

valami. A part a közbirtokosságé és egyeseké. A szépitő-egyesületnek megengedték, hogy a
partot befásithassa. Van is ma ott hosszu, kétsoros sétány, s szép fejlődő park.
Közös, nagyobb szabásu fürdőház itt nincs. A ki fürödni akar, kabint készittet, beállítja
a vizbe s egy kis karfa nélküli hidon jár be rajta.
Érdekes, miként szabályozták a kabin-kérdést. Az, a ki vidéki s a községben nincs
telke, a kabinjogért évenkint 18 koronát fizet. A ki vidéki, de ott telke van, 12 koronával
adózik, az odavaló telkes-gazda pedig potom 1 koronáért fürödhetik. Azonban a vendéglősnek
van kabinja, a melyben
a fürdés ruhával 40 dillér, e nélkül 20 fillér.
A vizben 50 kunyhó van 100 kabinnal. Tarka-barka szinükkel kellemes hatást
gyakorolnak. A fürdő talaja kellemes. Akik nem szeretik a hullámverést, azok ide jöjjenek
fürödni. A hegyek az északi szelektől mentik a fürdőtelepet. A víz legtöbbnyire csendes.
A mi eladó szőlő volt már, megvették. Most már nem is igen adnak el szőlőbirtokot.
Villatelkeket négyszög-ölenként 3 koronáért árulnak.
A fürdőélet megdrágitja a Balaton mentén a földet. Nem baj! Sokat érnek ezek a hazai
rögök.
A parton részvénytársaság vendéglőt épittetett. 8 szálló-szoba van benn. »Balaton
Gyöngye« a neve. Egy szoba ára 2 K. 40 f. A kiszolgálás 50 f. Két személyre szoba 2 K. 60
f. Ez igazán olcsóság.
A teleptől nem messze van a »Rianás« vendéglő 2, és a »Vihar«-vendéglő 3 szobával.
Szepezd.
A Rév-Fülöpről Szepezdre vezető uton, ismét templom-rom ötlik szemünkbe.
Maradványa a Fülöp nevü falunak, mely ott állott a Balaton-parton, de már elpusztult. E
templomtól nem messze, a tó vizében épületmaradványokat találtak. Faragott, felirásos kövek
kerültek elő e tájon. Az egyiket az Ódor-hajlék tüzfalába, a másikat pedig a Bóka-hajlék
falába illesztették. A népben van bizonyos érzék arra, hogy oly tárgyakat, melyekben régi
emlékeket sejt, megőrizzen.
A Szepezdig vezető ut egyike a legszebbeknek. Nagy kiterjedésü, százados erdő között
haladunk magas partokon. Alattunk terül el a Balatonnak rengeteg tükre. A számtalan,
alkalmas villatelek,
Kép: A szepezdi part.
a nagyszerüségében gazdag erdő, Szepezd vidékének nagy jövőt jósol. Szepezd közvetlen a
Balaton partján fekszik. A legszélső háztól a víz 100 lépésnyire fekszik. A partnak legnagyobb
része kopár, kavicsos, csupán ákáczost létesitettek rajta. Ha megállunk e parton, a tájkép
nagyszerüségét szemlélve, a lábunk gyökeret ver. A Balaton hosszának közepén vagyunk.
Szemünket óriási kiterjedésü viztükrön jártathatjuk végig. A fonyódi hegy villácskái ide
fehérlenek. Látjuk Boglárt, Lellét, Szemest, Földvárt, Akalit és Tihany bérczfokát. Fenséges
látvány az, mikor ilyen nagy terűleten fürdik a kék ég a tó vizében, mikor a fehérvállu habok
ily nagy pályán rohannak versenyt.
Mikor e pazar szépségű vidék után a falut látjuk, a szivünk fáj. Nincs itt semmi nyoma
a fürdőéletnek. Ezek az erdőkoszoruzta partok, az alkalmas fürdő, Magyarországra elvesztek,
akár csak Kamerunban lennének. A falu dombon épült. Gidres-gödrös. Nincs benn sok csin,
sok izlés. Míg a a földbirtokos élt, mindent megtett, hogy a falut nyaralóhelylyé varázsolja át.
A telkén éttermet épittetett, egy földél alatt 18 kabint állitott föl. A hozzáfordulókkal

levelezett, lakást szerzett nekik. A kis falu kezdett életre kelni. Harmincz család jött ide
nyaralni. Hungos lett a kis falu a fürdő-vendégek zajától. Szerette őket a falu népe. Az ismert
vendégszeretetével rajongta őket körül. A háztartáshoz szükséges tejet, vajat, főzeléknemüt
olcsón adta át nekik. 60 koronáért adtak fával együtt, havonkint szobát és konyhát. A tevékeny
ember meghalt. A falu visszaesett száz év előtti állapotába. Az étteremmel nem vesződött
többé senki, a kabinok elkorhadtak. Nem volt kihez lakások végett fordulni. Ki is jönne ily
körülmények között ide? A mult nyáron csak két család nyaralt itt.
E falucska sorsa is a vasuttól függ. Ha a közönség széles körben megtudja, hogy a
gyönyörü vidéken kényelemben, egyszerüségben, havonkint 160–200 koronáért nyaralhat, s
ha a falucskához könnyen hozzá fér, dehogy marad a nagy város épület-kolosszusainak meleg
levegője között.
Szepezd megérdemlené már most a nagyobb látogatottságot. Van vendéglője, a
melyben, mint legtöbb falusi vendéglőben, nagyobb uri társaság nem igen foglalhat helyet. A
vendéglős az ennivalót a házhoz hordatja. Azonban a vendég háztartást is vezethet.
Boglárról Rév-Fülöpre gőzhajó jár. Innen félórai kocsizással juthat Szepezdre.
Zánka.
A község a Balatonnak körülbelül a közepe táján, Keszthelytől és Kenesétől egyenlő
távolságra, a déli parton fekvő Szemes községtől átellenben, igen szép, kedves, kellemes
hegyekkel körülkoszoruzott, fensikszerü vidéken, a tó szélétől alig 10 percznyire fekszik.
Zánka vidéke bekeritett kerthez hasonlit. Nyugaton a Szepezd- és Bálint-hegy, északon
a kúp alaku Hegyeskő emelkedik. Ehhez csatlakozik a kitünő bortermő Tagyan-hegy;
messzebb északon a csicsói-lánczolat zárja be a kilátást, kelet felől a szentantalfai mocsár és
annak folytatását képező dörgicsei agyaglik fekszik.
A Zánkát körülövező hegylánczok gerinczét erdőségek boritják. A hegyek oldalain
szebbnél szebb szőlőket találunk. Zánka nagy vidék központja, számos község
szomszédságában. A Zánkát körül vevő községek a következők: Szepezd, Köves-Kálla,
Monoszló. Észak felé Balaton-Henye, Tágyan, Szt.-Antalfa, Csicsó, Jakabfa, Budavár községek vidékeire kellemes kirándulásokat rendezhetünk.
A lakosság alig haladja tul a 300-at. A birtokosság vallás tekintetében református és
evangelikus, csekélyebb számmal katholikusok is vannak. A lakosság főképen szőlő- és
földmiveléssel foglalkozik, az állattartásra is nagy sulyt fektet.
Fürdőzés tekintetében a zánkai Balaltonnak alig van párja. A víz Zánka és Szemes
között igen széles, s igy majd minden nap van hullámverés. Eddig Zánkát kevés balatoni
fürdőző kerste fel, bár az utóbbi években mindig többen és többen jönnek. A tó széle a
községtől 10–15 percznyire fekszik. A levezető ut igen jó és pormentes. A fürdésre szolgáló
hely igen alkalmas. Alig kell 50–60 méternyire menni, már is jó mély vizet találunk. A part
közelében a víz sekély, ugy, hogy kisebb gyermekek is bátran fürödhetnek. A fenék mindenütt
tiszta és homokos. Zánka határában egészen a tó szélén a multban nagyhirü s igen látogatott.
Vérkut nevü fürdő fekszik, a melynek vasas vizét gyógyczélokra is felhasználták. Most csak
mint kitünő ivóvizet használják. A régi világban az egész környék fiatalságának találkozó
helye volt Vérkut. Vasárnap szólt a zene és járták a csárdást. Vérkut csendes, elhagyatott hely,
de ha a tervezett vasút kiépül Vérkut multja is bizonyára viszatér.
Zánkán a lakásviszonyok elég kedvezők. Nagy uri házban s ezenkivül jobb módu
gazdaházaknál több szobát adnak ki.
Kirándulásokhoz kocsi a községben mindig akad.

A község figyelemre méltó nevezetessége a protestans templom, a két testvérfelekezet
közös tulajdona, a melyben az ág. és ref. isteni tiszteleteket egymás után tartják. A templomot Rómer Flóris is leirta.
Zánkát kies fekvése, kitünő levegője, pompás balatoni fürdője és kiváló tagyani bora
kedves tartózkodási helylyé teszi, a hová üdülni, füröeni bárki örömmel mehet.
A tervezett Balatonparti vasutnak – Zánka vidékének nagyságát tekintve – egyik
nagyobb állomása Zánkán lesz és pedig a mérések szerint közvetlen a tó partján.
A községen tul csakhamar Sági-pusztára érünk. A határban római épületmaradványokat, különösen cserépzsindelyeket találunk. Az út mellett, fával körülvett
köralaku romokat látunk, melyek az egykori veszprémi uton levő római őrtorony
maradványai.
Akali.
Az egész község 42 házból áll. Megfelelő vendéglő és szálloda nincs. A község magas
parton van ugy, hogy a Balatonra a házakból letekinthetünk. Nagyszerü érzés vesz rajtunk
erőt, ha látjuk az elterülő óriási víz síkot. Lelátunk egész Fonyódig. A Balaton partja
közlegelő. Befásitva persze ez sincs. A falu alja a községé. A többi part-rész a piaristáké. Ha
már a falu népe nem fásított, csodálatos, hogy a rendben sem volt érzék a fásítás iránt, hogy
senki sem akart tenni a község fövője érdekében. Ha a vasút kiépül, ez a község is rohamosan
fölvirágzik. Az uraság, 400–600 koronáért szép fekvésü telkeket adna el. A nyaraló közönség
korlátolt száma e falucskában is jól érezheti magát. Most csak két kabin álldogál még a
parton, mert itt vidékiek még nem voltak.
Akalinál a Balatonnak egy sajátsága a legfrappánsabban nyilatkozik meg. Ugyanis a
fürdőzők testén vörös hólyagok, kiütések támadnak, a melyek fölpattannak s nedvet
bocsátanak ki. Ezt a jelenséget az akaliak »dobroncz«-nak nevezik. A kiütés után láz lép föl. A
viszketés napokig eltart.
Ez a kellemetlenség azonban csak akkor érheti a fürdőzőt, ha akkor megy a vizbe,
mídőn a tó iszapját a változó idő felkavarja. Csendes időben, tükörsima viznél a »dobroncz«
nem lép fel, találgatják, mi lehet e kíütéseknek az oka?
Nem más, mint a kőzetek elmállásából származott iszap, a kovamoszatoknak
(diatomaceae) kovasavtól átjárt sejtjei s a korhadt vizinövények részecskéi. Különösen a
kovapánczél-törmeléknek finom köralaku részei behatolnak a bőr lyukacsaiban s a bőrt
izgatják. Ezért a bőrnek vérbősége fokozódik, s kiválasztása erősebbé válik. A kóros
állapotnak azután küteg a következménye. A finom szürkés iszap, mely különösen a Balaton
északnyugati részén rakódik le, a szem ködhártyáján lobos tüneteket idézhet elő.
A Balatonnak ez a tudományosan is megállapitott sajátsága, ugy látszik, Akalinál lép
föl a leghatásosabban.
A balatoni iszapot idegzsábák és idült csuzos bántalmak, általában oly betegségek
ellen, melyeknél szelidebb és tartósabb bőrizgatók szükségesek, kitünő eredménynyel
használják. Az iszapot száritva szétküldhetik; alkatrészeiből nem veszt semmit. Ez iszapból
kiviteli czikket teremthetnének.
Nem tudni, a balatoni iszapnak az itt nyilvánuló kiváló hatása, nem varázsolja-e Akalit
keresett, hires fürdővé, akkor, ha majd a nagy urakban, a pénzemberekben föltámad a vágy,
hogy hazánk természeti szépségeiben és a más előnyökben rejlő kincseket észszerüen
kiaknázzák. –

Tihany felé közeledve, Balaton-Udvariba érünk. Egyszerü falu, melyben eddig még
nem nyaraltak.
A part egész mentén náderdő van. A talaj köves. Az ottani egy-két uriember is eddig a
szomszédos falvakba járt fürödni. A vasút e községre is megváltás lenne. Ha a nádtengert
egyrészen kiirtják, ha a partot feltöltik, ha a házakat rendbe hozzák, e községből is
varázsolhatnak nyaraló-helyet. Most, mint ilyen, számba nem jön. Az 1848-as idők előtt is a
lakosság szabad polgárokból állottt. A püspökkel szerződéses viszonyban voltak. Ezért a
kiváltságért bizonyos összeget fizettek s szolgátatokat teljesitettek. Ott voltak a püspöki udvar
halászai. Most is látunk a part mellett négyszögü medenczét, partjain a földhányással. Ez
valamikor vizzel volt tele. Ha kelleténél több halat fogtak, akkor itt őrizték meg addig, még a
püspük szakácsa ismét le nem izent. Ilyenkor aztán a tartalékhalat gyorsan és kényelmesen
kifogták a medenczéből.
Örvényes.
Csakhamar Örvényesre érünk. Ez a Balatonpart egyik legcsinosabb községe. Egy
utczája van. Takaros, rendes házai, kellemes hatás sal vannakaz utazóra. A lakósságot a
veszprémi püspükség Würtenbergből telepitette le. Az utóbbi időkig nem is tudtak egy szót
sem magyarul. A jegyzhő azonban lelkesedvén a magyar nyelv diadaláért, a faluban esti
előadásokat tartott. Az iskola is, a predikáczió is német volt. Jó formán egyedül a jegyző
vállára nehezedett a magyarositás szent föladata. Lelkesedését, tettvágyát, türelmét s
lankadatlan buzgalmát teljes siker koronázta. A lakósság, mely 1871-ben még tisztán sváb
volt, elvetette németes viseletét, magyaros dolmányt, nadrágot, ránczos csizmát, szép piros
szinü, magyar-modoru kendőket vásárol. Aratás közben magyar népdal tölti be
az aranysárga mezőt, szüretkor a szellő magyar dallamokat kap föl s viszi Tihany ormai felé.
A papot megkérték, hogy nem predikáljon többé nekik németül, hisz ők már magyarok. A
község házára kiirták, hogy ott csak magyarul szabad beszélni. A biró németül irta alá a nevét.
Később annyira megtanult magyarul, hogy magyar nyugtákat tud kiállitani. A német lapokról
lemondottak. Most már több magyar lap terjeszti a kulturát a kis községben.
Örvényes alkalmas, sok előnynyel megáldott fürdőhely. Eddig még nem laktak a
faluban fürdővendégek. Az utóbbi időben azonban mindent elkövetnek, hogy eddig az
ismeretlenség homályában volt falucska jövőjét biztositsák. A tagositáskor a község számára,
közvetlen a Balatonparton 16 hold területet hasitottak – ki. Itt parkot a fürdőzők részére
menekülő helyet létesitenek. A part mellett lévő nádat kiirtják, hogy kellemesebb legyen a
fürdőhely. – A tó sáros talaját kavicscsal hordják meg. Szőval iparkodnak mindazt
helyrehozni, a mit az egész Balatonparton évtizedeken keresztül elmulasztottak. A talaj
beljebb kemény, homokos, kötött talaj. A faluban 48 ház van. Az utczafelől lévő csinos,
kellemes szobákat havonkint 40–60 koronáig adják bérbe. A vidék itt is elbájoló. Nagy
viztükör szineinek pompás változataiban gyönyörködhetünk. A tőszomszédságban van
Tihany, nem messze B.-Füred. A vidéket sok érdekes kiránduló-hely gazdagitja. Az iró tollára,
a festő ecsetjére méltók a pécselyi és vászolyi völgyek. E két községig hegy, völgy, erdő, rét,
szőlőhegyek váltakoznak. A ki nem szereti a fényüzést, a ki költekezésével nem akar vagy
nem tud brillirozni, annak ajánlhatjuk e szép kis falut. Itt sem drágább az élet, mint akár
odahaza.
A vendéglőben olcsó az élet, a lakáson is ve-

zethetnek háztartást. Ha kiépül a vasút, ha a Balatoni Gőzhajózási Társulat megszaporithatja
gőzhajóinak számát s ekként e falucska kikötőhely lesz, akkor majd rohamosan fejlődik s a
Balatonnak egyik legkeresettebb helyei közé tartozik.
E falu fejlődése igazolja, hogy az intelligens elemek vállvetett munkája mily fényes
eredményeket érhet el.
Örvényest Pisky István, a tihanyi várkapitány, az 1785-ben kezdett naplójában
Örményesnek nevezi. Akkor e vidéken örmények lakhattak. E nézetét támogatja az a tény is,
hogy Tihanyban az egyik dülőt maig is »Ráczkert«-nek nevezik.
Tihany.
Aszófőn, e jelentéktelen falun keresztül, a tihanyi félsziget elé értünk. Bizonyos lázas
érdeklődés vesz erőt az emberen Tihany vidékén. Ez a hely a Balatonnak talán legérdekesebb
pontja. Költeményeket, regéket hallottunk már kis gyermek korunkban e történelmileg is
nevezetes félszigettel kapcsolatban.
Tihany félszigetének legnagyobb részét a Balaton környezi. Az aszófői részen
keskeny, lapos nyereg köti össze a szárazfölddel. Az utas figyelje meg az itt keresztül vonuló
csatornát; a kocsiut átmegy rajta. E csatornát a török világban azért ásták, hogy a Balatonnak
a Siónál felduzzasztott vize belenyomuljon, s ekként a teljes sziget nagyobb védelmet
biztositson a vad török előtt. A csatornál fölvonó-híd lehetett. Egy történetirónak 1715-nen
kelt leirása szerint, a csatorna még jó állapotban volt. A félsziget termékeny. Az utmentén
szántóföldeket, szőlőket látunk. Itt-ott előtör a bazalt. Általában olyan geológiai jelenségeket
észlelünk,
Kép: A tihanyi félsziget látképe.
a melyek azt igazolják hogy a félsziget vulkanikus erők folytán emelkedett ki. Ez az erő
messze ingatta meg a földet. Fölhatott Kabhegyen, Somlyón keresztül egész a Sághegyig,
négy helyen különálló óriási bazalt-tömegeket emelt föl.
A sziget közepén látható tölcsér lehetett az egykori kráter. A faluhoz vezető utat gyéren
fásították.
Igazán nem lehet megbocsátani, hogy ilyen hires kiránduló helyen legalább egyetlen
hatalmas fasort is lusták voltak létesíteni.
Az út mindinkább magasabbra visz. Egyszerre csak elibénk tárul a falu »mely mintha
oda volna ragasztva a hegy oldalához«, s a mely fölött koronaként látjuk a méltóságteljes
külsejü, kéttornyu barokk-stilü templomot s a négyszögletes hatalmas rend-házat. Szépen irja
le ezeket Garay János, a Balaton költője:
„Tihanynak bércztetőjén
A Balaton felett
Sötéten és magán áll
Egy régi épület,
Csendes kolostorával
Az Urnak temploma,
Reá majd ezredévnek
Van vésve szent nyoma.
Alatta mély üregben
Nyolcz százados sir áll,

Hol álmait aluszsza
András magyar király.
A sir fölött a templom
Két tornya s a kereszt,
mint két imádkozó kéz
A mennyekhez fel esd.”
A falunak egyszerü, vakolatlan kőházaival, rendezetlen külseje van. Utczáit végig
járva, sajnálkozunk a primitiv állapotokon. Hisz e remek helyKép: Tihany község látképe.
nek Európa egyik leglátogatottabb pontjának kellene lenni. A természet oly pazarul ruházta fel
szépségekkel, érdekességekkel.
A félszigetet még a század első felében is százados fákban bővelkedő erdőség
borította. Most azonban alig van rajta lomb. A talajnak több helyen való kopársága nem jó
hatással van reánk. Hiába, a fa, az erdő adja meg a hegyeknek a bájt. Ezt a bájt nélkülözi
Tihany. Ezért a sokat dicsért Tihanyban bizonyos csalódás ér bennünket. Most fásítanak. De
nagy vesződséggel jár, mert minden fa gödrébe termékeny földet kell messziről hordani.
Miellőtt Tihany nevezetességeinek megszemlélésére indulnánk, vessünk egy pillantást
a félsziget történetére. Egész kis könyv tárgyalja ezt a történetet. A száraz történelmi adatokat
nem sorolhatom föl. Azért a fontosabb momentumokat ismertetem.
A Tihany nevet Tychó szenttől származtatják, a ki Cyprus szigetén püspök volt. A
magyarok bejövetele előtt Tichó nevü szláv birtokolhatta Tihanyt.
Legelső királyaink számos szerzetesrendet alapítottak, hogy a kereszténységet s a
művelődést, a tudományokat terjeszszék. Tudjuk a történelemből, hogy I. Endre király III.
Henrik német császárt Pozsony alatt megverte. Zetmund buvár a németek hajóit megfurta,
ezek a víz alá merültek.
I. Endre hálát adva az Istennek, 1052-ben megalapította a tihanyi apátságot a szent
Benedekrendü szerzetesek számára »a maga és hitvesének, fiainak, leányainak és valamennyi
akár életben levő, akár meghalálozott rokonaink üdvösségére.«
A tatárjárás után Tihany világi kezekbe jutott. IV. László megparancsolta a jószágok
visszaadását, de hát a rendeletet az akkori zavaros viszonyok között félig-meddig tudták
végrehajtani. A papságnak
lépten-nyomon való kinullázása nem tetszett a római pápának, ki meg is irta
Magyarországnak, hogy: »Szivünk keserüségével bánkódunk a háboruságok miatt, s hogy a
békesség ajándéka, mely minden halandónak hasznos, farba rugatott«. Tihanyban a királyok
hiteles levéltárt kezeltettek. Zsigmond 1417-ben a tihanyi apátságnak pallos-jogot, akasztófa s
börtön állítást engedett, mert a gazemberek nagyon elhatalmaskodtak e vidéken.
A XV. században világiaknak is oda ajándékozták Tihany javadalmait. Devecseri
Chorin sem volt pap. Oda ajándékozták neki Tihanyt, de kikötötték, hogy fiát a SzentBenedek-rendbe adja, hogy visszaállíthassa e rendet.
Ez idők folyamán az óriási, most 10000 holdnyi birtokot ide-oda ajándékozták, mint
az elviselt kabátot. Egy domonkos-rednü püspöknek is oda ajándékozták, aki 1560 táján 500
frtért adta ki haszonbérbe. Adataink vannak, melyek bizonyítják, hogy Tihany a XIII.
században vár volt. Az erődítés a mostani kolostor helyén állott. A templom főoltárjának képe
ezt a várat ábrázolja. A tatárjárás után tihanyt nagyobb végvárrá emelték. Bástyáit a XVII.
században szétrombolták, mert a kapitány ur és az őrizet politikai mozgalmakhoz szított. A
vár omladékait még sokáig látták. A vár a törökök ellen is jó védelmül szolgált. A törökvilágra

maig is emlékeztet a »Nyárs-hegy «. A monda azt tartja, hogy a törökök a Balaton jegén
átlopóztak s a vizért menő szép tihanyi leányok után epekedtek. A vár magyarjai ezt
megtudva, a törököket a csucson nyársra huzták. Ezt a csucsot nevezik »Nyárhegy«-nek. A
Csucs-hegy a félsziget legmagasabb pontja. Itt őrködtek a magyarok, a hol épületek
nyomait látunk. A törökök a várt sohasem tudták hatalmukba keríteni.
A török világ kapitányának neveit is tudjuk.
Ime: Baranyai, Komjáti, Gyulafy László, Vincze Pál, Pyski István stb.
Pyski István 1585-ben a somogymegyei Endrédbe táborozó Ibrahim basának gunyból
disznófarkot küldött. A basa iratott is ám egy levelet, melyet Pyski uram aligha tett a várának
ablakába. A levél külczime: »Adassék az hazug, tökéletlen, hitetlen Bestye Pyski Istvánnak
Tihanyba tulajdon kezébe.« A levél alaposan összeszidja a kapitány urat s fölszólítja, hogy:
egy korlátba ketten menjünk be, sem te hozzád magyar vitézek, sem én hozzám török vitézek
ne jöhessenek, s ott fegyverrel addig vivjunk, hogy egyik a msáikat kivégezze a világból.«
Majd ezt irja: »az te neved nem Pyski István, hanem kurta disznó.« Ekz a levél eredetben
máig is meg van Pannonhalmán.
I. Lipót 1701-ben az apátságot az altengKép: A tihanyi főoltár festménye az egykori várról, a mostani templomról és a
rendházról.
burgi alsó-ausztriai apátnak adományozta azzal a kikötéssel, hogy az altenburgiak a tihanyi
apátságra alkalmas egyénekről gondoskodjanak. 15 év után belátták, hogy a magyarul nem
tudó szerzetesek az apátságot vezetni kellőleg nem tudják. A pannonhalmi főapátnak tehát
20000 frtért átengedték Tihanyt.
II. József császár 1787-ben eltörölte a Benedek-rendet is. A birtokait a vallásalaphoz
csatolta. II. Ferencz 1802-ben visszaállította a rendet.
Tihanyban legelőször a templomba megyünk. Hatalmas külseje, kettős tornya már
távolabb vidéken lefoglalja érdeklődésünket. A templom ott áll a félsziget ormán, magasan a
Balaton fölött. tekintete messze uralja a Balaton vidékét. A kimagasló tornyok, áhitatot
keltenek, bájt adnak az egész környéknek. A templommal összefüggőleg épitették a
pannonhalmi Benedek-rendü szerezeteseknek impozáns rendházát, melynek szárnyai
szabályos négyszöget alkotnak.
A templom szép, tágas. Bármelyik nagyváros megirigyelhetné a félreeső kis Tihanytól.
Az egész templom csupa fény és pompa. Ékesebbnél-ékesebb oltárok vonják magukra a
figyelmet. Az, amelyik a bejárattól balra van, csupa ezüstözés. Hű másolata a nagy-máriaczelli oltárnak, melyet még Nagy Lajos készittetett.
A falat művészi festmények ékesitik. A sekrestyés megmagyarázza, hogy a
mennyezeten, a szentélytől számitva az első képet, Ebner Lajos, a másodikat Lotz Károly, a
harmadikat pedig Székely Bertalan föstötte. A kórus, a hatalmas orgonával, fejedelmi. A
sekrestye butorzata nagy vagyont képvisel. Ott minden barokk-stilü faragás. Egy ember 25
évig dolgozott, míg elkészitette. A sekrestyében láthatjuk a jezsuita szerzetet alapitó szent
Loyola Ignácz arczáról 1556-ban vett viaszmaszkot. A sekrestyében a »vendégek« neveiket beirhatják a vendégkönyvbe.
A templom hajójánál magasabban fekvő szentély alatt van az a templom, az a
katakomba, melyet I. Endre király korában épitettek. Thuróczy és Katona, kifejezette
hagyomány szerint a királyt is e katakombába helyezték örök nyugalomra. E hagyomány
valószinüségét a következők is megerősítik. Az altemplom legutóbbi renoválásakor több sirt
és régiséget találtak. Az egyik vörös kővel letakart sir, vörös kővel volt gondosan kirakva. A

sirban nagyon régi csontváznak erősen porladozó maradványai voltak. E sir az egyedüli, mely
a többi közül mintegy fejedelmileg kivált. A csontokat nagy gonddal takaritották el éppen az
alább emlitett keresztalaku, fogantyus pallossal diszitett sirkőhöz legközelebb. Récsedy Viktor
régészünk azt hiszi, ha a Thuróczy és Katona kifejezette hagyomány alapos, akkor a
bizonyossággal határos, hogy a sirban I. Endre csontereklyéire találtak.
Kép: I. Endre király monogrammja.
Két oldalról 14-14 lépcső vezet le a katakombába. Ez kisebb földalatti, keresztboltozatu,
alacsony helyiség. A három hajót három pár zömök oszlop képezi. A kápolnát csinosan
kövezték és kiföstötték. Jobbra a falban hosszukás, kiálló sirkő van, melyre domboru,
keresztalaku, fogantyuval ellálott pallost véstek. Állitólag ez a király sirköve. Semmi fölírás nincs rajta. Oly egyszerü az egész, szinte kételkedünk, hogy alatta király
nyugodott. A régi templomból, csak ez a földalatti rész maradt meg, a mely a Dunántulban a
XI. századbeli épitkezésnek egyedüli emléke, és hazánk legrégibb altemploma, az óromán
altemplomnak legegyszerübb példánya. Erre épitették a hatalmas uj templom szentélyét s
ezért magasabb is ez, mint a templom egyéb része.
I. Endre tiporta le végleg hazánban a pogányságot. Megverte III. Henrik német
császárt, a kivel később megbarátkozott, csakhogy saját fia érdekében, öcscsét: Bélát
kijátszhassa, akinek korábban oda igérte a trónt. Kitört a testvérharcz. A nemzet Béla mellé
csatlakozott. Endre 1061-ben elesett a csatában. A hagyomány szerint az ő alapitotta rendnek
tagjai kegyeletük jeléül, akkor szállitották volna ide földi maradványait. Magyar király nem
nyugodhatik fenségesebb helyen, mint itt. A Balaton fölött, Magyarországnak e kies helyén,
csudás vidékén, néma csendben.
Kifelé haladva a templomból, urja meg ujra gyönyörködünk a dús aranyozásu
oltárokban, a művészies festésü boltiveken. A magyarázó egyszer erre, másszor amarra hivja
fől a figyelmünket.
A rendházban sok szoba van. Mikor a hosszu, fehérre meszelt csendes folyosókon
végig haladunk, kisszakitott világban érezzük magunkat. »Aki Tihany visszhangos folyósóin
végigjár, önkénytelenűl jut eszébe azon gondolat: mily szép lehet az élet végnapjait itt tölteni
el! Az ember sejti azt az eszmét, amit gondolhat egy trónjáról önként lelépett fejedelem, egy
férfi, ki a világból számkiveté magát, egy boldog ember, ki mindenét elveszté, s a veszteség
fájdalmait már nem érzi, ha a Tihany zárda ablakain kitekint. Köröskörül mosolygó vidék
eleven, zöld hegyoldalok, boldog
apró falvak, a vidám Balaton repkedő csüllőivel, halász bárkáival; – azután a háborgó zivatar
sötét fellegpalástjával: a hánykodó hab tetején menekvő halász-csónakok, – télen a fényes
jégtükör, a távol fehér vidéke, és ide benn – a kolostorban – mindig ugyanaz a csend, az a
változatlan nyugalom hazája, melyre a külvilág semmi öröme, semmi fájdalma vissza nem
hat.« Jókai ezt a gyönyörü leirást füzi a tihanyi kolostorhoz.
A tihanyi kolostorban csupán az ottani apát, a prior, a jószágkormányzó és 2
nyugalmazott tanár-szerzetes tölti az életet változatlan nyugalomban.
A kolostornak kisebb szobájában több ezer kötetből álló érdekes könyvtár van
összezsufolva. Ott van egy kis régiség gyüjtemény is, melynek valami kűlönös becse nincs,
noha a leirásokban sokszor emlegetik.
A tihanyi codexnek itt van a hű másolata. E codex harmadrétü, 400 oldalból álló
könyvecske. Egyik kiváló magyar nyelvemlék. 1530., 1531. és 1532-ben Ferencz-rendü
ismeretlen szerzetes irta s predikácziókat tartalmaz. Ime belőle gy mondat: »mert szent Pál

mondja: az szeretet nem patvarkodik: az szeretetnél kell kedég, senki istennek zynét nem
láthattia.« Az eredeti codex az Akadémiában van.
E könyvtárban van Pisky István tihanyi várkapitánynak 1585-ben irt, hártyába foglalt
jegyzőkönyve, mely igy kezdődik: „Pisky Istvan jeott be Tyhanban az kapitányságban 25.
Marty 1585. – Athak az kulcsyot kezében 26-a Marty 1585. «
A szerzetesektől nagyon sokan veszik rossz néven, hogy a bejelentésükre sem
fogadják nem kalauzolják őket a kolostorban. Ezt pedig ne vegye senki rossz néven, mert ha
azt a rengeteg sok kirándulót mind fogadnák, a ki Tihanyban megfordul, a szerzetesek egész
nap mást nem tennének, csak kalauzolnának.
A ki tudományos czélból vagy utleirásokhoz való adatgyüjtések végett jár ott,
mindenkor szivesen segédkezet nyujtanak neki.
A tihanyi templom megtekintése után, a tihanyi visszhang meghallgatása kerül sorra.
Északnyugatfelé, a templom és a sekrestye oldalával álljunk szemközt. Balkéz felől terül el a
Balaton hatalmas tükre, jobbról a falu látszik, hátunk mögött emelkedik az attilla-hegy nevü
dombocska. A hangot a templomnak htalmas oldala veri vissza.
Ki nem hallott volna már a tihanyi visszhangról! Már az elemi iskolák olvasókönyvei
Tihanyt, visszhangja miatt, mint nevezetes helyet vésték emlékezetünkbe.
A visszhang valóban csudálatra méltó. Gyorsan elmondott tizenöt szótagot, hatméretü
verssort érthetően vissza ad.
A leirásokból ezt persze tudjuk, mielőtt Tihanyba utaznánk. De mikor oda érünk,
szinte zavarban vagyunk, hogy mit kiáltsunk a visszhangnak, ha e nevezetességet igazában
élvezni akarjuk. Met hát hamarjában nem jut eszünkbe az a bizonyos hatméretü vers.
Csakhamar ott teremnek azonban a falu gyermekei, akik borravalók reményében gyors
iramodással igyekeznek a turista után.
Éktelen zsivajt csapnak. Mindenik a saját szolgálatát ajánlja, lökdösik egymást,
esengnek a vendéghez, hogy ne a másikat, hanem őt hallgassa meg, majd ő megszólaltatja az
»ekkót«.
Egyik rokonszenvesebb, szerényebben viselkedő fiucskát az ember kijelöli, mire a
többiek a veszteség tudatában szomoruan vonulnak félre.
A fiucska szemében öröm ragyog, mert a vendégeket ő mulattathatja a betanult,
hagyományos versekkel. Beáll a korlátba. Megköszörüli a kis torkát, s hangosan kiáltja:
Kép: A tihanyi templom visszhangverő oldala.
Szép a tihanyi kilátás,
De nehéz a feljárás.
Egy kis szünet után a templom fala szóról-szóra visszaadja a verset.
A fiucska tapasztalva a vendég méltó csudálkozását, belemelegszik a mondókáiba s
tovább kiáltja:
Ha az utja jobb volna,
Vendége is több volna. Éljen!
Répa, retek, mogyoró
Ritkán rikkant korán reggel a rigó.
Inhonorii ficabilitudinationibusquoque.

Végre is nem csak a gyermek hangját, hanem a magunkét is akarjuk visszaverve
hallani.
Elkezdünk kiáltani.
Nemzeti nagylétünk,
Nagy temetője Mohács.
Mikor az élethű hangot visszaverve halljuk, szinte hajlandók vagyunk az hinni, hogy a
templomhoz közel valaki incselkedik velünk.
Horváth Bálint, pannonhegyi sz.-Benedekrendű, bakonykajári egyház papja 1848-ban
könyvet irt Füred-Savanyuviz s a Balaton környékéről, kézikönyvül a savanyuvizi, s
balatongőzösi s minden koru s rendü tisztes vendégeknek 40 kr. pengő pénzért. Ebben az
érdekes könyvecskében a kérdéses távolságot mintegy 300 lépésre teszi. Calsovics Aladár sz.Benedekrendü áldozópap, a ki Tihanyban lakott, az 1878-ban kiadott könyvében a távolságot
mintety 400 lépésnyinek állítja. Sziklay János az 1889-ben kiadott munkájában pedig 500
méternyinek irja.
Mekkora hát a valódi nagyság?
Mérnöki eszközök nélkül azt pontosan meg nem mérhetjük, mert a sövények, fák és
szőlőkert a zsineg utjában vannak.
A távolságot azonban kiszámíthatjuk a nélkül, hogy Tihanyban kellene megmérnünk.
Egytagu visszhang akkor keletkezik, ha a visszaverő dolog a hang keletkezésének helyétől 34
méternyire van. Egy szótagot legalább 1/5 mp. alatt ejtünk ki. Ha a hang keletkezésétől, a faltól
való visszatérésig 1/5 mp. mulik el, a hang éppen abban a pillanatban érkezik vissza, melyben
egy szótagot bevégeztünk. Ha tehát a távolság 2, 3, 4-szer 34 m. akkor 2, 3, 4 szótagu
visszhang származik. A tihanyi visszhang 15 szótagot ad vissza, tehát a távolságnak
(34×15=)510 méternyire kell lenni.
Eötvös Károly »Utazás a Balaton körül« czimü gyönyörü művében a tihanyi visszhang
leirása körül két téves nézetet állit. Ezt irja a visszahangról:
»Hát a visszhang?
Az már fönt van a templom oldalán. Egyenes, mgas és széle e fal, állj tőle száz
lépésnyire , dalolj neki szellőtlen időben s dalodad meghallod tőle a magad hangján. Hangod
szinét, erejét és fokát visszamondja tökéletesen.
De nincs benne semmi különös . Építs akárhol akkora falat, nem kerül több
pénzba csak száz forintba s meg van a magad tihanyi visszhangja . Hamis hangon
éneklő fiad vagy leányod, rögtön megismeri énekhangjának hamisságát.«
Eötv ös Károly nem emlékszik a távolságra. A ki száz lépésnyire dalol a faltól, bizony
nem hallja a dalát tökéletesen, mert a fal csak 2–3 szótagot ver vissza. Külömben is a faltól
bizonyos távolságokban állva, visszhangot nem is hallunk,
mert a mélyebben fekvő álláspont, vagy a közbe eső fák, bokrok miatt szavunk vissza nem
verődik.
A világhirü visszhangról Eötvös nem állitja helyesen, hogy »nincs benne semmi
különös.« Hogyne volna, mikor ez a visszhang messze földön egyedüli. Hány akkora fal van
az országban, mint a tihanyi, még sem adnak vissza oly csodálatra méltó, érthetően beszélő
visszhangot. A jó visszhangank nem csak a 100 frtos fal, vagy az erdő az egyedüli föltételei,
hanem az ezeket és a beszélőt övező térségnek alkalmas viszonyai. Lám Tihanynak sincs meg
most már az ő eedeti visszhangja, a melyet Eötvös Károly 100 frtos fallal bárhol
előidézhetőnek gondol. Ezelőtt néhány évvel jómódu kolozsvári asztalosnak előkelő
állásokban levő fiai, a kiálló helytől jobbra emeletes villát épittettek. Ez épitkezés elég volt

arra, hogy a nevezetes visszhangban csorba essék. Ugyanis, ha kiáltunk, a hang előbb a
villába ütközik, azután verődik a templom falához. A templomtól viszszajövő hang utoéri a
villa visszhangját, mely utóbbi a nevezetes visszhangra zavarólag hat. Nem felel meg a
valóságnak, hogy a visszhang megszünt, vagy meggyengült volna. A villának kontárkodó
visszhangjával ugy vagyunk, mint mikor a társaságban szellemes uri ember beszédét
hallgatjuk, s valami fecsegő minduntalan beleszól annak a beszédébe. Bosszantja az embert az
íly fecsegő, de azért az érdekes beszédet is élvezzük.
Ha több vilát építenének ott a környéken, vagy erdőcskét ültetnének, semmivé
törpülhetne a visszhang s hiába állna ott a hatalmas fal.
A villa építésénél megbocsáthatlan könnyelmüséget követtek el minden részről. Arra
csak mégis gondolhattak volna, hogy a villa a visszhangra befolyással lehet. A félig kész, a
visszhangot már zavaró villát, gyűjtés utján előteremtett költséggel le kellett volna rombolni, hogy Tihany és az egész Balaton egyik legnagyobb
nevezetességét megmentsük. Mégis csak sajnos, hogy az a visszhang, a melyet Csokonai és
Vörösmarty megénekelt, könnyelmü fölületesség miatt vesztett eredetiségéből.
Mikor Csokonai Vitéz Mihány Tihany vidékén járt, keserü érzésekkel telve, megirta
»A tihanyi visszhangokhoz« czimü költeményét. Ime az első strófája:
„Oh Tihanynak riadó leánya!
Szállj ki szent hegyed közül,
Im, kit a sors eddig annyit hánya
Partod ellenében ül.
Itt a halvány holdnak fényén
Jajgat és sir elpusztult reményén,
Egy magányos árva sziv.”
Vörösmarty Mihály »A tihanyi visszhang« czimü gyönyörü regéjét irta e visszhangról.
„Szüntesd csókjaidat, szüntesd meg az alkudozó szót,
Édes az ah, de tanut nem szivel a szerelem.”
A visszhangos tetőn igy sugott Irma Dezsőhöz,
Hogy Tihany agg hátán ültenek a szeretők.”
A rege további részei szerint, Irmának eme szavait a visszhang hallá s elbeszélése
révén megtudta az egész ország.
„Akkor az árulót igy szidta meg a haragos leány:
Némulj meg visszhang; vén Ballaton, te apadj.”
Mintha Vörösmarty Irmájának átka teljesülni kezdene! A visszhang szava már akadoz.
Még 1–2 olyan körültekintő építkezés kell s akkor az átok megfogamzik.
Van rá mód, hogy az eredeti visszhangot élvezzük. A kiáltóhely mögött más kiált s mi
néhány lépésre a templom felé közeledünk, akkor, a villának a kiáltó hangjába bele fecsegő
visszhangja nem zavar. A lenn álló a fenn lévőnek hangját tökéletesen visszaverni hallja.
A visszhangot szeles időben nem hallhatjuk. Vigyünk trombitát, vagy klarinétot. Ezek
hangját a fal még szeles időben is szépen visszaadja.
A visszhangot zavaró villa csinos összeget képvisel. Egyszer mégis le kellene
rombolni. Utóvégre a visszhang ma már az irodalomé, annak helyreállítására törekednünk

kötelesség. Indítsanak e czélból gyűjtést. A tihanyi kirándulók szivesen áldoznának 20–40
fillért. Évek során át szép tőke gyúlhet össze. Áldozzon az állam, a tihanyi uradalom, a
balatonmenti községek, a megye. Vegyék meg a villát s hordják el a legutolsó kövét. Ha a
tihanyi visszhangot lassanként elnémítják, nagy poézist törölnek ki a Balaton világából!
A visszhangtól nem messze van magán-szőlőbirtokon a Garay kunyhó. Garay János, a
költő tiszteletére nevezték el, a ki »Balatoni kagylók« czim alá foglalt szebbnél-szebb
költeményeivel, neves iróink közül legtöbbet áldozott a Balatonnak. Ezt a kunyhót 1883-ban a
Balaton Egylet épittette.
A kunyhónak fából készült oldalán Jókai Mórnak e sorait olvashatjuk:
„Éljen a honnal a nép! Szól üdvriadója Fürednek.
Visszhangozza Tihany: éljen a néppel a hon!
Hol hajdan a remeték Istent vezekelve imádták,
Most öröm és vigság hordja az égbe imánk.
Szent föld ez! Multunk sok gyászát zente e visszhang,
Hadd visszhangozzák bérczei most örömünk!”
Tihanynak másik nevezetessége a kecskeköröm. A visszhang meghallgatása után
menjünk le a Balatonhoz kecskekörmöket szedni. A gyermekek pár fillérért árulnak ugyan
több darabot,
Kép: A kecskekörmök külömböző oldalról.
de érdekesebb és tanulságosabb, ha a helyszinén magunk szedjük. A magas oromról, lejtős
uton kell lemenni a Balatonhoz. A gyermekek szivesen kalauzolnak. Egyik-másikkal kis kapát
és kosarat hozassunk. A Balaton partjának egy részén, a templom alatt, néhány száz lépés
szélességben, a hullámok fehér szinü, kecskeköröm alaku, kavicsnak látszó tárgyakat hoznak
a part mentén lévő kavicsok közé. Hófehér szinükről már messziről megismerjük őket.
Nemcsak a vizben vannak. Ha a partnak széles szalagként huzódó talajában kapálunk, kevés
kutatás után kecskekörmök tömegesen bukkanak elő.
Az első gondolatunk az, mik is lehetnek ezek a kecskekörmök?
A nép hite szerint, egy rossz ember örökösen káromkodott. Egy izben mérgében
kecskenyája felé megint csak káromkodva követ hajitott. A kő valami lapos követ ért, azt
odább lökte s alóla víz fakadt. A víz mindjobban ömlött, abból lett a Balaton, mely a rossz
ember kecskéit elnyelte.
A nép száján forgó ezt a mondát Fáy András
földolgozta »Sió, a Balaton tündére« czimü regéjében. E regében szerepel Rohan herczeg,
Tihany ura, két leánya: Horka és Helka, a kiket Thuz illetve Kelén szeret. A regének igazán
valószinütlen, bonyodalmas, nehézkes szövegét itt nem ismertetem. Csupán annyit említek
meg belőle, hogy Thuz gonoszságai miatt, aranygyapjas nyája égő szomjuságtól hirtelen
meglepve, bele rohant a Balatonba. E nyáj arany-kecskéinek körmét hányja ki még most is a
Balaton.
A kik a dolog iránt mélyebben szeretnek érdeklődni, azokat persze nem elégiti ki a
rege magyarázata. Szeretnék tudni, mik is hát tulajdonképpen a kecskekörmök. A nagy
közönség között képtelenebbnél képtelenebb verziók forognak.
Eötvös Károly is, ez a sokoldalu, ragyogó tollu iró »Utazás a Balaton körül« czimü
munkájában, a kecskekörmök leirásánál tájékozatlanságot árul el. Ezt irja: »a kecskeköröm
valami megkövült kagyló az özönviz előtti időből. Ilyen kagyló nincs már eleven állapotban
a föld kerekségén. Én bizony azt sem tudom, hogy kövült módon is van-e másutt. Nem is a

Balaton szülöttje. Az a tenger, mely félmillió év előtt a Balatont ránk hagyta hirmondóul, nem
ismerte ezt a kagylót. Ha ismerte volna: másutt is előfordulna a Balatonban, nemcsak Tihany
oldalánál. Ezt a kagylót csupán Tihany szüli. Mikor egy irtózatos világforradalom tüzokádó
haragja Tihanyt kiemelte a vizek mélységéből: akkor menekült a kagyló Tihany sziklái közé s
a kövek közt kővé vált maga is.« Eötvös Károly e leirásban sorról-sorra tévedésben van.
Talán nem fölösleges, ha a kecskekörmök leirásánál kissé hosszasabban időzünk.
Bocsássunk előre egy kis geológiai ismertetést.
A föld történetét 6 korszakra osztják: ó-kor,
első-, másod-, harmad-, negyed- és jelenkor. Az ős korban a szerves életnek még csak kétes
nyomai vannak. A harmadkort felosztjhák ismét négy korszakra: eocén-, oligocén, miocén- és
pliocén korszakokra. Az utóbbi a legfiatalabb. Ebben a korban már élt az ember, mérsékelt
meleg klimában, szörnyeteg állatok között. Más volt akkor a föld képe. Európa Amerikával
kapcsolatban állott, Anglia akkor szakadt el Európa törzsétől. Sok százezer
Kép: A Congeria triangularis. (A kagyló, melyből a kecskeköröm származik.)
év mult el azóta. A föld nagy részét tenger borította. A mi vidékünk, az egész ország,
Európának nagy része, félig sós vize alatt állott. Ebben a nagy tengerben éltek azok az állatok,
a melyekből a kecskeköröm származik. Kagylők voltak azok. A tudomány Congeria
triangularis-nak mondja őket. Millió és millió élt a tenger fenekén. A mi balatoni »Unio«inkhoz hasonlíthatjuk őket, melyeket népünk békateknőknek nevez. E két kagyló héjának
alakja és anyaga körülbelül megegyez. A kecskeköröm kagylőja azonban fölül tömör csuklóban végződött, alul pedig kiszélesedett. A kagyló, a meszes héjak állatja, idővel kimult. A
héjak szétestek, benn maradtak az iszapban. Az iszapra ujabb és ujabb lerakodások történtek.
A tenger elvonult, elpárolgott. A kagyló héjának alsó vékonyabb része letöredezett. A
megmaradt kemény részeket a Balaton hullámai kimossák a talajból, kecskeköröm alakuvá
koptatják s igy vetik ki a partra.
A kecskeköröm anyaga mész volt, a mely megkövesedve ellentállt évezredek
viszontagságainak. A kecskeköröm egykori kagylójának rokonai a mostani állatok között csak
a Kaspi és Arál tóban fordulnak elő. A kecskeköröm nemcsak Tihanyban van – mint Eötvös
állítja, – hanem igen nagy kiterjedésü helyeken található sokszor oly nagy tömegben, hogy
vastag rétegeket alkot. A Balaton egyéb helyein pl. Almádiban és Berénynél is vannak,
csakhogy ott a hullámok jobban szétzuzzák őket s ezért nem tünnek föl. Ha másutt is
volnának oly agyagpartok a Balaton mentén, mint Tihanynál, a hullám azokból is mosna ki
kecskekörmöket. Egyébként a keszthelyi agyagban s a kőfejtőben is van congeria. Rengeteg
sok van Kőbányán, a téglagyár földrétegei között; kitünő lelhely még Árpád,
Baranyamegyében. A cserszegtomaji hegyek vizmosásaiban lépten-nyomon kibukkannak a
kecskekörmök töredékei, a hol nem vesszük őket észre, mert figyelmünk nincsen ott annyira
fölhiva rájuk, mint Tihanyban a regék és szebbnél-szebb költemények révén. Arról szó sincs,
hogy a kagyló Tihany s csakis Tihany sziklái közé menekült volna. A tihanyi rétegek
évezredeken keresztül rá rakodtak a kihalt kagylóra. A Kis-Balatonban nagy területeket lep el
a mi békateknőnk. E kagyló egyszer csak kimul, a héjai ott maradnak az iszapban. Százezer és
százezer kagyló él és mulik ki. Ha majd a Kis-Balaton helyén
évszázad, vagy évezredek után szárazföld lesz, ebből éppen ugy választja ki az idő
viszontagsága a békateknőket, mint most a kecskekörmöket Tihanynál. A költők egykor épp
olyan szép regéket irnak a mi békateknőnknek maradványairól, mint most a kecskekörmökről.

Tihanyban egy másik kihalt kagylónak kerekded, barázdás héját is találják. Ezt a nép
»Uri fejkötő«-nek nevezi. E kagyló maradványai kis számban jönnek forgalomba, mert ásás
közben vékony héjok széttöredezik.
A félszigetnek Füred felé néző oldalán barlangok vannak. Aki Tihanyban jár, el ne
mulassza megtekinteni őket.
A hegyen mintegy 50 méternyire kell fölfelé haladnunk, hogy a barlangokhoz jussunk,
melyeket a nép »Barátlakások«-nak nevez. Cserjék, messze kuszó sürü indák állják
minduntalan utunkat. Eitelberg Rudolf, bécsi egyetemi tanár, már 1855-ben leirta az üregeket.
»A tihanyi szikla imolák – irja – kies fekvésüek. Naponként az első napsugár őket világitja,
körülöttünk csendesség van és szent nyugalom. A néző lábánál a Balaton majd két
mértföldnyi szélességgel terül el; északról a Bakony első dombjai képezik keretjét, nyugatról
a rónaság a távoli láthatárral elegyedik, a keleti partok alig látszanak. Azt hinnők, hogy egy
tenger fekszik előttünk. A partokon népes helységek terülnek el, ezek egy szebb jövő elé
néznek; kellemes nyaralók fognak az erdők szélein keletkezni, mert itt déli éghajlat
uralkodik ; a jól csinált utak és vaspályák ezen nevezetes beltenger felé teendik irányukat.
Akkor – és ezen időszak nem látszik igen távol lenni – akkor fogja ezen tó maga, majdnem
kisérteties csendjét veszteni. Kell, hogy itt gazdagabb élet és mozgékonyság mutatkozzék és
azon műveltség fog e partokon
Kép: A tihanyi barlangok.
emelkedni, mely egy királynak tiszteletreméltó sirját, az ájtatos papok kolostorát, és a csendes
sziklamagányt, nagyobb áhitattal fogja tekinteni és őrizni, mint a jelen idő.«
Jó német tudós, 48 év mult el már jóslásod óta s az a mozgékony élet még most sincs
meg e partokon. Te is lelkesedtél a mi természeti szépségeinkért, mi is lelkesedünk érettük.
De hát a puszta lelkesedés nem teremt még pezsgő életet. Mi haszna lelkesülünk mi,
ha apartok tulajdonosai nem cselekesznek?
Te ezelőtt 47 évvel német létedre hirdetted, hogy déli éghajlat uralkodik itt. Kérdezd
meg a magyar orvosoktól, hány tudja ezt közülök. Nézz csak utána, hány embert küldenek
német fürdőre, ide, meg amoda, addig, a míg csak egynek is ajánlanák a Balaton éghajlatát.
De maradjunk a barlangoknál. Nagy üregek ezek. Három csoportban vannak.
Mesterséges uton vájták ki őket. Remeték laktak itt valamikor. Régi okiratok emlitik ez
üregeket. Uruzkó, Üreskő, Uruzkő néven. 1270-ből ismerünk egy okiratot, a melyet az
uruzkói ház perjele, Salamon is aláirt.
Horváth Bálint már 1848-ban talált embereket, a kik kétségbevonták, hogy a
barlangok remete-lakások voltak. A jámbor pap kifakadt. Azt irja, hogy a mostani minden
vallásost lerombolni, s fenlévő irottlevelek daczára is meghazudtolni törekvő korszellem, e
csendes lakoknak háborut izenve, a világgal elhitetni akarja: miszerint e barlangok nem isteni
szolgálatra magukat elszánt tisztességes remeték számára készűltek légyen a hajdankorban.
Horváth Bálint be is mutatta a fennemlitett okirat másolatát, a mely szerinte minden józanul
gondolkodót meggyőzhet a barlang rendeltetéséről.
Eötvös Károly ugy látszik nem olvasta a méltatlankodó szerzetes leirását. Máskép aligha helyezkedett volna az eddigi irókkal – a kik
között ott van Rómer Flóris – ellentétes – és tényleg helytelen – álláspontra.
»Utazás a Balaton körül« czimü munkájában azt irja, hogy »az a lyuk se nem barlang,
se nem remete fészke. A Füred felé néző oldalon, közel a tihany-aszófői nagy öbölhöz, a víz
szine fölött mintegy negyven méter magasságban van egy szziklalyuk, mleyben négy-öt
ember fér el állva. A főfal, melyben vésve van, omlatag kőzet. Vasas végü botjával valami
nyájőrző fiu ásta-véste. A csapongó képzelet, a játszi elme oltárt, szent helyet, kereszt nyomát,

remete lakát látja az oduban.« Ezután gyönyörüen elmélkedik a remetékről, s végül azt irja;
»Nem is hiszem én, hogy a tihanyi remete-barlangban remete lakott valaha«.
Nem csak egy sziklalyuk van a leirt helyen. Az első barlang két kisebb kápolna. A
második is kettős barlang. A harmadikban pedig már három üreg van. Az egyik barlangból
alagutszerü folyosót ástak. Az első barlang középső imolája 9 méter hosszu, 8 méter széles és
2 m. magas. Tehát nemcsak 4–5 ember fér el benne. A barlangokat dehogy tudta volna valami
nyájőrző fiu ásni-vésni. Nagy dolgot adhattak azok sok embernek. Mert nem omlatag
kőzetben, hanem aczékeménységü kősziklába vájták őket. Minden kétségen felül áll, hogy a
barlangok imahelyek voltak. Valóságos oltár alakokat, padokat látunk kivésve a kősziklákból.
Nem kell itt semmit a csapongó képzeletre, a játszi elmére bizni. Az oltár mellett a falban
szabályos oldalu, szabályos boltives kis fülke van, a mely minden kétséget kizárólag a
miséhez szükséges boros- és vizes edények tartására szolgált. A barlang egyik nyilásában még
most is látjuk a falrakást, mely két keskeny ablakot képezett. BiKép: A tihanyi félsziget térképe.
zony itt rendszeres munkálkodásnak az eredményét látjuk.
Eötvös azt hiszi, hogy a barlangokban már csak azért sem lakhattak remeték, mert ott
ember meg nem fordul, arra ut sem vezet. A sivatag talajon kertészkedni nem lehet és oda
szabadon bejár az északi szél. Nincs az a remete, a ki ezt elszenvedje.
Ezek a következtetések nem dönthetik meg a történelmi adatokat. A remeték bizonyára
csak a nyári hónapokban laktak ott fenn. Télire behuzódhattak a faluba vagy a kolostorba. A
barlangokban való lakás, a népet több szánalomra, tiszteletre birhatta. A magukat sanyargatni
látszó remetéknek a termés után, özönével vihették az ajándékokat, a miből azután egész télen
vigan élhettek fütött szobában. Az északi szél ellen, a még most is látható falrészhez hasonló
falak rakásával egész jól védekezhettek.
Tihanynak más részén van még két mesterséges barlang, a leánybarlangok, ezek
kisebbek. A néphagyomány szerint a mult század közepén valami Keszi Ferencz nevü ember
ásta őket. Itt tartotta a borát. Később leányával együtt itt lakott. Leánya e barlangok egyikében
halt meg teljesen elhagyottan.
Tihany halász-falu volt, a hol a lakósság ősi szerszámmal, ősi módon, patriarchalis
összeállásban, ősi bokorban üzte a mesterségét, a mi apáról fiura szállt.
Büszkék voltak a mesterségükre. Hitük volt, hogy ők mint »Krisztus halászai« az
apostolok utódai.
Herrmann Ottó »A magyar halászat könyve« czimü munkájában azt irja, hogy a
tihanyi hires bokrok minden bizonnyal az egész országnak legjobb evezősei voltak.
Nekitámaszkodtak a lábvetőnek, erősen fogták az evezőt s mikor tollával belevágtak a vizbe, felemelkedtek, aztán
hátradőltek, – s a kilencz evező oly szabályosan dolgozott, mint valami óra műve.
Mióta a Balatont bérlő-részvénytársaság halászsza, Tihanyban is kiveszett a halászás
poezisa. Elnémult a halásznóta, kivesznek az érdekes halász-szokások. Sutba került az
öregháló, a gyalogháló, az istáp, a tuzsér, a torokgyékény, a bötk, a czéla, az alin, az átolja, a
belső csapó, a bukáló, a czibék, a vejsze, a szaggató meg a többi, laikusok előtt
ismeretlennevü halászszerszám.
A bödönhajó ott korhad a parton. Elmult az az idő, mikor a tihanyi igazi magyar
emberfajta vas markától megragadott evezőkkel biztosan járatta a háborgó, szilaj vizen.
Feloszoltak a bokrok, a halászok köztársaságai, megszünt az elüljárói méltóság, a
csetrés, a kisbiró, a galogszer-haleladó és a czémester tisztes hivatása.

A tihanyi népnek nincsen több jussa a garda és keszeg rengeteg seregében, az izletes
fogas, kövér ponty értékes csapataiban. a tihanyi gyepen „jó szerencse után” nem
osztozkodnak többé a vászontarisznyával e halászmérték segélyével.
A tihanyi parton nem lobog többé az élénk tüz, mely mellett piros-pozsgás
menyecskék, tapasztalt halászgazdák főzik az illatos, paprikás halászlevet, avagy a pontynyárson forgatják a kitünő halat.
Tihany ősrégi népéletét évszázadok érintetlenül hagyták, de a részvénytársaság egykettőre elsöpörte, a hálót kiragadta számtalan halász kezéből; öreg, hivatásos halászokat
kenyérvesztetté tett.
A tihanyi halász kedve vesztetten más foglalkozás után nézett s nem jut eszébe többé a
halásznóta, melyet vig társaságban, tüzes bor mellet oly sokszor énekelt gondtalanul:
„Én vagyok a halászlegény,
Én járok a viztetején;
Én fogom az aranyhalat
A tihanyi hegyek alatt.”
Kép: A halásznemzetség pusztuló csónakja.

Balaton-Füred.
Tihanyban a Barát-lakásokat nézzük meg utólszor, mert innen a mezőn keresztül a
legrövidebb idő alatt érünk Balaton-Füred községbe. Utunkban kellemes, hidegvizü forrásra
találunk.
Balaton-Füred nagyközség, mintegy 2000 lakóssal. Északról és északkeletről magas,
hegyes vidék környezi. A helység jellege inkább falusias. Nevezetessége a szép, nagyarányu
kalvínista templom, melyet Rómer Flóris munkájában megemlit. A templomban ötvösművészeti szempontból két érdekes kehely van, melyek a tihanyi szerzetesek
vitatása
Kép: Ötvös-művészeti régiségek a füredi templomban.
szerint, a tihanyi templomé voltak. 1617 után azonban, mikor az apátsági javakba az
önkényeskedő várkapitányok ültek, a két kelyhet Kenesei Péter várkapitány, a füredi
református templomnak ajándékozta.
A kapitány ur e tényét rá is vésette az egyik kehelyre ilyenképpen:
»Kenesei: Péter Tyhani főkapitán Az Füredi Templomhoz atta Isten tisztességére.
Anno. U: D: C. XXII.« (1622.)
A fürdővendégek a faluban olcsó lakásokat, olcsó vendéglőket találnak. A ki nem
restell a fürdőtelepig sétálni s a ki igazán jutányosan akar nyaralni, az a faluban béreljen
lakást.
A Balaton s partján a fürdőtelep a faluból 15–20 percznyi gyalogut. A telep, vagy mint
a nép mondja: »A savanyuviz« a szent Benedek-rend tihanyi apátságának birtoka. A rend
maga kezeli a fürdőt.

Kép: A füredi fürdőtelep látképe.
Kép. Füredi fürdőhely-részlet. Jobbra az előtérben a kápolna.
Az eddig látott, egyszerübb viszonyok között lévő fürdőhelyek után, – nem számitva
Keszthelyt – meglep bennünket a telep városias jellege. Jó termő rétek és szántóföldek között
menve, valóságos kis országba érünk. Már messzire látjuk a nagy tátorban álló büszke
villáknak magasba nyuló tornyait.
Egy-egy villa nagy területet ural, távolról kandikálnak egymásra. Mindegyiket
gondosan ápolt park övezi, a hol szakavatott kertészek munkája virul.
A fürdőtelep belső szervét egész utczák alkotják. Igazi fürdőn vagyunk, melyet
évtizedek fejleszthettek ennyire. A sajátságos külsejü templom szém oltárfestményei
érdemesek a megtekintésre.
A telep góczpontján hatalmas épületek emelkednek. Uradalmi bérház hét van, nyaraló
65. A szállodákat, a bérházakat mintha világvárosban épitették volna. Az Ipoly-udvarban a
Klotild-szállodában, az Erzsébet-szállóban, a Grand Hotelben, az Eszterházy szállodában és
az óriási Mangold-házban, (melynek nagyságát a nép ekként jelzi: annyi ablak van rajt, mint a
hány nap egy esztendőben) és a bérbe adandó villákban kisebb-nagyobb áron 850 szoba várja
az érkező vendégeket.
Az Erzsébet-szállodába egy izben Erzsébet királynét várták vendégül. Az épületet
nagy költséggel rendezték be. A látogatás azonban elmaradt.
A 199. oldalon látható, fehérlő gyógyterem arányai óriásiak. Száz és száz pár tánczolta
a négyest a hajdani hires, hét vármegyére szóló Anna-bálokban. Sok fiatal sziv gyult itt
szerelemre.
Tágas olvasó-termek vannak az épületben; külön a nők, külön a férfiak részére.
Fürednek van az az egyedüli kényelme, hogy fedett sétahelye van. A most emlitett képünkön
látható alsó bolthajtások e sétahelyről nyilnak, melyek a közelKép: Részlet B.-Füredről.
ben álló uradalmi épületekkel vannak összekötve. Esős időben a lakásból szárazon jutnak a
fedett sétányra, ahol az emberek nagy tömege korzóz. Balról vendéglőt és kávéházat látunk.
Fenn a zászlók körül terrasz van, a melyen teritett asztalok mellől pompás kilátás nyilik. Az
étterem óriási. Ez itt az első étterem, a mely az ország sok kiváló jelesének találkozó helye. Ez
a hely a legnagyobb urak igényeit is kielégiti.
A telepen két vendéglő van. A Mózesvallásuak részére külön étkezőről gondoskodtak.
A vendéglők közül tehát bármily igényü ember válogathat.
Füreden nem győzünk eléggé gyönyörködni a sok diszbokor, a szebbnél-szebb fák, a
gyönyörü pázsit és az ezt elboritó szingazdag, buja tenyészetü, pazar szépségü virágmezők
látása fölött.
Bárhová nézünk, képrázatos pompákban tűndöklő virágoktól alkotott csillagokat,
köröket, betüket s más tetszetős alakokat látunk. Lelkünk megfürdik a természet és az ügyes
emberi kéz alkotta kertészeti művek fölött.
Annyi bizonyos, hogy a Balaton mentén nincs sehol annyi virág, mint Füreden. Füred
nagyrészben a sok, ezerszinü virág bólingató fejecskéjének köszönheti lebilincselő bájosságát.
A balatonmenti fürdők pédát vehetnének e tekintetben Füredtől. Nem sokba kerül a
virágmag, nem sok munkát kiván a virágok ápolása. S a virág mily sok, igazi gyönyört nyújt
az érző léleknek! Az emberek miért is nem szeretik jobban a virágot?

A telep központjában 3 savanyuviz-forrás van. Kettő fölé csarnokot épitettek. A király
1852.-i utja alatt körüljárta a Balatont. Füreden lement az egyik savanyuviz forráshoz. A
forrás ettől az időtől viseli a »Ferencz József« nevet. A pompás, hűsítő ital nagyon megnyerte
tetszését. A délután foKép: A füredi Ipoly-udvar.
lyamán többször is ivott egy-egy pohárral. Fürednek nagy előnyére vannak a források. Az
emberek már a kora reggeli órákban tolonganak a Ferencz József-forrás körül, hogy 1–1
pohár savanyuvizet természetes avagy melegitett, sókkal kevert állapotban megigyanak, a
hogyan t. i. az orvos rendelte. A közönséget egyenruhás emberek szolgálják, a kik a márvány
oldalak közé tóduló vizből leereszett poharakban adják az üditő italt. A vizért fizetni nem kell,
csupán a szolgálatért teszek egy-két fillért a kitett perselybe. A szulfátos savanyuvizet
messzebb nem szállithatják. Azonban igy is mintegy 10.000 palaczkkal kerül forgalomba.
A savanyuviz-kurát mellbetegeknek ajálják. A jó emésztésre is nagy befolyással van.
A naponkint 800 hl. vizet adó forrás közvetlen szomszédságában lévő másik forrásnál
savanyuvizzel kevert savót mérnek pohárszám 10 fillérért.
A savó kurának is sok a híve. Az apátság a savó készitéséhez juhnyájat tart fenn, mely
a közeli, bujántenyésző, illatos mezőkön táplálkozik.
A harmadik forrás a fürdő-forrás. Ennek vizét csak melegített fürdőkre használják.
Csakhamar a zenepavillonhoz érünk. Füreden a czigány nem a vendéglőben, hanem a
téren szórakoztatja a közönséget, napról-napra megállapított programm alapján.
Érdekes látvány, mikor a sok vendég a savanyuvizet vagy savót szürcsölgetve a
zenében élvezetet keres, alá és föl sétál.
Utunk a Balatonhoz árnyas ligeten vezet keresztül. A parti sétányba érünk, mely 500
méter hosszú, négyes fasor. A keszthelyi fasorokhoz hasonlíthatjuk őket; csakhogy amig a
keszthelyi fasorok jóval idősebbek, tehát szebbek s a városból vezetnek a fürdőbe, addig a
fürediek közvetlen a tó partján vonulnak el. Füreden a Balaton mellett
Kép: A füredi gyógyterem. Háttérben az erdőben a szinház.
legelőször kezdették a fürdő-culturát. A partot már 1877. után töltötték. A sétányon az esti
órákban nagy sokaság hullámzik. A magyar közéletnek számos kiválósága keres pihenést a
padokon, melyekre a szép fasor lombos fái borítanak árnyékot.
A sétányról a Balaton nagy vizfelületében gyönyörködhetünk. Tekintetünknek
Keneséig, a Balaton végéig nem állja utját semmi. Jobbról látjuk Tihany félszigetét, a kettős
tornyu templommal, balra pedig több falu fehér házikóit.
A sétányról megyünk be a fürdőházakba, melyek nagy telepet alkotnak. A fűrdőház
díszes épületében mintegy 100 fülke és 26 magán-fürdő van 80,000 K. költséggel építették.
A füredi fürdőháznak van az az egyedüli előnye, hogy benne »tükör fürdő« is van,
azaz fülkéktől körülhatárolt zárt víz, melyben rossz időben is fürödhetnek, mert oda a szél be
nem hatol.
A sétányra torkolik a gőzhajó kikötő is. A füredi gőzhajó-forgalom nagyon élénk. A
közönség a hajón érkező vendégek fogadására mindennap összesereglik.
A sétány előtt van a csónakkikötő is. Több imbolygó csónak s gyorsan járó benzines
hajó áll a vendégek rendelkezésére.
A sétány végében a Stefánia Yacht-egyesület van, melyet 105 tag tart fenn, jobbára az
arisztokrata világ köréből. A füredi kikötőben 12 szebbnél szebb vitorláshajó horgonyoz,
melyek a Balatonmentén páratlanná teszik a füredi víz képét.

Nagyon szép látvány az, midőn a szél a sok yacht vitorláit dagasztja, mikor azok
keresztül-kasul rohannak a vizen.
A yacht-egyesület minden évben yacht-versenyeket rendez, a mikor próbára teszik a
vitorlakezelők ügyességét s a hajók menetképességét.
Az ily versenynek tengernyi nézője van.
Kép. A füredi Ferencz József-savanyuvíz-forrás.
Kép: A yacht-egyesület helyisége. A háttérben Vaszary Kolos herczegprimás nyaralója.
A yacht-egyesület helyiségét főuri kényelemmel és izléssel rendezték be. A helyiséget
Stefánia ajándékozta arczképe diszíti, mert ő az egyesület védnöke.
Ő is nagyon jól érezte magát a Balaton vidékén. Füreden naponkint meglátogatta a
yacht-klubbot. Sokat csónakázott, vitorlázott és tenniszezett. Gyakran kirándult a Balaton
szép tájaira. Egy ily alkalommal szigliget omló vára megragadta figyelmét. A regényes
fekvésü hegyet lerajzolta. E rajz sokszorosítva ma már közkézen forog.
A yacht-klubban külön női öltöző és társalgó van. Az egyesület több lawn-tennis
pályát tart fenn. A helyiség terraszáról szép kilátásban van részünk.
Az egyesületnek kis hajó műhelye van. GyárKép: A füredi gőzhajó-kikötő és a fürdőház.
Kép: Balatoni vitorlás szélcsendben.
nak nevezik. Öt-hat ember készíti a hajókat kivitelre. Évenkint mintegy 25 darabot
értékesítenek.
A park területén sétálva, Kisfaludy Sándor szobrához jutunk, melyet a kegyeletes
közönség 1877. évben állított a zalai és balatoni nagy költő emlékének.
Kisfaludynak már 1860-ban emeltek szobrot. Ez azonban izléstelen volt. Jalsovics
Aladár azt irja, hogy »gyengébb idegzetü nők, rá nézni sem mertek.«
E szobor helyett állították a mostani szobrot mintegy 20,000 K. költséggel.
Eötvös József a leleplezéskor mondotta, e mély értelmü szavakat: »A ki szobrot
érdemel, annak szoborra szüksége nincs.«
Kép: Vitorlás a verseny előtt.
Sétánk közben fényképész-műtermekre, czukrászdára és több műhelyre és
kereskedésre bukkanunk.
Szóval Füred, akár csak a város, minden szükségletünket fedezi.
A nagyobb kiterjedésü fenyvesliget közepén szinház van. Jó társulatok játszanak benn.
A teleptől kissé távolabb van a galamblövő-helyiség, mely a 30 mágnás tagból álló
Galamblövő Egyesület tulajdona. Ennek az a czélja, hogy tagjait a lövésben képezze.
Minden évben vannak versenyek, melyekre a közönséget is beeresztik.
1000–2000 ártatlan galambot lőnek halomra, a mi a nézőben inkább szánalmat mint
mulatási kedvet ébreszt. Van olyan lövő is, a ki 20 kiereszKép: Vitorlás verseny közben.
tett galamb közül huszat lő. A füredi sportesemények sok vendéget vonzanak.

A szerves egészet képező Erzsébet- és Klotild-szállodák épületében hideg és meleg
kád-, gőz- és savanyuviz-fürdők állnak rendelkezésre. Érdekes megfigyelni a savanyuvizfürdőben a rozsdásbarna szinü vaslerakodást. Massageban is lehet részünk. A fürdőbe
különálló gépház gépei szállítják a vizet. A betegek három orvos tanácsához fordulhatnak.
Gyógyszertár van.
Minden vendég, ki a balatonfüredi fürdő területén tartózkodik, a következő gyógy- és
zenedijat tartozik fizetni:
3–5 napig való tartózkodásért:
Egy személy . . . . . . . . . . . 4 kor.
Gyermek 10–15 évig . . . . . . . . 2 „
Cselédért egyenkint . . . . . . . . 2 „
14 napig való tartózkodásért:
Egy személy (minden egyes családnál a
családfő)
. . . . . . . .
Minden további személy, ki szorosan a családhoz tartozik . . . . . . .
Gyermek 10–15 évig . . . . . . .
Gyermek 3–10 évig
. . . . . . .
Cselédért egyenkint . . . . . . .

.

12 kor.

.

6 „
4 „
2 „
2 „

.
.
.

14 napon túli tartózkodásért:
Egy személy (minden egyes családnál a
családfő) . . . . . . . . .
Minden további személy, ki szorosan a családhoz tartozik . . . . . . .
Gyermek 10–15 évig
. . . . . . .
Gyermek 3–10 évig
. . . . . . .
Cselédért egyenkint
. . . . . . .

. 24 kor.
. 12 „
. 8 „
. 4 „
. 2 „

B.-Füred és Arács községekben, vagy ezek szőlőterületén időző vendégek a fenti dijak
felét fizetik.
Gyógy- és zenedijat csak az orvosok nem fizetnek saját személyük után; a közös
hadseregbeli és honvéd-tisztek pedig őrnagyi rangig, a megállapitott dijak felét fizetik.
Sokan zugolódnak a fürdők győgy- és zenedijai miatt. Meg kell azonban fontolni,
hogy a hivatalosan kimondott fürdőkben, mint a milyen Füred is, sok költséget emészt föl a
telep rendbentartása és a közönség igényeinek kielégitése.
Kép: Füredi partrészlet a jégről fölvéve. Balról a Yacht-egyesület helyisége.
Kép: Galamblövés.
A hideg fürdők árszabálya:

Tükörfürdő . . . . . . . .
Első osztályu balatoni magánfürdő
egy személy
. . . . . .
Másodosztályu egy személyre
. .
Harmadik oszt. egy személyre . .
Férfi közfürdő az uszodában
. .
Női közfürdő az uszodában
. .
Uszodai bérlet (20 jegy) reggel
.
„
„
„
délután
.
II. oszt.
„
„
reggel
.
„
„
„
délután
.

Délelőtt
1 K. 60 f.

Délután
1 K. 40 f.

1 „ – „
– „ 60 „
– „ 40 „
– „ 60 „
– „ 60 „
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

– „ 80 „
– „ 40 „
– „ 20 „
– „ 40 „
– „ 40 „
10 „ 20 „
6 „ 80 „
9 „ 60 „
6 „ 40 „

A meleg- és gőzfürdők árszabályai:
Délelőtt
Egy első oszt. márványkád-fürdő
2 K. – f.
Egy pezsgő (szénsavas) fürdő
. .
2 „ – f.
Első osztályu fakád
. . . . . 1 „ 60 f.
Másodosztályu fürdő . . . . .
1 „ – f.
Gőzfürdő zuhanynyal . . . . .
2 „ – f.
Tükörfürdő (Bassin) zuhanynyal .
1 „ – f.
Ülő-fürdő . . . . . . . . .
– „ 60 f.

Délután
2 K. – f.
2 „ – „
1 „ 40 „
– „ 80 „
– „ – „
1 „ – „
– „ 60 „

Kép: A füredi galamblövő ház.
Balaton-Füred hazánknak egyik legrégibb, legelőkelőbb fürdője. Magyarország
gazdag urai, nemessége messze vidékről kereste föl e helyet.
Érdekes az 1848-ban megjelent ismertetésnek ezek a sorai:
»A közlekedés a fővárosból legkényelmesebben eszközölhető. Ugyanis Pestről két
gyors kocsi jár. Az egyik a Nagy Pipától indul hetenkint háromszor. Szombaton reggel 5
órakor s aznap este 7 órakor Füreden van.«
A fürdő története 1743-ban kezdődik, a mikor a mocsár között lévő gyógyforrás
környékét kiszárították. Itt-ott fa lakóházakat emeltek, mert a fürdés kedvéért többen
fölkeresték Füredet. 1748-ban már vendéglőt is építettekE időtől évrőlévre fejlődött szépségeiben. 1839-ben már névsort bocsátottak ki, mely 1443 vendéget
mutatott ki. 1847-ben a vendégek száma 2167 volt.
Füred ez időtájt érte fénykorát. Alig volt arisztokrata, gazdag nemes az országban, a ki
meg ne kereste volna e neves fürdőt. Sokan szívesen emlékeznek arra a korra, mikor a mindig
jókedvü Bizay, a »nemzet bárója« eredeti ötleteivel, sikerült bolondságaival kaczagtatta a
közönséget.
A gőzhajózási társulat gyüléseit gróf Széchényi István elnöklete alatt Füreden tartotta.
Blaha Lujza, Jókai Mór, Vaszary Kolos herczegprimás és több más országos nevü
nagyság évek óta Füreden nyaral, évek óta vonz oda nagy, előkelő közönséget.
Füred látogatottsága, hajdani fénye az utóbbi időben hanyatlott, mert Siófok, Földvár s
a többi somogyi fürdő nagy versenyt fejtenek ki vele szemben. Nagy baj az, hogy Fürednek
nincs vasutja s ekként a fővárosi közönség a déli partokon telepszik meg.

Mindemellett Füred hazánknak egyik gyöngye, Európa egyik legelőkelőbb fürdője
marad, melyet szeretettel keresnek föl mindazok, a kik jó hirét hallják s a kik megismerik.
Arács.
E falucska Füreddel határos ugy, hogy a füredi telepnek Eszterházy-vendéglője az
arácsi határban van.
Füreden túl e határban az út mellett fekszik a »Füredi szeretetház«, melyben számos
árva gyermeket nevelnek. Térjünk be. Ez épület szerepel Jókai »Arany Ember«-ében, Timár
kastélyaként. Az emberszeretetnek e szép hajlékában az igazgató
Kép: A balaton-füredi melegfürdőház bejárata.
és tanítókar szivélyesen fogadja az utast, a ki az eredményes nevelés és a munkára való
szoktatás láttára megnyugszik a szegény árvák sorsa és jövője miatt.
A falu felé közeledve számos villát látunk. A helységben sok lakást kiadnak azoknak, a
kik itt kevesebbet akarnak költeni, mintha Füreden tartózkodnának. A helység határában
fürödhetnek is. A vizben mintegy 40 fürdőbódét állítanak.
A vendégek napközben besétálnak a közeli Füredre. Ekként az elsőrendü fürdő
előnyeiből kiveszik a részüket s e mellett potom pénzért laknak, étkeznek és fürödnek.
A szerényebb anyagi viszonyok között lévő, számitó ember minden nagyobb balatoni
fürdő mellett segithet ekként magán.
Csopak.
Igénytelen falu, gyönyörü vidéken, jó bort termő szőlőhegyekkel. A szőlőbirtokok
között itt-ott nyaralók emelkednek ki. Itt nyaral dr. Lóczy Lajos, a magyar földrajzi társaság
Balaton-bizottságának elnöke, a ki oly sokat fáradozik a Balaton tudományos
tanulmányozásán. Ő is a Balaton mellett telepedett le, mert megszerette e vidék jóravaló
népét.
Kövesd.
E falu Csopakkal összeépült ugy, hogy ez esik közelebb a Balatonhoz. A falu
magaslaton két idillikus öblöcske között tekintget szét. A Csopak és Kövesd testvérfalvak
szőlői között fehérlő házikókban több kiadó lakás van. A háztartáshoz szükséges czikkeket a
közeli Füreden kell beszerezni. Még
csak egy nyaralót látunk. Sok eladó, jutányos áron villa-telek a Balatontól 100 lépésnyire van
ugy, hogy mindenki a saját kertjében öltözködhetnék. E telkekről fenséges kilátás nyilik
Földvárig és az akarattyai fehér partokig.
A vidéken római telep volt. Az eke vasa számos emléket vet felszinre. Nagy volt a
rómaiak kulturája. Mutatja az is, hogy a nosztori völgyből vizvezetékük volt, melynek
nyomait maig is látjuk.
A ki csak teheti, a nosztori völgyet keresse föl. Utja rejtelmes mezők között, bujkáló
erek mellett vezet el. Utközben meredek mészsziklafal tövében csobogó csermely üde forrása

fakad. Legtanácsoabb ide kocsin kirándulni. A sötét tölgyerdők között, a virágos rétek,
pompás ozsonázó helyül kinálkoznak.
Paloznak felé utazva, az országut fölött fejedelmi, impozáns épület fehér falai
tündökölnek, melyeket Ranolder volt veszprémi püspök épittetett. A Balaton mellett ez az
épület párját ritkitja s valóban idillikus hatást kelt.
Paloznak.
Az egymáshoz közel huzódó, gyöngyszemekként sorakozó falvak után Paloznakot
érjük. A kis falutól a víz 25–30 percznyire van. Fürdőélet eddig nem fejlődött ki. A hullámok
néhány fürdőbódé lábát mossák. A közeli Lovas faluból is az itteni parthoz jönnek fürödni.
Lovas.
Szép hegyek aljában fekvő kis falu. Ha fölmegyünk a 10 percznyire lévő »Öreghegy«re, az
erdő szélen meglepően gyönyörü panoráma van alattunk, olyan, a melyhez hasonlót a Balaton
mentén nem sokat találunk. Valóságos kis paradicson kert ez. Itt nagyon érdekes az esti
hangulat. Az átellenben lévő Siófok és Földvár villanylámpáinak fénye tűndéries szint
kölcsönöznek e szépséges tóvidéknek. Ha pedig a hold fényes tányérja is fürdik és millió
rezgő, visszavert fénye arany hidat ver a széles vizen keresztül, oly látványosság káprázik itt,
a milyenre világjártunkban ugyan csak nagy ritkán akadunk.
A községben és néhány hegyi hajlékban bérelhetünk lakásokat. Közel van Felső-Örs,
3
/4 órányira van Veszprém. A bolticzikkeket e helyekről kell megszerezni. Lovasnak az
Öreghegyen termő tüzes és zamatos fajborai – jó nevet biztositanak. Gyönyörü vidékén
számos kiránduló hely van. Felső-Örsig huzódik a titokzatos »Jegenyevölgy«. Csörgedező
patakja mellett buja növényzet, viruló enyhet adó fák pompáznak. E völgy egyik meredek,
bokrokkal benőtt szikláján hajdan Őrs vezér fiának, Miké-nek palotája uralta a vidéket, a mit
a felső-örsi prépostság levéltárának egyik följegyzése igazol. A határban kies völgyben a
»királyforrás« víze tör elő. A hagyomány szerint Szent István, midőn e vidéken harczolt, vagy
vadászgatott, sokszor fölüdült mellette.
A község fölött szálas tölgy- és cserfa-erdő huzódik, melynek ozondus levegőjében
óraszám sétálgathatunk.
A vasút kiépitése Csopak, Kövesd, Paloznak és Lovas községekre is megváltás lesz.
Egy csapásra hatalmas fürdőélet, villaépitkezés fejlődik e községek határaiban.
A jóravaló nép, a vidék szépsége, a Balaton fürdője egyaránt megérdemlik szebb
jövőjüket.
Alsó-Őrs.
A Balaton egyik legidillikusabb, varázsütésre termett fürdőtelepe e kis község alján,
közvetlen a Balaton partján, az erdős Kis-Somlóhegy tövében, Balaton-Füredtől 20- és
Almáditól 15 percz távolságra fekszik. Hajóösszeköttetése Siófok vasuti állomással van. A
tulsó partról érkező vendégek innen jönnek át a telepre.
A telepen 20 villa büszkélkedik, melyekben számos kényelmes, a legnagyobb
igényeket is kielégítő lakás áll rendelkezésre.

A parton lévő nyaralókat vállalkozás épitette. Azokban az egész évre, vagy
meghatározott időre is adnak ki lakásokat.
Pl. a »Millenium«-villa földszintjén 2 szoba 2 fekvőhelylyel, veranda, 1 konyha, 1
kamra évi bére 240 korona. Igazán potomság – fürdőhelyen. A villa emeletén 2 szoba, 1
toronyszoba 5 fekvő helylyel, 1 loggia, 1 veranda, 1 konyha, 1 kamra, évi bére 360 korona,
augusztus 1-től 180 korona. Ezenkivül van még több 240, 360, és 600 koronás lakás.
A villákat butorzattal, konyhanemüvel, edénynyel, üvegnemüvel, étszerekkel stb.
teljesen felszerelték. A bérlőnek csakis felső ágynemüt, asztalterítőt s ilyesmit kell hozni. Egy
villa kibérlésére több család társulhat. Az évadot két család megoszthatja.
A leirt árakon kívül más nyaralókban s a falu házaiban még olcsóbb lakás, bőven akad
havonkint 50–70 K.-ért.
A nyaralók otthon főznek, a községbeli vendéglőben étkeznek, vagy innen haza
hordatják az ételt. A háztartást vívő családok a faluból naponkint lejövő elárusitóasszonyoktól jutányosan vásárolhatnak a főzéshez. Hust és fűszert a helységben,
Kép: Alsó-Őrs.
süteményt a Füredről naponkint jövő péktől vesznek. A fürdőtelep élénk, de nem zajos. A
nyaralók családias viszonyban vannak egymással. Csinos épületben kaszinó is van. Alsó-Örs
vidéke is elragadó. Almádiból, Füredről, Siófokról fél nap alatt megfordulhatunk. Elmegyünk
a szomszédos Felső-Örsbe. Érdemes megtekintenünk a XIII. századbeli ódon templomot,
mely egyik érdekes müépítészeti emlékünk. A hegyekben, erdőkben, völgyekben egész nap
barangolhatunk. A szórakozás minden neme kinálja magát.
Itt látjuk azt az alacsony kis házat, melyben Endrődy Sándor, a jeles poeta a »Tücsök
dalok«-at irta.
Nagy előnye e helynek, hogy a fürdésért semmit sem kell fizetni, a mi a több tagból
álló családnak rendkivüli előny.
1889. előtt csak 4 villa volt e községben. A Balaton partja – a természeti szépségektől
eltekintve – kietlen, puszta volt. A szőlők akkor már kivesztek, a 4 villát tarlók övezték. A
parti legelőket homokgödrök és szerbtövisek dísztelenítették úgy, hogy ott még sétálni sem
tudtak.
1889-ben Endrődy Sándor költő megvált itteni szőlőjétől s a győri kir. közjegyzőnek
adta el. Ez időtől változás állott be a kies partokon.
A nevezett telkeket vásárolt össze jó pénzen s még e mellett is sok utánjárással. A
homokgödröket csakhamar betemették, a giliczetüskét kiirtották, csinos villákat építtettek. A
víz iszapos, köves talaját megjavitották.
Az egyszerü észjárásu polgárok eleinte hallani sem akartak fürdőtelepről. Egy kissé
konzervativ a mi népünk, az ujitások tervét nem fogadja komolyan, mintha félne a fejlődéstől.
Nem akarták megengedni, hogy a legelőn fasort létesítsenek a Balaton felé. Szerencse
azonban, hogy népünk
a szép szóra, az okos beszédre, a tanításra hallgat. Érdekeiknek bizonyítgatása után sikerült
kivivni, hogy 3 hold legelőt odaadtak fürdőkertnek. Ezen azután közadakozással virágzó
növényzetet ültettek.
A gőzhajózási-társaság föltételes helyet jelölt ki a fürdőhely kedvéért. Igen ám, de ki
tart fenn most már hidat, hogyan szállítják ki a vendégeket? A kezdeményező költött ezekre
is. A kikötőt a csónakázási díjból és a lawn-tennis- és tekepálya használatáért beszedett
fillérekből tartják fenn. Fürdésre is használják a 37 méter hosszú molót, mely a tervezett
gőzhajóhid eleje. Ezt is közköltségen építtették. A csinos kertet a szénatermés árából
gondozzák.

A polgári társadalom, hazafias, lelkes tagjai ilyen fáradsággal, ilyen küzdéssel
iparkodnak minden balatonmenti fürdőt-felvirágoztatni. Elismerésre méltó munkájokat évrőlévre siker kíséri. A Balaton partjai szerteszét kibontakoznak eddigi elhagyatottságukból,
díszes ruhát öltenek. A kultúra élénk növényzetet, bájos ligeteket, virágos kerteket, illatos
fenyveseket, tarka villa-táborokat, tősgyökeres, érdekes, pezsgő magyar fürdőéletet fejleszt.
Almádi.
Alsó-Örsön túl Veszprémmegye területére érünk. Az utközben álló egykoru csárda
arról nevezetes, hogy éppen Zala- és Veszprémmegyék határára épült. A határ fölött a
mestergerenda vonul el. A régi világban borozás mellett sok jóizü fogadást nyertek meg az
avatatlanokkal szemben, a sajátságos építés miatt.
Az almádi fürdőtelep eredetiségével egyedül áll a Balaton mellett. Közigazgatási
értelemben kisközség ugyan, de utczái nincsenek, mert a telep
Kép: Almádi látképe a vizről.
szőlő és szántóföldekből áll, melyeknek közepén, szanaszét elszórva, igénytelen présházak és
uri nyaralók váltakoznak.
Mindenki viruló növényzet, árnyas fák között,
pormentes levegőben, a szomszédos házaktól távol, csendben lakik. Nagy előny ez
Almádinak. Története mint fürdőhelyé 1877-től kezdődik. Eddig a község egyszerü szőlőhegy
volt. A philloxera terjedésével mindinkább közeledett a modern fürdőhely fogalmához. A
veszprémiek 1882-ben Fürdő-részvénytársaságot alapítottak, mely álodzatot nem kimélt, a
partot kibérelte, vendéglőt emelt, ligetet teremtett s egyéb számos szükséges tényezőt
létesített. Az idén leplezte le Petőfi Sándor szobrát.
Az Almádiban való nyaralás rendkivül kellemes. Az északról és nyugatról emelkedő
szelid hegykoszoru, az északi szél ellen megvédi a telepet ugy, hogy enyhe klimában
tartózkodhatunk. A házak körül mintegy 30,000 drb. termő gyümölcsfa és a község határában
kezdődő 2220 kataszteri hold tögy- és csererdő frissen tartja a levegőt. Előttünk terül el a
Balaton feje, a hatalmas öböl.
A lakások modernek, kényelmesek. Mintegy 160 magánházat, részben vagy egészben
kiadnak. A részvénytársaság bérházában 6 szobát egyenkint 2 K. 30 f.-ért, a csinos
községháza emeletén 2 K. 40 f.-ért adnak bérbe. A magánlakások árát a szobák nagysága,
száma, a kereslet és kínálat szerint, alku után szabják meg. Annyit jelezhetünk, hogy az árak
méltányosak. Pl. kétszobás laksá ára az egész évadra 180–200 K., három szobásé 240–400 K.
A vendég háztartást vezethet, a modern vendéglőkben étlap vagy előfizetés szerint
étkezhet olcsón.
Reggeli, ebéd és vacsora egy személyre havonkint 60 K. Az ételek és italok árait a
részvénytársaság szabja meg. Az árjegyzéket az igazgatóság aláirásával látja el s kifüggeszti.
Azt látjuk belőle, hogy a tészták között 50 f-es, a sültek között pedig 1 koronás, sőt ennél
olcsóbb árak is vannak.
Kép: Részlet Almádiból.
Almádiban kellemes, változatos, szórakoztató élet van. A közön ség családias
viszonybanb él egymással. Az állandó zenekar délelőtt és délután a telep külömböző helyein
mulattat. A vigalmi-bizottság a szép vidékre kirándulásokat, tánczczal összekötött

tombolaestélyeket, műkedvelői szinelőadásokat, hangversenyeket rendez. a teke- tennisathletikai és uszóversenyek, valamint a velenczei estély sorakoznak a szórakozások mellé.
A gyógyterem szép, tágas. Zongora és állandó szinpad van benne.
A gőzhajó naponkint közlekedik. Fél- és egész napos kirándulásokat tehetünk.
A fővárosból érkező vendégek Siófoknál szállanak gőzhajóra s Füred érintésével
jutnak Almádiba.
Almnádi hivatalosan kimondott fürdő. Tizenöt éven felül minden fürdővendég, ha 5
napnál tovább időzik a telepen, hetenkint 1 korona gyógydíjat fizet.
A fürdés kellemes. A fürdőházban 102 kabin van. A víz a belépésnél bizonyos
mélységü. A fürdőházat külömben akként rendezték be, hogy mindenki tetszés szerint
mélységü vizbe léphet. A gyermekek részére 40–60 cm. mélységü kosarak vannak a vizben.
Egy órai fürdés 32 f.; gyermekeknek 20 f. Teljes fölszereléssel 60 f. 50 drb. fürdőjegy
14 K.; gyermekeknek 7 K.
A ki Almádiban jár, föltünik neki, hogy a vendégek nagy része félmezitláb sétálgat s
hogy nagyobb társaság az ebédőben is igy étkezik.
A részvénytársaság ugyanis az Országos Magyar Kneipp-Egyesület támogatásával
természetes gyógyító intézetet rendezett be, a hol a beteget orvosságok nélkül igyekeznek
egészségessé tenni s a hol a betegségekkel szemben edzik a
testet. Rikli, Kneipp, Priesnitz és Winternitz eljárása szerint, a fürdőorvos előirása alapján. A
vizzel való eljárások mellett a levegőt, a nap melegét, fényét és testgyakorlatokat tekintik
gyógyító és edző tényezőknek.
Kép: Részlet Almádiból. Balra a lapostetejü épületek légsátrak.
Kép: Az almádi községháza. Az emeleten kiadó lakások.
A gyógyvendégek a Kneipp ajánlotta természetes gyógymódot folytatják, a
czélszerütlen ruházkodást elvetik, az ártalmasoknak vélt ételekkel, italokkal nem élnek, túl
nem táplálkoznak, sokat tartózkodnak a szabad levegőn, sok testmozgást végeznek, a
szervezetet romboló élvezetektől tartózkodnak.
Almádiban a Balatonhoz közel, buja tenyészetü réten Kneipp-csarnokot emeltek.
Előtte, reggel a harmatos-, a nap egyéb részeiben pedig öntözött füben mezitláb sétálnak.
Érdekes, szinte mulatságos nézni, a mint a jóizüen beszélgető férfiak és nők takaratlan lábbal
föl és alá járnak.
Kép: Az almádi Kneipp-csarnok.
A Kneipp-csarnokban kádak állanak, a melyekben meleg és a leghidegebb fürdőt
alkalmazzák. Ezenkivül Kneipp gyógyitó módszerének minden nemében lehet itt részük. Az
orvos hidegvizes lemosásokat, gőzöket, borogatásokat, ülőfürdőt, félfürdőt sóval, vagy
gyógyitó füvekkel, öntéseket stb. stb. rendel a vendég egyénisége szerint. A vendéget fürdés
után a csarnok szabadon álló előtermében, pólyák közé teszik vagy letakarják. Érdekes az is, a
mint a nők és férfiak társasága mivel sem törődve az ágyakon heverész s átbeszélgetnek
egymáshoz.
A hölgyek füzőt, szük gallért s egyéb, a vérkeringést akadályozó szoros ruhadarabot
nem viselhetnek.
A jó egészségnek kétségtelenül a legelső föltétele, hogy mindig tiszta levegőt szívjunk.
A levegő, éjjel a csukott szobában megromlik, 8–9 órán át megfertőzzük. Evvel
álmatlanságot, sőt betegségeket is szerezünk.

Az almádi gyógymód mellett mindezt elkerülhetjük a légsátrakban az ilyen sátor
deszkaépület, egy rendes szoba van benn, melynek délkelet felé néző oldala léczrács. Belül
függöny van rajta. A levegő tehát éjjel is szabadon hatolhat a szobába. A butorzat egyszerü és
kényelmes.
Az éghajlat juliusban és augusztusban enyhe, az éjjeli és nappali hőmérsék között
külömbség nincs. a légsátrakban tehát a meghülés veszedemének kitéve nem vagyunk.
A sátorért kiszolgálással együtt hetenkint 14 koronát kell fizetni.
Almádiban a légfürdést is gyakorolják. Elkerített parkokban, erdőrészletekben gyorsan
sétálnak, futnak a czél felé. Utközben elhányják a ruhadarabokat, ugy, hogy végre a nők csak
bő színes ingben, a férfiak pedig uszónadrágban futkosKép: Légsátor Almádiban.
nak, tornásznak, labdáznak, fát fürészelnek; természetesen külön helyen a nők s külön a
férfiak. Ha valaki elfárad, pokróczot csavar maga körül s ekként pihen.
A légfürdőzők viselkedése komikusnak tünik föl. A ki először látja jóizüet mosolyog
fölötte. A
Kép: Néhány almádi légsátor.
vendégek azonban tudják, hogy a légfürdés a legkitünőbb eszköz a test megedzésére; a
kedélyre frissitőleg hat, komor ember életvidámságot nyer, s általában az egész testen jól eső
érzés vonul végig.
A légfürdés hivei akként érvelnek, hogy a miként a szabadon lévő arcznak és kéznek
nem árt az idő viszontagsága, mert a takaratlanságuk miatt megedzőttek, a hőváltozás a
légfürdőt használó testnek majd éppen ugy meg nem árt.
A napkurának is sok hive van. Délelőtt 10 és délután 2 óra közötti időben, a
fürdőháznál mezitelenül kifeküsznek a nap sugarai alá, ugy, hogy csak a fejüket védik. A
mikor jobban kiizzadnak mint akár a gőzfürdőben, pokróczba göngyölik őket. Izzadás után
hidegvizes lepedőben ledörzsölik vagy langyos vizzel lemossák őket. Azután a Balatonban
usznak.
E kurával katarrusokat, idegbajt, köszvényt, csuzt, gyuladásos betegségeket, sőt
kezdődő tüdővészt is gyógyítanak.
Torna- és sporteszközökkel a telepet bőven fölszerelték; tanult masszálók rendekezésre
állanak.
A gyógyvendégek előirt táplálkozási módot követnek. Halálos ellenségei a kávénak,
teának és bornak. Vegyes ételekkel táplálkoznak, hust mérsékelt mennyiségben fogyasztanak.
Azt tartják a spanyol közmondással, hogy »A későn este való vacsorázások töltik meg a
koporsókat.«
A táplálkozásban a legnagyobb szerep a zöld főzelékeknek és a gyümölcsnek jut. Este
hust nem esznek.
A vendég azonegy árért táplálkozhatik a rendes éttermi szokások, vagy a Lahmannrendszerü természetes gyógy-étlap szerint. Ezt a 2 hónapra szóló étlapot előre megállapítják.
A természetes gyógyítómód mellett, teljes
ellátásért, lakásért, kiszolgálásért, élelmezésért és a különféle kurák alkalmazásáért hetenkint
46 koronát kell fizetni.
Mindezek után megállapíthatjuk, hogy Almádi eredetiségével nemcsak a Balaton
mellett, hanem hazánkban is egyedül áll. Szép fekvésü, egészséges olcsó fürdő, melyet
mindenkinek ajánlhatunk.

Kép: Alkonyat a Balatonon.

Veszprém.
Ha Almádiban járunk, ne sajnáljuk az időt. Ránduljunk be a 11 km. távolságra fekvő
Veszprém városba. Utközben érjük Vörös-Berény községet, mely jelző nevét a föltünő vörös
szinü kőzeteitől, földjétől nyerte. Ezután jön Szent-Király-Szabadja. Szabad nép lakta mindig,
melynek kiváltságát a szent király ajándékozta a monda szerint azért, mert mikor a pogányok
ellen e vidéken harczolt, a község népe magas személyének sok, készséges szolgálatot tett.
Kép: Részlet Veszprémből.
Veszprém a hasonnevü megye székhelye. A város megtekintése soha el nem muló
emlékeket hagy lelkünkben. Hazánknak alig van érdekesebb városa. Nagy számu házai négy
hegyen, sziklás, szakadékos, egyenetlen fekvésü talajon épültek. Az égtájnak nincs oly része,
melyből a néző valami ujat, valami lebilincselőt ne fedezne föl a város különleges összevisszaságában. Utczái föl a dombokra s le a völgyekbe vonulnak. Az egész várost a várhegy
uralja, mintha korona lenne a sürü ház-tábor fölött. A vár nagyon emlékeztet Budára. A
hegyen volt a hazánk történelmében nagy szerepet játszott erősség, melyben már a
történetirást megelőző időszakban heves harczokat folytattak. Most béke és csend honol fenn.
A várban van a püspöki székesegyház, a messze tekintő püspöki palota, a kanonokok házai, a
kegyesrendiek gymnaziuma, egyéb középületek és néhány magánház. Itt köti le figyelmünket
a törökuralom maradványa: a karcsu mecset, mely most az önkéntes tüzoltó-egyesület figyelő
állomása. Ha a város szép képében és érdekes vidékében igazán gyönyörködni akarunk,
menjünk föl a tüztoronyba, a honnan a szem messze elláthat. A magas főgymnazium tetejére
épített erkélyszerü kilátóhelyre való fölmenés is szép élvezettel jutalmaz. Mikor a sok, száz és
száz házra letekintünk, föltünik, hogy mindegyik tetején létra van. Tüzbiztonsági okokból
helyezték azokat oda, azután, mikor Veszprémben az a nagy, nevezetes tüzvész dühöngött.
Azóta építették sok költséggel a vizvezetéki hálózatot is, mely pompás, üdítő vizet szolgáltat.
A vizvezeték s gépháza valóságos látványosság. A székesegyházban nézzük meg a Gizellakápolnát a 12. századból való falfestményeivel. Azt állítják és nagyon valószinü is, hogy
Szent István felesége: Gizella királyné építtette. Ekként a kis sötét
kápolna most már 900 éves lehet. Maradványa ez az 1566-ban elpusztult Gizella nevü
templomnak. A vész között is fenmaradt kápolnát épp ugy beépítették, mint a tihanyi
katakombát a mostani templomba. A püspökségnél őriznek egy palástot, melyet a közhit
szerint, Gizella királyné a kápolna részére sajátkezüleg himzett.
Mikor itt, fenn a várban letekintgetünk, a változatos, nyüzsgő, munkás városra,
elvonulnak lelki szemünk előtt Veszprémnek sok viszontagsággal, sok dicsőséggel telt,
mozgalmas történelmi időszakai.
Szinte látjuk a tüzes paripákon vágtató honfoglaló ősöket, amint Szvatopluk morva
fejedelmet kiüzik eme székhelyéből. Elképzeljük Szent Istvánnak a pogányság ellen e vidéken
folytatott kemény harczait, a melyek alatt Kupa somogyi vezért legyőzte, seregét s az ősi hit
védelmezőit végleg megsemmisítette, a vezér négy részre darabolt holttestét pedig hiveinek
elrettentésére Veszprém várának kapujára szegeztette.
Majd azután 1009-ben megalapította a veszprémi püspökséget.

Fölidézzük emlékezetünkben azt az időt, midőn 1490-ben Miksa német császár erős
hadai dultak az országban s utközben elfoglalták Veszprémet is, a mikor e vár először került
ellenség kezébe. Még most is fellázad a vérünk, ha rágondolunk, hogy 1552-ben komisz
árulás miatt a törökök ültek a várba s 12 évig uralkodtak.
A tihanyi kapitányok csudálatos merészségének segitségével véres harczok után
kikergették a törököt, a ki roppant seregével a várat 1594-ben megint csak hatalmába kerítette.
Mennyi vér öntözhette a vár oldalait, mily rettenetesek lehettek az elesettek
halálhörgései
itt, a merre most jámbor hivők sietnek a székesegyház imára hívó harangszavára.
A török világ borzalmasságai mindamellett elenyésznek az osztrák uralom
emberietlensége mellett. 1704-ben a kuruczok szabadságszerető szivei dobogtak e vár falai
között. Az osztrák tulerő kiüzte innen a derék magyarokat. Noha az ottmaradottaknak
menedéklevelet adtak, az osztrák bitangok német és rácz zsoldosai olyan kegyetenségeket
követtek el, a milyent a világtörténeelm keveset tud felmutatni. A férfiakat halomra ölték, a
nőket megbecstelenítették s az oltárokon kaszabolták őket össze, a papokat a templomban
végezték ki, a hősöket a lovak farkához kötötték s ugy hurczolták a kitünő hadvezérük elé.
Gyujtogattak, raboltak, romboltak. Az osztrák lovagiasság ezuttal is kimutatta a történelemből
jól ismert foga fehérjét.
A várnak bástyái, melyek mogorva tanui voltak e történelmi nagy eseményeknekek,
nagyrészben még mindig letekintgetnek a városra. A legutolsó harcz óta lefolyt mintegy 200
év békés korszakában a sok menedéket nyujtott bástyákat a bontóeszközök kikezdték. Itt-ott
lerombolták őket, hogy az emberi haladás számára csendes épületeket emeljenek helyükre. Az
idő a várárkokat is betemette. Ha nem olvastuk volna e város történetét, a sok díszes, modern
épület között, sejtelmünk sem lene az itt lefolyt rettenetes harczokról, nemzeti
szerencsétlenségekről.
Ha a városban sétálunk, sok küzépület köti le figyelmünket, melyek az építészetnek
remekei. Különösen szép az angol kisasszonyok góth-stilü zárdája. Valóságosan fejedelmi. A
közhivatalok épületei mellett a Davidikum nevü árvaház érdemes a megtekintésre. Az idén
nagy jövőjü muzeum alapját vetették meg.
A városban egyik szép részlet a másik után köti le figyelmünket. A város alant fekvő
utczái fölött, a hegyekre épített magas házakra való, csudálkozással párosult
föltekintgetésekben szinte elfáradunk.
Kép: A veszprémi vár. Fenn, jobbról a püspöki lakás, balra a főgimnázium.
A város szívében lévő püspökkert százados hárs- és gesztenyefa-csoportjaival, az
Erzsébet-liget pedig árnyas sétányaival az intelligens elem legkedvesebb tartózkodási helye.
Jól eső változatosságot, festői részleteket tár föl a városon keresztül vonuló Séd-patak
idillikus völgye.
Veszprém tősgyökeres, kurucz-magyar város, a hol a magyar sziv, a magyar lélek
otthon érzi magát. A város egykor hires kézműipart üző hely volt. Ma már az ipar
veszedelmesen hanyatlik. A lakósság szegényedik, mert a pusztuló kézművesipar helyét, a
gyáripar fel nem váltotta. A megye, mintegy 15,000 lakósu eme székhelye, a régebbi
nyárspolgári észjárás rövidlátása miatt, a vasúti forgalomból kiesik, a mi mérhetlen
visszamaradást okoz.
Az a nyárspolgári észjárás, mely tulsúlya révén, oly sok városban magához ragadta a
kormányzást, mily sok hátramaradást okozott szerteszét e szép hazában, mily sok embert
üldözött csak azért, mert akarata ellenére boldogítani törekedett!

A város megérdemelné az előnyösebb vasúti politika áldásait. Ha ez majd rászáll, ha a
Balaton vidékének felvirágoztatása befejezett tény lesz, ha e vidéken nyüzsgő idegenforgalom
fejlődik, akkor Veszprém, mint hazánknak egyik legvonzóbb, legérdekesebb, legregényesebb
városa, keresett turistahelylyé válik, melyet kiváncsisággal telve keres föl a hazai és küldföldi
utas.
Veszprém vidéke is nagyon költőies. Északról a Bakony rengetege védelmezi, délről a
balatoni szellő legyezgeti a tájt. Nem csoda, ha az egészségi viszonyok oly kedvezők, hogy a
legutóbbi népszámlálás a városban 1333 olyan embert talált, a ki a 60 évet friss életkedvben
tulhaladta.
A veszprémvidéki nép tulnyomóan magyar;
értelmes, okos emberek, a kik nagy támaszai a magyar állameszmének.
A ki a magyar nép lelke, szokásai, ruházata, költészete után buvárkodni szeret, hálás
talajra talál itt.
Fájó szivvel tudjuk, hogy a jóravaló, derék, becsületes magyarság sorai gyengülnek,
mert sokan hagyják itt ezt az édes hazát, hogy Amerikában keressék boldogulásukat, a mit
itthon tagadhatlanul most már nagyon sok esetben fel nem találnak.
A nép nem meggondolatlanul szakad el a megszokott kedves falu fehér házikóitól,
erdős vidékétől, virágos mezőjétől, hanem sok fontolgatás, tervezgetés után.
Ez a nép ragaszkodik minden talpalatnyi földjéhez, mint a fájdalmas szivü, siró
özvegy, szeretett hitvestársának egyedüli ereklyéjéhez. Hisz tudjuk, hogy a birtokváltozás
lassu folyamatu. A sok ezer kis birtok közűl alig kerül néhány telekkönyvi átirás alá. Ez a nép
turja a földet, izzad, fárad rajta mindaddig, a míg csak a legszükségesebb falatot, a
legszegényesebb ruhát megadja a maga és családja számára. Ha már ezt sem adja meg, s ha
már a reggeltől estig tartó izomfeszítő munkásságát illendően nem jutalmazzák, vagy
jutalmazni nem tudják, gondol egyet, gondol kettőt, sokat s reszkető szivvel bár, de
kivándorol, elmegy nem szebb hazát, de tisztességesebb megélhetést keresni.
A Balaton mentén a kivándorlást a nép ki nem elégített földszomjassága okozza.
Kenese.
Veszprémből kocsin utazzunk Kenesére. A Balaton itt kezdődik vagy ha tetszik: itt
végződik. Kenese meglepően csinos, rendben tartott falu. Utczája a szemnek jólesően széles.
Előrehaladott növésü diófák szegélyezik. Kedves külsejü házikóinak táját a rend és csinosság
jellemzi. A falu lakóssága nagyon értelmes, derék, jóravaló nép.
Kenese is az utóbbi időben emelkedett fürdőhelylyé. Rohamos haladását az olcsó
megélhetési viszonyoknak köszönheti. A keneseiek mikor látták, hogy a balatonmenti
nagyobb fürdőhelyek milyen sokat köszönhetnek az idegenforgalomnak, ők is hozzáláttak a
fürdőtelep létesítéséhez. A part használati jogát megszerezték a m. kir. tanulmányalaptól. 30
holdnyi területen ligetet ültettek, mely már árnyas, kellemes tartózkodási hely. A községi
képviselőtestület fürdő-bizottságot alakított. A jegyzőt elnöknek, a papot igazgatónak, a
mestert pénztárnoknak választották. A bizottság okosan, lelkiismeretesen működött. Tőke
persze nem állt rendelkezésre. A halaszthatlan befektetéseknél, csinosítási munkálatoknál
kölcsönhöz folyamodtak. Az adósságot azután közösen törlesztgették. 60 fillér belépő-dij
mellett minden második vasárnap mulatságot rendeztek. Ekkor már százával nyaraltak itt A
belépő dijjakból, a fölülfizetésekből, az adományokból ujabb és ujabb alkotások kerültek ki. A
primitiv, nádból összetákolt magán-fürdőbódék helyett czélszerü, közös fürdőházat állítottak a
viznek puha, de kellemes talajára. A községi vendéglős a közönség kényelmére, közvetlen a tó
partján másik üzlethelyiséget állított föl. A czigány játszik itt. A tüzes nóták hangjai a fürdőzőt

bekísérik a vizbe. A faluból a legnagyobb kényelemben jönnek ide. Megfürödnek s azután
tánczraperKép: Kenese a kikötőről.
dülnek. Ha kedvük tartja 2 óra alatt ismét megfürödnek s utána ismét tánczraperdülnek.
Az élet olyan kedélyes, olyan jóízü, olyan fesztelen, olyan vidám, olyan gondtalan
ezekben a balatoni kis fürdőkben.
A hazafias közönség a ligetben Kossuth Lajosnak szobrot emelt. Ez időtől a liget
Kossuth Lajos nevét viseli. Minden magyar fürdőben kellene szobrot emelni nemzetünk
nagyjainak. Az ő érczbe öntött alakjuk, dicső példáik, halhatlan alkotásaik hadd
figyelmeztessék mindig a magyart arra, hogy mivel tartozik hazájának. A fürdőhelyeknek
nemcsak nevezetességei, látnivalói, hanem szent klenodiumai lennének ezek a tettre buzdító,
a kurucz magyar önérzetet ápoló s a magyar haza szépségeinek megbecsülésére, a magyar
intézmények, a magyar fürdők erősbitésére serkentő szobrok.
A jómódú polgárok 150–200 lakást adnak bérbe. Egy szoba havi ára 40–60 korona, 2
szobáé 50–80 korona. A vendéglők a kényesebb igényeket is kielégítik. Kenesén még piacz is
van, a hol a háztartást vezető család jutányos áron vásárolhat. Külömben is az ügyes
lakósságnak gazdag gyümölcsös- és zöldséges kertjei vannak, a melyekből a nap bármely
szakában rendelkezésre bocsátja a szükséges terményeket. Mészárszék kettő van. Evvel sem
dicsekedhetik minden falu.
A fűrdővendég a fürdésért külön nem fizet. Családos embernél ez nagy megtakarítás.
A község csinosítása, a fürdőtelep rendbentartása végett a közönség patriarchálisan
tömörül. Egyes ember 4 koronát, egy család 6 koronát fizet. Az ekként előteremtett összeg
szolgálja a fürdő felvirágozásának ügyét. És pedig igen szépen szolgálja.
Kép: Partrészlet Kenese alatt.
Kenese vidéke elragadó. Előttünk a Balatonnak a legszélesebb vizfelülete, legnagyobb
öble terül el. A községtől jobbra és balra, érdekes, fehérlő, magas agyagpartok vonulnak,
melyek a Balatonon utazók figyelmét már a távolban ide irányítják mosolygó, nevetgélő
arczukkal.
A fürdőtelephez közel levő partokon nagy bevájásokat látunk, melyeket a nép »Tatár
lyukak«-nak nevez. A lehetőséggel határos a népnek az a hite, hogy a tatárjárás alatt, az akkor
még kicsiny falu népe e 13 lyukban keresett menedéket.
Kenese élénk, eleven fürdőhely. az utóbbi években 700–900 fürdővendég látogatta.
Itt élt s itt nyugszik Soós Lajos, a Balaton költője.
Senki sem irt oly szép s annyi költeményt a Balatonról, mint ő. Balatoni költeményei
külön kötetben jelentek meg. Igaz poeta lélekkel, szeretettel, imádattal, rajongással énekelte
meg a Balaton mosolygó vidékét, fodros vizét, partjának vadvirágos réteit, árnyas ligeteit,
fészket rejtő bokrait. Nemesen érző, sokat csalódott szíve ide kötötte a Balaton mellé. Itt élt
elvonultan, önmagának és csupán a Balaton költészetének. Mikor édes anyját elvesztette, a
főváros zajos világában keresett szívére vigaszt, de nem talált.
Gyilkost fegyvert emelt élete ellen. Költeményeiben kifejezett óhajára itt temették el a
Balaton-parton.
Lelkét legjobban megvilágítják az itt bemutatott költeményei, melyek egyuttal
szolgáljanak a Balaton ékes ajánló leveleiképp.

VISSZATÉRVE.
El messze, messze – feledni a multat –
Hol ismeretlen róna, völgy orom;
S ha meghalok – a kínok vándoráról –
Ne tudja senki ki volt egykoron;
Repültem, mint a rabmadár repül, ha
Felnyil előtte az únott kalit:
Kopár bércekről – dús völgyekre szállva
Pihenni hitt az illatos csalit.
Ott – hol a virány hervadást nem ismer,
Kékebb az ég, a csillag fényesebb,
Balzsamot hord a bereknek fuvalma,
Megenyhül a kín, gyógyul tán a seb:
Ott – hol a tenger méla mormolása
Közt álmodik egy-egy rózsás sziget;
Ott: oda vágytam és vivém magammal
Gyógyítani ezt a beteg szivet.
Midőn először megláttam a tengert,
– Szent áhitat szállota meg szívem –
Melynek csodás fenségü orgonáján
Az Isten ujja sohasem pihen;
Ki egyszer hallá, többé nem felejti,
Akkordja átrezg sziven és agyon,
Mert e hangokban, mely az ürt betölti –
Együtt mélység és magasság vagyon.
Óh! szép a tenger: midőn kél a hajnal
És bibor ajka rá csókot lehel;
Felnyílik az ég szeplőtlen azúrja,
Mint egy óriás liliom kehely…
Vagy, ha – villogó villámostorával –
Csattogva csattog az Istenharag:
S a fehér tajtékká korbácsolt hullám
A sötét felhők méhébe harap.
És szép, midőn e fellázadt Titánok
Kifáradt harca már legyőzve lett;
S a szelid béke képe – a szivárvány –
Hidat von a nagy mindenség felett.
A kék vizeknek felszálló ködéből
Előtünik a zászlós révü part:
Amelynek ingó árbocerdejébe
Hajónk – vitorláit feszitve – tart.
De lelkem – ez a fájó, sebzett lélek –
Pihenni sehol, soha nem tudott:
Habár pazar kincstárait kitárja

Egymásután kelet, dél és nyugot.
Eltompul, fásul – bolygó útja közben –
Megszállja ón sulyával a közöny!
S az a régi seb… ismét ujra vérzik:
Fel-felsajog, bármiként kötözöm.
A monte Maggiore büszke orma,
Az égbe nyúló havas Alpesek,
A lagúnáknak márvány palotái,
– Avagy útirányt bárhová veszek –
Mind, mind elveszti bűvölő varázsát,
Ha azt a vándor szellőtt hallgatom:
Mely rólad suttog, titkaid regéli,
Te vissza hivó tündér: Balaton!
Csak vissza… vissza: mint izzó zsarátnok
Éget a honvágy, későn és kora:
Hiába gyöngyöz a számószi nektár,
Hiába Ciprus lángoló bora!...
A pálmaerdők árnyas ligetében
Hiába csattog a dalos madár:
Lelkem csak vissza-visszavágyik
Szárnyaszegetten, összetörve már.
…És visszatértem elhagyott hazámba,
Hol bölcsőm fája sarjadt egykoron,
Nem kérve mást, csupán egy sirhelyet, mely
Keblére zárja szendergő porom.
Mert kong az óra – ismét indulóra –
S érzem, tudom, hogy ez út végtelen,
Ahonnét – többé nincsen visszatérés,
Feloldódik az alkotó elem.
A lélek, – mint az illat a virágról
Elszáll, ki tudja merre és hova?!
A szív: nem érez, és az agy: nem eszmél;
Csak álmodik… s nem ébred fel soha…
– Borulj rám sírnak csendes, néma éje!...
Ringasd álomra meggyötört szivem:
Melyben – a szenvedések vándorának
Fájdalma megszün, kínja elpihen.
NEM TUDOK ÉN BETELNI…
Nem tudok én betelni véled;
Mindig szebb és szebb vagy nekem,
A lelkem ébren álmodik, ha
Rajtad pihen tekintetem.
Bilincsbe ver csodás varázsod,

A te szépséged oly mesés;
Egy mosolyodtól – tova rebben
A komor kétségbeesés.
A te ölelő karjaidban
Még a halál is kéj talán –
Suttogó ajkad édes vágya
Zendül a csalogány dalán.
A mennyország ragyog te benned!
Megszédül a hajnal, ha lát:
És hullámzó kebledre dönti
Széjjel omló arany haját.
A vándor szellő halk fuvalma
Hozzád siet, téged keres;
Végig bujkálva berket, erdőt,
A te szent titkaidra les…
S felbomlott, gyöngyös fürteiddel
Eljátszik, mint a kis gyerek!...
S ha megkuszálja sem haragszol;
Játszó társad – jól ismered.
Majd, midőn bucsu-csókra szállnak
Hozzád, az alkony-sugarak;
Miként – ha tüzes nyilhegyével
Szurná sziven magát a nap:
Bibor boritja a tetőket,
Hol a sebzett szív vére hull…
Ugy fáj elválni néki tőled;
Ugy fáj – kimondhatatlanul.
Hát én e föld gyarló szülötte,
Ki – csak porlandó por vagyok,
Hát én mit érezhetek akkor,
Midőn bűbájod rám ragyog??
A szivem – megreszket, miként a
Végig vert cimbalom hurok…
Kit a kinok úgy összetéptek –
Egy csókodtól meggyógyulok.
Ellobban a megtört kebelnek
Hamvadt parázsa, lángheve…
És – amit ekkor végig érzek,
Én nem tudom, mi a neve.
Több, mint a rajongó imádat,
Oly titokzatos valami…
Oly fájó, mégis olyan édes,
Hogy nem lehet kimondani.

Ez a varázs, ez az igézet
Mámorba ejti a velőt…
Aki szépséged megtagadná,
Nem ismerek oly vakmerőt.
Mert tehozzád nincsen hasonló,
Ez a világ óh! bármi nagy;
Hozzád: ki az Isten szemének
Lecseppent örömkönye vagy!
Téged ölellek álmaimban;
Bármerre- és bárhol legyek,
Hozzád vágyom, hogy közeledben
Csak egy lélekzetet vegyek.
Hozzád száll végső sóhajom, ha
Nyugovóra hajlik napom,
Én álmaimnak édes álma:
Hullámverő szép Balaton!
Ha Kenesétől folytatjuk utunkat a Balaton körül, a világ egyik legszebb kilátása
bilincseli le egész valónkat. A tó ezt a részét „Balaton-főnek“ nevezik. Kenese és Aliga között
az akarattyai partokon, a szántóföld terményei között óriási termetü, terebélyes koronáju,
büszke növésü szilfát látunk.
1532. jaunár 1-én itt tartottak országgyülést, a főpap, 60 főur, a horvát bán, egy
főispán, 8 távollévők követe és nagyszámu köznemesség jelenlétében.
Abban az időben volt ez, midőn a nemzetnek egyszerre két királya is volt: János és
Habsburgi Ferdinánd. Az öreg szilfa megérte már azt az időt is, mikor a két király hatalomra
jutása miatt szerencsétlen országunkat förtelmes háborukba keverték, mikor a török, János
király érdekében országszerte bősz csatákat vivott, mikor ezek befejezése után tizezerszám
hurczolta el a keresztény foglyokat.
Az országgyülés azért jött Kenesére, hogy meghányja vesse, melyik király pártjára
álljon, a törökkel, a némettel tartson-e, avagy szabad köztársaságot alkosson?
A nép e fát Rákóczy-fájának nevezik. Az a hite, hogy II. Rákóczy Ferencz és
Bercsényi hozzá kötötte lovát.
Kép: Partrészlet a Balatonfőn.
Az öreg szilfa vén törzse, hatalmas ágai sok, nagy történelmi esemény lezajlása után is
duzzadó egészséggel tekintgetnek le a Balaton változó vizére s jókedvvel bámulnak szét e
tónak mérthetlen messzeségü, pompás vidékének szebbnél-szebb pontjaira.
Lepsény.
Ez a falu nincs a Balatonpartján. A Budapestről utazó közönség kedvéért emlitjük
meg. A ki a Balaton körülutazására a főváros irányából indul, annak e könyv olvasását e
czimnál kell megkezdenie, s az olvasást a könyv vége után Keszthelyről irottaknál folytatnia.
Ekként a szöveg, utazásában községről-községre kiséri.
Az egyszerüségében is bájos vidékü velenczei tó elhagyása után Lepsényhez érünk. Az
utasok itt már figyelmeztetik egymást, hogy nemsokára meglátjuk a szép Balatont.

A ki még nem látta, lázas érdeklődés vesz rajta erőt, a ki pedig nyaralt már mellette, ég
az örömtől, mint a szerelmes, ki bájos ideáljának küszöbét lépheti át.
Vonatunk magas part mellett robog el. Két mély bevágás van rajt. A Balaton
előbukkanását mereven lessük. De nem bukkanik ám elő egyszerre. Először csak az egyik
bevágáson, azután a másikon keresztül mosolyog ránk egy-egy nagy foltja, mintha a partokkal
lepleződné, mintha incselkednék, mintha kaczérkodnék velünk.
Érdekessé, kiváncsivá tesz, mint a szép, titokhatos hölgy, a ki rózsaszinü arczáról
kaczagva föl-föl emeli a sürü fátyolt, hogy meggyőződjék, ráismerünk-e benne a régi kedves
ismerősre, avagy hogy a mohó vágyat kifejező fürkésző tekintetünk
ből kilesse, vajjon fölkelti-e érdeklődésünket, szenvedélyünket?
Végre elmaradnak a partok.
Alattunk terül el a Balaton egész nagyszerüségében. Most már területének tulnyomó
óriási vizsikja. A tenger, a magyar tenger.
A Balatonba egyszerre szerelmesek vagyunk. Ki nem fogyunk a hangos
csodálkozsából. A viznek száz szine, vakitó ragyogása, a hullámok versengése, a nevetgélő
égbolt, a vizben fürdő felhők, a tulsó oldal zöldelő hegyei, apró falvak napsugárban sütkérező
tornyai, barátságos házcsportjai, ezer és ezer hegyi hajlék mosolygó fehér falai duzzadt
szárnyu vitorlások, lomha gőzhajók, komor halászhajók, fürge csónakok tarka közönsége,
nyilsebesen reppenő sirályok, méltóságos lebbenésü gémek, a vizben lubiczkoló, gondtalan
emberek, a parton legelelésző kolompos gulya, arany szántóföldek, szőlők, fehéren ragyogó
partok, királyi fák, szóval leirhatatlanul változatos, szépséges táj, valóságos tündérország,
majd ide, majd amoda vonzza nyugtalan kiváncsiságunkat.
Aliga.
Budapestről utazva a Balaton mellett legelőször Aligát érjük. Ha ismerünk Balaton-főt,
akkor azt is mondhatjuk, hogy a fürdőtelep a Balaton vállán fekszik.
Aliga környéke rendkivül festői, érdekes természeti szépség.
A fürdőtelep az állomástól mélyen fekszik lenn a Balaton mellett. Lejtős utunk
vadregényes, magas agyagpartok között vezet, melyekben évezredes, hatalmas idomu
szakadékok vannak. Egykor valami nagy folyam haragos árja szaggathatta össze a
Kép: Agyagpartok Aliga közelében.
fehérlő partokat. A Balatonnak fürdésre kijelölt partja fölött 50–60 méter magas agyagfalak
merednek. Óriási tömegük igazán impozáns. Itt-ott ijesztőleg hajlanak alá.
A közeli Balaltonfő-Kajár, Lepsény, Mező-Szentgyörgy, Bozsok, Enying, LajosKomárom, Dégh és Szilas-Balhás tekintélyes közönsége ide szokott jönni fürdeni. Vasár- és
ünnepnapokon a
Kép: Kilátás az aligai partokról.
kocsik tábora a százat is meghaladja. Uri fogatok, négyes hintók, parasztszekerek sürögnekforognak egész nap. Ezelőtt két évvel nem volt a parton épület, csupán nádból összetákolt 1–2
rozzant fürdő-bódé. A férfiak és nők bizalmasan egymás mellett, a szabadban fürödnek.
Fürdés után hatalmas étvágy kerekedik. Nem egy betegtől hallottam már, hogy Karlsbad
sétája, melegvize

nem használt a gyomrának, de a Balatonban való rendszeres fürdés hatalmas étvágygyal
ajándékozta meg. Elképzelhetjük most már, hogy az az egészséges ember, a kit 1–2 óráig
rázott a parasztkocsi, 1 óráig fürdött és uszott s ezután előtte ismét 1–2 óráig tartó ut állt, nem
jött el lágy kenyér, fehér czipó, tepertős pogácsa, füstölt szalonna s holmi sült csirkeczomb
nélkül.
Étterem, csárda hiányában tehát leheveredtek a gyöpre, a fehér abroszra kirakták a
kivánatos elemózsiát, s csak amugy a kézből jóizüen, mohó étvágygyal ették az izletes
falatokat. A kocsikasból előkerültek a hasas csutorák, a zöld pintesek s vissza sem kerültek
addig, míg csak egy korty is volt bennök.
Aligánál az elmult időkben mégis csak több volt a semminél. Az időszaki fürdőző
közönség gyermekeire, no meg a 2–3 fürdő-bódéra föl kellett ügyelni. Ez a hivatás Simon
halászra nehezedett. Ezzel a kis szolgálattal csak nem lett volna arányban valami rendes ház
épitési költsége. A halász java férfi korában a meredek agyagpartba 5 méter hosszu és 3 méter
széles üreget vájt. Kis ajtó, kis ablak volt rajta. Benn főztek. Még egy nyilást kellett tehát
vágni a füstvezető csőnek. A halász 85 éves koráig lakott ebben a lyukban. Ide hozta a
feleségét, nemrég itt adta férjhez a lányát. Egészséges volt teljes életében. Ehhez a szobához a
tihanyi „Barát-lakások“ valóságos fejedelmi paloták. A ki itt jár, nézze meg ezt a már
elhagyott barlangot. Elmélkedhetik azon, hogy a megelégedett ember mily kevéssel beéri. A
ki pedig kételkedik, hogy a tihanyi barlangok lakások voltak, láthatja, hogy vannak emberek,
a kiknek még napjainkban is egyszerübb székségleteik vannak, mint a hajdani remetéknek.
A parttulajdonos látta azt a nagy forgalmat,
mely a hóditó Balaton és szépséges partjain mindinkább nagyobb arányokat ölt, tudta, hogy a
balatoni fürdő jótékony hatását mind szélesebb körben megismerik, jól sejtette, hogy az
élénkség évről-évre fokozódik. Az idén tehát csinos vendéglőt, a homokbársonyos talajra
diszes fürdőházat épittetett, hogy a nagyobb igényü ember is elkocsikázhassék Aligára s itt
kényelemben megfürödhessék.
A telep csak két épületből áll. Most terveznek egy nagyobb szállodát is, mert szállószoba még egy sincs.
A szirtekben pompás vizü forrás fakad, melyet gépezet vezet a telepre. E környéken
több forrás is van, melyek a Balaton kebelére sietnek.
E telepben látom visszatükrözódve a legnagyobb balatoni fürdők történetét. Másfél
századdal ezelőtt a partokon óriási nádtenger volt. Alig fürdött valaki a Balatonban. Talán
csak a gyermekek. A gazdag urak külföldre mentek. A tehetősebb ember inkább otthon
fürdött, mintsem a nád között hatoljon be s megsértse magát. A magyar paraszt szinte fél a
viztől. A legtöbbje kamasz korában fürdött utólján. Ő szerinte a víz a békának való, meg a
keszegnek. A jobbára nádtalan somogyi oldalon parasztfalvak voltak. Intelligens ember kevés
lakott ott. Nem csoda tehát, ha a mi szép tavunk fejlődésben soká késett, ha mint eddig
Aligánál, ugy az egész part mentén telepek, vendéglők, fürdőházak nem törték meg az
egyhanguságot.
Végre belátták, hogy a Balaton vizének hatása kincseket ér, mert az egészséget tartja
épen és ha ez elveszett, meghozza. Balaton-Füreden a posványt föltöltötték, vendéglőt
építettek. Füred fejlődési csiráját ugy képzelem mint a milyennek most Aligát látom.
E bájos telep is majd rohamosan halad. Nagy
jövő elé nézhet. Hogyne, hisz a balatoni fürdők között legközelebb: 80 kilométernyire van a
fővároshoz. Ha reggel innen elindulunk 1–2 óra alatt Aligánál megláthatjuk a Balatont. A ki
még nem látta a tavat, ha fölmegy a 60 méter magas partra s letekint az óriási viztükörre, a
mely a messze távolban az éggel ölelkezik, áhitattal, megbüvölve áll ott perczekig, a Balaton
képét soha el nem felejti, szive vágyik mindig vissza e partokhoz.

Aligán ez évtől vasuti megállóhely van. A főváros közönsége rövid idő alatt
lerándulhat, megfürödhetik, étkezhetik s visszautazhatik. ha fölfedezik ezt a páratlanul szép
kiránduló helyet, a 64 villatelek csakhamar beépül s akkor ez a fürdő felszárnyal a fejlődésnek
ama fokára, melyen idősebb testvérei állanak.
Világos.
Rövid idő mulva Világosnál áll meg a vonatunk. E kedves telepet is csak nemrég
varázsolták a partra. Világos eredetileg major, a part közlegelő volt. Ez sem a javából. Csak
amolyan ürgetelep. Világos az enyingiek fürdőtelepe éppen ugy, mint Almádi a veszprémieké,
Aliga a balatonfőkajáriaké, Keresztur a kéthelyieké, marczaliaké, Badacsony a tapolczaiaké,
Réfülöp a kővágóeörsieké meg hát a más vidékbeli községeké.
Az enyingiek sem hagyták annyiban a dolgot. Ők sincsenek messsze a Balatontól. Hát
csak nekik ne legyen szép kiránduló helyük, egy kis balatonparti büszkeségük?
Az enyingi társadalom néhány tagja a parttulajdonost végre rávette, hogy a telkét
parczelláztassa. Mihelyt e részletek eladás alá kerültek, rögtön akadtak vevők.
Kép: Világos. A telep alsó része.
A természet a világosi partot nagyon érdekesen alakította. Közvetlen a víz mellett
széles lapály terül el. Beljebb a viztől 40 méter magas part emelkedik, melynek derekába
vágott vonalon robog a vonat. A part befelé nyíló fensik.
A világosi telep 12 villából áll. Hatot közvetlen a víz mellé építettek. A fürdőző a
világon sehol sem talál annál nagyobb kényelmet, mikor saját nyaralójában az ágyból fölkelve
csak amugy pőrén mehet fürödni a 30–40 lépésnyire hullámzó Balatonba!
Hat villa fenn büszkélkedik a parton. Tekintetük majdnem a teljes Balatont uralja. Itt
tanulmányozhatjuk csak igazán a Balaton szinváltozását, édes hangulatait. Itt tapasztalhatjuk
legjobban félelmes morajlását, viharának harsogását, szélvészének üvöltését, vad
fergetegének felhőt szaggató haragját.
A tulajdonosok a villákat saját kényelmükre építették, de azért kiadó lakások akadnak
bennük. A telepen jó vendéglő van 5 szállószobával. Egy szoba ára havonként 60 K., az egész
idényre 140 K. A vendéglőben teljes ellátást havonkint olcsón adnak. A vidék tisztes népe
vasárnaponkint Világost is fölkeresi ünneplő ruhában. Ilyenkor zajosabb az élet. Tekéznek,
tánczolnak. A térképeken jelzett Gamásza-csárda, most urasági cseléd lakás. Helyette a
világosi vendéglő épült. A változott viszonyok eltörlik lassacskán a csárdákat, ezeket az
ősmagyar intézményeket, különösen itt a Balaton mentén, a hol helyettük modern vendéglők
emelkednek, melyeknek fejlődése lépést tart az idegenforgalom emelkedésével. Világos is
szép jövő elé néz. Fasorokat, ligetet létesitenek, fáradhatlanul munkálkodnak csinosítása
érdekében.
Siófok.
Siófok nem csak a Balatonmentének, de hazánknak is egyik legismertebb nevü s
leglátogatottabb fürdője, mely a legnagyobb főuri igényeket kielégiti, sőt fejedelmi
személyeket is befogadhat.
Siófok a Balaton mellett csinos nagyközség. Lakóssága nagyobbrészt értelmes,
jóravaló földmüves nép. Siófokra már a régebb időben jöttek vidékről nyaralni. Mint igazi

fürdőhely története azonban csak 1891-ben kezdődik. Több lelkes férfiu belátta, hogy
nagyobbszabásu intézményeket csakis egyesült erővel alapithatnak.
Előttük lebegett a Balaton szép jövője. Hazafias érzéseiktől sugallva, itt, a magyar
tengernek akkor még elhanyagolt partján, olyan magyar fürdőt akartak létesiteni, mely
versenyre kel, a nálánál idősebb, hasonló gyógyhatásu külföldi fürdőkkel.
Részvénytársasággá alakultak. 2600 részvényt bocsátottak ki.
520,000 korona csakhamar összegyült. A veszprémi káptalantól örökáron megvették a
partot. A Siófok alatt elterülő nádrengeteget hosszu vonalban kiirtották, a békás mocsarakat
száz és százezer kocsi száraz homokkal feltöltötték. Külön vonatok szállitották a tiszta
anyagot a közeli bányából. Mikor már az eddig hasznát nem vett 60 holdnyi terület fölött
egészséges, széles talajréteg terült el, hozzáláttak az épitkezésekhez. Közvetlen a víz partján,
emelkedett helyen, a műépitészet becsületére váló szállodákat, éttermet, a vizbe diszes, 160
fülkés fürdőházat, családok részére külön bódékat és ostendei kocsikat épitettek.
A 60 holdnyi területen ezer és ezer fát, díszcserjét, pompás virágokat ültettek el. A
népes telep, a szép fasorok, az üde liget, csakhamar pezsgő életet teremtett. A főváros
közönsége az oly közel
Kép: Tóparti szállodák és vendéglők Siófokon.
eső Siófokra százával ment állandó nyaralásra, ezrével látogatóba és kirándulásra. A szállodák
körül egyszerre egész kis ország termett. Gyorsan épitették a barátságos, diszes villáknak
sorát. A közös fürdőházon kívül a magán-fürdőbódék tábora mintegyre szaporodott. A fiatal
liget, a zsenge erdő erősödésével, izmosodásával, a fürdő látogatottsága lépést tartott ugy,
hogy több évben a vendégek száma az 50,000-et is elérte.
A részvénytársaság nem kimélt s maig sem kimél semmi áldozatot, hogy a megkezdett
uton becsülettel haladjon végig. A telepen villanyvilágitást rendezett be. Siófok esténkint
tündéries fényKép: Siófoki fürdőház.
ben uszik. A korzó nagy ivlámpái, hosszu, ragyogó sávokat vetnek a sötét vizbe, hogy a
Balatonon csónakázók gyönyörét fokozzák.
Mindent kigondolnak, hogy a fürdőéletet változatossá, szórakoztatóvá, mulattatóvá
tegyék. Sporteseményekben egyik balatoni fürdő sem oly gazdag, mint Siófok. Az Urlovasok
Szövetkezete lóverseny pályát tart fenn. Több napos lóversenyeket rendeznek óriási
érdeklődés mellett. A fővárosból különvonat szállitja a közönséget. A tribünön előkelő
közönség tömege foglal helyet. A siófoki versenyek nem holmi lokális érdekü események,
hanem országra szóló és nemzetközi versenyek. A siófoki biczikli- és uszóversenyek
messzeföldön érdeklődést keltenek.
A telepen svéd-tornászat, kerékpáriskola, fényképész is van. A társaság gazdag
faiskolát kezeltet részint azért, hogy a saját szükségleteit fedezze, részin azért, hogy a többi
balatoni fürdő fásítási ügyét is szolgálja.
Siófokon van a gőzhajózási társaság kikötője.
Mondanunk sem kell tehát, hogy a vasúti közlekedésen kívül a gőzhajó
összeköttetések is a legjobbak.
Diszes épületében itt székel a Balatoni Halászati Részvénytársaság is. A 2 gőzhajóját s
több halászcsónakját szintén itt kötik ki.
Siófok s általában a Balaton a fővárostól ugyszólván egy ugrásra van. A külföldi
fürdőkkel szemben ez egyedül is óriási előny, mert az otthon maradt családfő, kevés

költséggel, rövid idő alatt, többször meglátogathatja családját. Ha pedig ő is nyaral, az üzleti
avagy családi ügyeiben szükség esetén otthon teremhet.
Egyidőben hire járt, hogy Siófok drága fürdő. Általában sok magyar fürdőre szeretik
ezt kiállani. Nézzük az árakat. A kik polgári viszonyok között akarnak élni, a községben
számos, olcsó kiadó lakást találnak. Már 60 koronáért adnak 1 szobás lakást. Az árak
természetesen a lakás nagysága, fekvése és az alkudnitudás szerint változnak. Ezekben a
községi lakásokban háztartást is vezethetünk. Ilyen körülmények között a nyaralás alig kerül
valamivel többe, mint az állandó tartózkodási helyen való létfentartás. A községben több jó
vendéglő van, a melyek semmivel sem drágábbak, mint az ország többi, hasonló fokon álló
vendéglői.
Menjünk ki a fürdőtelepre. a parton – mint emlitettük – a szálloda emelkedik. Az egyik
a »Sió«, a másik »Hullám.«. Mindegyikben 45
Kép: A Sió-csatorna.
szellős, tágas, magas szoba van. Berendezésüök kényelmes és előkelő. A szállodák egyik
homlokzata a Balatonra, a másik a parkra tekint. Ha ablakunkat nyitva hagyjuk, szobánkat az
egészséges balatoni levegő és a fák éltető lehelete tölti meg. A hullámok morajlása, édes
álomra szenderít.
A központi szálloda a park közepén ékeskedik. Ebben 54 szoba van. A most leirt
épületek tőszomszédja az elegáns étterem és kávéház.
Nagyon helyes eszme volt, hogy inkább több épületet emeltek, melyek ekként
kényelmesebbek, és a bentartózkodás nyugodtabb, mint a nagy bérkaszárnyákban.
A parti szállodák lapos tetejét kilátó-helynek szánták. A kik szeretnek gyönyörködni a
Balaton szépséges világában gyakran tartózkodnak a szállodák tetőin.
Siófokon lelkesedésből, hazaszeretetből, mintegy 2 millió koronát fektettek a fürdőbe.
Talán kevesen tudják, hogy e rengeteg tőke a részvényeseknek kamatot még nem hozott, mert
mindenekelőtt a fürdő népszerüsitése és nem az üzleti érdek hajhászása volt a főczél.
A társaság a szállodákat és a vendéglőt házilag kezeli. Table d’hote, vagy á la carte
étkeznek. A külföldön annyira kedvelt penzió-rendszert itt már meghonositották.
A kitünő vizet az egész telepen vezeték szállitja.
A telepen a legolcsóbb szoba 2 K. 40 f. A 104 szoba között bőven válogathatunk olyan
árakat, a milyen igényünknek legjobban megfelel. A napi ellátásra 8 K. elég. 10 koronánál
semmi esetre sem kell többet költenünk. Ez pedig már csak még sem sok olyan helyen, a mely
világfürdő számba megy, a hol a pinczérek és szolgák egész serege
keresi kedvünket, a hol minden a kényelmünknek szolgál, a hol pompásan étkezünk,
nyugodtan alszunk, a hol egészségünk helyre jön, a hol otthon érezzük magunkat, a hol
sohasem unatkozhatunk, a hol mindazt nyujtják, a mit a modern s mondjuk a külföldi fürdők
szinvonalán álló fürdőktől megkivánunk.
Szó sincs arról, hogy azok a külföldi fürdők olyan nagyon olcsók lehessenek. Oda is
legtöbbnyire a magyar gazda szállitja a levágásra szánt drágább állatot, de ha nem is ő
szállitja, a külföldi gazda sem adhatja olcsóbban a tenyészetét. A lisztnek, a veteményeknek és
egyéb élelmi szerekenek ma már nemzetközi ára van, a pinczér-sereg, a szolgaszemélyzet
ingyen sehol sem dolgozik, épületeket, szállodákat a külföldi vállalkozó sem emel potom
árért. Ha ezeket tudjuk, miért hiszszük el, hogy azok a külföldi fürdők olyan mesésen olcsók?
A külföldi szállodás, vendéglős vállán is sok a teher. Jó magyarom, áron alul bezzeg nem
vesztegeti neked se a lakását, se a holmiját.

A fürdőhelyek persze drágábbak mint az otthon-tartózkodás. De nem kell-e többet
költenünk mint otthon, ha csak a közeli városba megyünk látogatóba, ha Budapestre, vagy az
ország bármely nagyobb, kisebb városába kell utaznunk, néhány napi ott tartózkodásra?
A siófoki fürdés ára felnőttek részére 60 fillér, 12 éven aluli gyermekek részére 30
fillér, 20 bérletjegy felnőttek részére 10 K. 80 f. 12 éven aluli gyermekeknek 5 K. 40 f.
Siófok hivatalosan is gyógyfürdő. Ezért a vendégek gyógy- és zenedijat is fizetnek, ha
3 napnál tovább tartózkodnak akár a telepen, akár a községben. A dijat azonban csak három
hétig kell fizetni.
Felnőtt 1 hétre 4-, 10–15 éves gyermek 2-,
Kép: Részlet Siófok községből.
3–10 éves gyermek 1- és cseléd 2 koronát fizet.
A szállodák előtt lévő 700 méter hosszu, korzón, a zenecsarnokban jól szervezett
zenekar minden reggel és este játszik. A korzón óriási közönség sétál. Nagy fényüzést fejtenek
ki, mert Budapest pénzvilága nyaral itt.
A legujabb divat elegáns, drága öltözékeit láthatjuk. Szórakozásokról bőven
gondoskodnak. A társaság számos bel- és külföldi hirlapot járat. Megszokott lapunkat mindig
megtaláljuk. Az otthon maradt zongoránkat kárpótolja a gyógyterem zongorája. A
szenvedélyes billiárdozók, tekézők nem nélkülözik megszokott játékaikat. 4 lawn-tennis
pályán mindig élénkség van. A kik a magányt szeretik, elandalognak, elolvasgatnak a 20
holdas fenyveserdőben.
A szinielőadások, a tánczmulatságok, a hangversenyek, a művészestélyek egymást
követik. A kirándulások czéljait a vonat, a gőzhajók, a bérkocsik, a yacht, a csónakok, a
kitünő utak bőven szolgálják.
Hol találunk ennél nagyobb változatosságot, a leirtnál több szórakozást?
A Balaton talaja Siófoknál nagyon sekély.
Messze kell bemenni, míg 1 méteres vizet találunk. Siófoknál az északi szelek
uralkodnak. Elllenállóbb szervezetü egyéneknek, a kik szeretik a tengeri fürdőre emlékeztető
hullámverést, azoknak e tekintetben Siófokot legjobban ajánlhatjuk. A kik azonban
egyenletes, enyhe klimát szeretnek, azok pl. Keszthelyre vagy Füredre menjenek nyaralni.
A Sió-csatorna a telep mellett folyik ki a Balatonból. Nem messze, a megtekintésre
érdemes zsilip van, melyet állami közeg kezel. A zsilip felhuzásakor a Balaton vizéből
bizonyos vizmennyiség lefolyik. Ekként szabályozzák a Balaton vizálKép: Siófoki fürdőzők.
lásának magasságát. A csatorna délkeleti irányban Ozoráig folyik. Itt a Kapossal egyesül,
majd a Fehérvár felől érkező Sárviz-csatornával Agárdinál egyesül s az utóbbi név alatt
tovább folyva Szegzárd közelében a Dunába ömlik.
A mostani Sió-csatorna helyén már a régi rómaiak is csináltak csatornát. Tudjuk, hogy
az ő idejökben a Balatont rengeteg erdőségek és mocsarak környezték. Pelsó-nak nevezték
akkor a Balatont. Ez a vidék Alsó Pannoniához tartozott Galerius társ-császár fenhatósága
alatt, a ki Kr. u. 293-tól urakodott. A császár Diokletiánus volt.
Galerius feleségét, ki Diokletiánus leánya volt, Valeriának nevezték. Ezt a vidéket
Galerius az ő
Kép: Siófoki parkrészlet.

tiszteletére nevezte el Valeria-tartománynak. Valeria pénzt is veretett, melyből egy példányt
találtak Fenéknél a Balatonban. A Balatoni Muzeum Kesztelyen őrzi.
Viktor Aureliaus római történetiró jegyezte föl, hogy Galeriusnak köszönhetjük a
Balaton lecsaöpolását és vidékének kiszáritását.
(Agrum satis reipulicae commandantem caesis immanibus silvis, atque emissió in
Danubium lacu Pelsove apud Pannonius fecit. Cuius gratia provinciam uxoris nomine
Valeriam apellavit.)
A monda szerint Galerius halála után Valeria Tihanyban lakott, hol Diana tiszteletére
oltárt emelt. Anyja a füredi savanyuviz gyógyforrást használta s meggyógyult.
E monda a valóságnak megfelelhetett. Hisz tudjuk, hogy a római hatalmasságok az
uralt tartományok legfestőiebb helyeit szeretettel választották, tartózkodási helyül. Már pedig
a Balaton vidékén királyok és királynők szivesen tartózkodhattak s tartózkodhatnának mai
napig is.
Galerius halála után a csatornát nem tisztitották, partjai beomlottak. Csak a késő
időben láttak hozzá s kitiszitásához. Az állam ezelőtt 2 évvel ujra szabályoztatta. Komolyan
foglalkoznak amaz eszmével, hogy a dunai gőzhajókat a Sión keresztül a Balatonra járassák.
A miniszterium a tervet a balatonmenti tényezők véleménye alá bocsátotta.
Az eszme széditően nagyszerü. Még csak a megvalósitása után létesülne igazi élet a
prtokon. akkor lenne csak idegen-forgalom! Nemcsak fürdő- és turistaügyi szempontokból,
hanem közgazdaságilag is rendkivül fontos e terv. A dunai gőzhajók messze földre olcsón
szállithatnák a Balatonmentén rendkivüli tömegekben termő dolomitot, bazaltot, vöröoskövet,
az itt készitett kitünő téglákat, a fejlődő iparnak termékeit, a gazdasági
Kép: A siófoki korzó és fürdőház.
terményeket, a rengeteg mennyiségü, kitünő balatonmelléki borokat.
Mészégetők és téglagyárak gombamódra szaporodnának. Az uj gőzhajózás ezer és ezer
embernek adna kenyeret.
Fürdővendégek serege, kirándulók nagy csoportja, kereskedők, munkások érkeznének,
sürögnének-forognának a Balaton mentén.
Hej de sok szép tervet vetettek már föl, s mily keveset valósitottak meg az érdekedben
te szépséges Balaton!
Zamárdi.
A Sión tul Somogymegye területére lépünk. Az első falu Zamárdi, közel 1000
lakóssal. A községnek egyetlen széles utczája nagyon kedves képet nyújt. Mindkét oldalon
nagy akáczfák diszitik. Zamárdiban csak az utolsó években vannak nyaralók. Eddig a
községbeliek sem törődtek a Balatonnal. Még vonat sem állott meg a határukban. Mikor
azután látták, hogy a szomszédos községekben mily sok uri ember fordul meg, a kik
tisztességes áron megveszik a csibét, ludat, kertészeti terményeket, akkor a községbeliek is
gondolkodóba estek, hogy mégis csak jó lenne ám nekik is kezdeni valamit.
Az egyszerü falusi házacskák szobáit fölpadlóztatták, a házak táját rendbe ghozták. A
mikor véletlenül valami uri ember tévedt a faluba, tudtára adták, hogy Zamárdiban is vannak
ám már kiadó lakások. A vidéki lapokban még fürdőlevelek is jelentek meg Zamárdiról. Igy
azután lassacskán észrevették. 15–20 család eljött nyaralni.
Ezek persze legelőször is arról panaszkodtak, hogy a vonat nem áll meg a falu
határában. Az értelmes, jómódu nép elüljárósága összeült, elhatározták: megkérik a déli

vasutat, hogy állittassa meg ő előttük is a vonatot. A vasuttársaság megigérte, hogy jó pénzért
mindent megtesz. A község nem sajnálta az áldozatot, kifizette a tekintélyes összeget, a
melyen a vasut kis pályaudvart afféle ideiglenes megállóhelyet épittetett.
Zamárdi ettől az időtől, mint nyaralóhely komoly számba jön.
A községben mintegy 50, amolyan fehérre meszelt, egyszerü, egészséges lakásokat
adnak bérbe. 1–2 olyan lakás is van, melyet kényesebb igényü, nagyobb család is kibérelhet.
A vendégeknek háztartást kell vezetniök, mert a faluban megfelelő vendéglő most még nincs.
A község magas agyagparton fekszik. A Balaton felől álló házak kertjeiből a Balaton
vizsikjára minden irányban messze tekinthetünk. Előttünk Tihany félszigetének tarka lejtője
könyököl a Balatonba. A faluból a Balatonhoz lejtős ut vezet le, melyen a községbeliek szerint
is »meleggel bajos járni«. A part – elég sajnos – kopár legelő. Érthetlen, hogy a SzentBenedek-rend, éppen mint a többi uraság, sohasem gondolt arra, hogy fásitással kellemessé
tegyék az egyes községek határait s ekként a jóravaló nép javára a fürdőéletet megteremtsék.
A parton 25 fürdő-bódé áll, a melyeket a lakásokkal együtt potom pénzért bérelnek. 70–80
koronáért
egy szobás lakást, konyhát, tüzifát, stb. A zamárdi magaslatról több villa tekintget szét.
A faluban sok sózrakozás nincs. Ezt azonban a szomszédos fürdőhelyekre való pár
fillérbe kerűlő kirándulások közben bőven megszerezhetjük.
A községnek az 1/4 órányira fekvő erdő nagy előnye. Ha a lakósság az utóbbi években
tanusitott jóakarattal csüng községüök sorsán, ha a rend fásittat, ha olyan vendéglőt rendeznek
be, a melyben a turista és a háztartást nem vezető vendég helyet foglalhat, akkor Zamárdi a
fővároshoz közel fekvő község boldogulását lelheti a nyaralő vendégek mindig fokozódó
nagy száma révén.
A ki a falusi magányt szereti, a ki olcsón akar nyaralni, a kinek igényei nincsenek,
annak Zamárdit ajálhatjuk nyaralóhelyül.
Kép: [rajz csónakról]
Szántód.
Szántód egyszerü major. A Benedek-rend tulajdona, a melyben a jószágkormányzó s
az uradalmi cselédség lakik.
Szántódra vasuti állomást tehát csak a vidék kedvéért épithettek. Az állomás mellett
rendes vendéglő van, melyben 3–4 szobát kiadnak bérbe.
Ezekben is minden évben van vendég. Szántódon más lakás nincs.
A Balaton itt legkeskenyebb. Az átellenben lévő Tihany között csupán másfél
kilométer.
Szántódnak nevezetessége a révközlekedés.
Az állomástól gyalog egy negyed órányira van a révcsárda és révészlakás. Előttük a
kompok kikötője. A másik parton, Tihany alatt révészlakás van. A csárdát a révészgazda
kezeli. A révész lakáKép: Balatonmenti magyar-tipus.
sokban 2–2 révészlegény lakik, a kik a Benedek-rend cselédei. A közlekedtést 3 komppal és
csónakokkal bonyolitják le.

A komp nagy, nehézkes jármű. 4 kocsi s több ember megfér rajt. Hatalmas eezőkkel 4
ember viszi előbbre. Az utasok kövekből, ágyakból összehányt molón szállnak be. A kompot
jó időben 20 percz alatt, hullámokban 45 percz alatt hajtják át. Gyalog emberek a kisebb
csónakokon jutnak a tulsó partra.
A révközlekedés élénk. A somogyi oldal közönsége itt kél át a vásárokra, mert igy
óriási kerülőt takarit meg. A Somogyi fürdők, Siófok és Világos nyaraló közönsége gyakran
kirándul Tihanyba. Szántódnál a vonatból kiszállnak s réven mennek át Tihanyba. A kik
Keszthelyről akarnak Tihanyba jutni, leghelyesebben teszik, ha szinté ezt az utat választják,
mert igy egy nap alatt kényelmesen megfordulnak.
Itt megjegyezzük, hogy a 1/2 órai ut a révtől Tihanyba, fárasztó, különösen napos
időben, mert a hegynek vezető utat be nem fásitották.
Többször megtörténik, hogy az utasok azonnal átkelni nem tudnak, mert a legények a
komppal másokkal már áteveztek. Meg kell tehát várni, míg onnan ismét áteveznek. Adig is a
révcsárdában várakozunk, a hol italokat mérnek, de ételt nem szolgálnak föl.
Nagyon érdekes, a révcsárdásné miként jelzi a tulsó parton veszteglő révészeknek,
hogy az utasok átszállitása végett át kell jönniök.
Szalmát keresgél elő. Ha a kompra van szükség, két, ha gyalog-utas részére csónak
kell, 1 szalmahatárt alakit. Ezeket meggyujtja. Nappal a füst, éjjel a láng figyelmezteti a
legényeket.
Ez az eljárás persze meglehetősen nehézkes. Ha köd, vagy eső van, a füstöt, a lángot
nem látják; a szél a füstöt a földre veti. Ily körülmények között azután az utas hosszabb időn
keresztül
Kép: A szántódi rév.
kénytelen várni, a mi különösen a kirándulókra kellemetlen,, mert a vonatról lekéshetnek.
A Benedek-rend bizonyára gondoskodik arról, hogy ez ósdi, patriarchális jelzés
helyett, telefont állitsanak föl. Ekként a turista forgalmat meggyorsithatnák.
A réven a gyalogos ember 14 f.-t, üres kocsi 1 K. 40 f.-t, terhes kocsi 2 K.-t fizet.
A révjövedelem évenkint mintegy 4000 K.
A Balatonon, még csak Boglár és Révfülöp között közlekedtek réven. A gőzhajózás
azonban megszüntette ezt a közlekedést.
A szántódi rév most egyedül van a Balatonon.
Nagyon demokratikus közlekedési eszköz ez. Nincs ám itt I. II. és III. osztály.
Kiránduló hölgyek és urak, iskolás fiuk, üveges tót, faczér vándorló legények, vásárra hajtott
tehenek és ökrösszekér vegyes társaságát szállitják át a Balatonon. A helyzet épp ezért elég
mulatságos.
Balaton-Földvár.
E fürdő helyén ezelőtt 10 évvel pusztaság s benne szerény csárda állott. A part csendes
volt. Csupán a Balaton tánczoló hullámainak csevegése, a legelészgető gulya kolompja, a
pásztorfiu tilinkója és a vonatok robogása törte meg a földvári partok csendjét.
Ma, itt van a Balaton partjának legelőkelőbb, legmodernebb fürdőtelepe. Amerikai
gyorsasággal itt épült fel az a bájos fürdő, melynek párját hiába keresed messze földeken.
Földvár a közelfekvő Kőröshegy község határában van, közvetlen a Balaton partján. A
telep területe a hasonnevü pusztának volt kiegészítő része, az uradalom állatainak puszta
legelője.

Kép: Földvári partrészlet.
A tulajdonos: gróf Széchenyi Viktor, nem hiába tagja a haza javára oly sokat
munkálkodó, áldozatkész Széchenyi családnak.
Ő már 1870-ben tervbe vette, hogy területén neves fürdőhelyet létesít. Tudta jól, hogy
fürdőhely, cserje, fa, liget, erdő nélkül árva és rideg. A Széchenyieknek a közügyek iránt
lelkesedő szive megsejtette már régen, hogy ennek a szép Balatonnak csakhamar megérkezik
a jobb jövendője.
A magas, páratlanul szép lőszpartok alját, fokát és oldalát a sudár jegenye, a karcsu
fenyő és a terebélyes tölgy csemetéivel gondosan beültette. Két és fél évtized alatt az utast
gyönyörü koronáju fák édes susogása, enyhet adó árnyéka, dalos madár-serege, bólingató,
üdvözlő galyai fogadták.
Mikor azután a magyar közönség figyelme a Balaton felé irányult, mikor a
szomszédos Siófok rohamosan haladt elő a fejlődés utján, mikor a somogyi parton a nyaralók
zajos tábora vert tanyát, akkor a tulajdonos gróf tudta, hogy most már elérkezett az ő régen
várt ideje is. A földvári partot fölosztotta. A mérnök pompás tervet készített.
A grófoknak sok gazdag, nagyur ismerősük van. Széchenyi Viktor grófnak is volt.
Mikor a fényes társaságban összejött urak eldicsekedtek, hogy ki, melyik idegen fürdőben
nyaralt, ő bizony kereken kijelentette, hogy a külföldre való tódulás bizony dőre dolog, mikor
itt van a szivünkhöz közel ez a mi szépséges Balatonunk. Meggyőzően dicsérte a Balaton
előnyeit, elragadtatással magasztalta a tó szépségeit, kedvre hangolt, buzdított, sőt holmi
hazafias kötelességekről is intve beszélt. Szinte szokatlannak tünt föl, hogy gazdag magyar
gróf, magyar fürdő ügyével bajlódik. Mert a magyar grófot eddig csak ugy ismerték, hogy
Kép: A földvári part.
néhány millió jövödelmét mindenhol szórja, csak itthon nem. Mindenre kerül pénze, csak a
hazai intézmények bőkezü támogatására nem. A Széchenyiek is ama grófok közé tartoznak, a
kik megmentették az arisztokrácziát attól, hogy rólok a magyar közvélemény általánosságban
beszélhessen kedvezőtlen hangon. Csak egy-két jó szó kellett s Földvár felvehette a versenyt a
külföldi s a hazai fürdőkkel. A mintegy 50 telken megindult a lázas villaépités. Csakhamar
elegáns, bizarr, szecessiós, erkélyes, tornyos, terjedelmes és felszökelő villák igéző tábora
termett a földvári parton. Mindegyik villán beczéző név van, melylyel a férj az önfeláldozó
hitvesnek, a gyermek szülőjének hódol.
Még csak a csinosítási munkák voltak hátra. A formából kikerült anyagot csiszolni
fényesíteni, ragyogóvá kellett tenni.
Az erdőben, a telepen gondozott utakat vontak. A villák köré díszbokrokat, a terekre
gazdag virágágyakat ültettek, rengeteg magot vetettek, melyből üde, puha pázsít bújt elő.
Földvárnak nem ismerünk gyermekkorát.
Mint életerős, szépséges, viruló hajadon lépett a világ elé, a mely meglepetve
gyönyörködött bájaiban.
Földvár átmeneti korszakot nem ismer. Ez a fürdő a modern építészettel, a technika
minden vivmányával dicsekedhetett megteremtésének első napjaiban. A telepen
villanylámpák szórják ragyogó fényüket. Mikor csendes este csónakon ülünk, a fényárban
uszó Földvár olyan képet nyújt, a minőről eddig csak a gazdag fantáziáju meseköltők
beszéltek.
A vasut átszeli a telepet. A megérkezéskor a vasuti kocsikban veszteglő utasok hangos
csudálkozásban törnek ki. Tekintetük a parton sorakozó fenségesen szép épületeken nyugszik
meg, majd a

Kép: Földvári partrészlet.
parkban elszórt s a dombtetőn hivalgó villácskákra irányul.
A tulajdonos az alsó nagy liget közepére magányba építette a nagyarányu
»Kupavezér«-szállodát. Az étterem ehhez közel külön épületben van. A parton emelkedik a
Zrinyi-szálló. Mindig a Balatonban gyönyörködik. A Bendeguz-szálló a csendes háttérben
villákkal alkot diszkret társaságot. A telep külső határán, a Szárszó felé vezető ut mellett, a
csárda szerénykedik. Nem közönséges csárda ez, hanem csinos kis vendéglő, a hol zamatos
ételeket, jó italt adnak. A fényes étterem mellett magyaros önérzettel kér helyet. Néhány
szállószobáját szívesen lefoglalják.
Földvárott a villákon kívül mintegy 100 szobát rendeztek be bérbeadásra.
A tulajdonos gróf a fürdőtelepet az 1000 holdas Földvár pusztával együtt adja bérbe.
Nagyon jó számitás ez, mert a puszta jövedelméből évről-évre csinos összeg juthat a
fürdőtelep fejlesztésére. A bérlő gyengébb évadokban nem éppen csak a telep jövödelmére
támaszkodik. Ekként visszaesés nem következhetik be.
A bérlő a nagy területen játszva rendezhet be konyha- és műkertészetet, nagy baromfitenyésztést üzhet, frissen fejt, tápláló tejet szolgáló tehenészetet állíthat föl, szóval módjában
van a közönség igényeit minden időben kielégíteni.
Mondanunk sem kell, hogy Földvárott is bőven gondoskodnak a vendégek
szórakoztatásáról. A telep arisztokratikus, előkelő közönsége tánczvigalmakat, káprázatos,
magas szinvonalon álló irodalmi estélyeket, gyermekbálokat rendez.
Nagy előnye Földvárnak, hogy a budapesti Magyar Athletikai Clubnak itt van a nyári
tanyája. A víz mellett nagyméretü palotát építettek a tagok czéljaira. A sportkedvelő ifjuság
élénkséget teremt
Kép: Földvári részlet.
egész éven át. Az izmos, edzett ifjak boldogan csónakáztatják a szép högyközönséget, jó
kedvvel lejtik a tánczot, szilajan járják a csárdást. A hol megjelennek a jókedv, a dévajság, a
derü jön nyomukban.
Csónak- és egyéb versenyeik országos érdeklődést keltenek s időről-időre nagy
vendégjárást eredményeznek.
A fürdés itt is nagyon kellemes. A viz sekély, ugy, hogy 400–500 lépést kell haladnunk
míg hónaljig érő vizbe jutunk. A fürdés 40 fillér. Az egyéb árak mérsékeltek. A gyógy- és
zenedíj hetenkint 2 korona.
Földvárnak most talán szinte elképzelhetlen szép, tündöklő jövője lesz. Ez a par
exelence fürdő közel van a fővároshoz, fejedelmi igényeket is kielégít, pormentes, zajtalan,
egészséget hoz, szórakoztat. Vidéke egyszerüen leirhatlan.
A legtöbb balatonmenti hely fölött az az előnye, hogy itt kis kivétellel a Balatonnak
teljes képében gyönyörködhetünk. Tudjuk, hogy a tihanyi félsziget a Balatont két részre
osztja. Füred, Siófok, Alsó-Örs, Almádi és Kenese közönsége csak a felső viztükör látásában
lelheti örömét; Badacsony, Rév-Fülüp, Boglár és még több fürdő közönsége pedig csak az
alsó tóban györnyörködik, mert a félsziget kegyetlenül elzárja előlük a veszprémiek
Balatonjára való kilátást. A ki azonban Földvárnál áll, akadálytalanul legeltetheti szemét a
Balaton ragyogó, tökéletes világában.
Földvár közelében az uradalomnak erdőborította dombjai vannak, a melyek
kirándulásokra alkalmasak. Kőröshegy község kellemes völgyben fekszik. Anjou-kori
hatalmas építésü temploma nevezetesség. Nagy kár, hogy jellegzetes íveit pusztulni hagyják.
Kép: A földvári „Kupavezér”-szálloda.

Földváron nincs gőzhajó-kikötő. A többi fürdő helyen sok ezer és ezer kocsi szállította
kőből, hosszu nyelvet, molot építettek, melynek végéhez kötik a gőzhajókat. A földvári kikötő
rengeteg költségét sem a megye, sem a gőzhajózási-társaság viselni nem akarja. Ezért késik az
építés. Földváron az utasok a gőzhajóról elég kényelmetlenség között csónakba szállnak.
Ezért a gőzhajók csak szép időben állanak meg, mert a hullámzáskor a leszállás veszélylyel
járna. A földvári kikötő építését most már sok oldalról sürgetik. Bizonyára nem is késik soká.
Földvár terepe barbár építészeti emlék. A fürdőtelep mostani helyén kelta vár, földvár
volt. Innen származik tehát a fürdő neve is. A kelták a telep mostani magasabb része körül
sánczokat ástak, melyeket még maig is láthatunk. A kelták a Balaton vidékén Kr. e. a
negyedik században uralkodtak. A földvárihoz hasonló erődítéseket nemcsak hazánk területén,
hanem a külföldön is nagy számban emeltek. E földvárak egyes telepeket vettek körül és
szabály szerint vizek mellett feküdtek. Magaslaton vannak. Ezért maradhattak meg még most
is látható állapotban. E földsánczok vagy mint a nép mondja pogányvárak, Kupavárak
rendszerint dombkupok. A természet maga különítette el őket vagy pedig hegygerinczek
végső fensíkjából mesterségesen ásott mély árokkal különítették el. A fensík lejtőjén sok
helyen lépcsőzet vonul körül, melyek egykor árkok voltak. Az árkokból kiásott földből,
fatörzsekből, vesszőfonásból magas töltést emeltek. A gyürü alakban vonuló töltések és árkok
a lejtőkön jó védőjéül szolgáltak annak a földvárnak.
A bástyákat, töltéseket, a századok ledöntötték, a vihar széttördelte, a zápor szétmosta
az utolsó nyomokat is. Csupán a sánczok látszanak meg
Kép: Földvári partrészlet.
mérhetlen időkig, mint a hogyan fenn marad a réten keresztül ment kocsinak bevágódott
egyszerü keréknyoma is.
Szárszó.
A község magas fensíkon fekszik. Határából elragadó kilátás nyilik a Balaton nagy
birodalmára. Az utcza lenyulik közel a tóhoz.
Szárszó is magára hagyott falu volt. Itt sem állt meg a vonat. Mikor Földvárt
megépítették, Szárszó is megragadta a figyelmet. Szárszó is belépett a nyaralóhelyek sorába.
Mikor az érdemes elüljáróság látta, hogy rossz közlekedés mellett is, a vidékiek erőnek
erejével boldogítani akarják őket, gondolkodóba estek. Mégis csak üdvös lenne, ha 2 hónap
alatt ez a falu is könnyü szerrel rakhatna a ládafiába jó néhány ezer koronát. A falu eddig oly
jelentéktelen volt, hogy vonat sem állt meg alatta. A déli vasút nagy föltételeket szabott az
állomásért. A falunak nagy áldozatot kellett hozni. Meghozta. Azóta némely vonat nemcsak
föltételesen, hanem föltétlenül megáll. A fürdő idény alatt van is élénkség, a takaros, fásitott
faluban. 300–400 ember fordul meg nyaranta.
A faluban 121 ház és 1 nyaraló van. Az udvarokban elég gyümölcsfa díszlik.
Villatelkeket 2 K. 40 fillérért adnak ölenkint. Mintegy 50, 1–2 szobás, nagyobrészt padlós
kiadó lakás van. A butorozott szobák ára, a főzéshez szükséges fával együtt havonkint 60
korona. A fürdő ügyét az elüljáróság lelkiismeretes gondossággal kezeli. Az utczákat öntözik
és világítják.
A nyilt vizben fürödnek. Nem kevesebb mint 52 fördőbódé sorakozik egymás mellé.
Egyikért-egyikért egész évre potom 4 korona bért fizetnek.
Kép: Szárszói házak.

Ha valaki ily csekélységért nyaralhat, rosszul teszi, ha mindig otthon marad a sulyos
házigondok között s el nem jön néhány hétre ezekbe a bájos vidékü községekbe, a hol a jól
eső falusiasság között, edző vizben, pompás levegőn, fetétlen nyugalom között, uj erőt
gyüjthet.
A vendégek legnagyobb része otthon főzet. Három vendéglőben jól és olcsón
étkezhetnek.
A partot fásították, a gyermekek részére játékhelyet létesítettek.
A ki szórakozni akar, átrándul az 5 kilométernyire fekvő Földvárra. Az ut a Balaton
mentén kellemes, gyönyörködtető. A vasuton 30 fillér költséggel oda juthatunk.
A somogyi part virágzásával együtt virágzik föl Szárszó is. Előnyös viszonyai szép
jövőt biztosítanak számára. A parttal párhuzamosan 5 méter magas agyagpartok vonulnak, a
melyek villaépítésre rendkivül alkalmasak. A levegő a Balatonról áramlik ide. Megfizetheten
itt a zajtalan élet, a pormentes levegő s az ide fölmosolygó Balaton ragyogása, változatos,
gazdag élete.
Szemes.
Szárszó és Szemes között a hullámok az őszödi határt mossák. Őszöd község távol van
a parttól. Mint fürdőhely tehát figyelembe nem jöhet.
A part a kegyes tanítórend tulajdona. A vizhez közel magas agyagpartok vonulnak. A
Balaton és e partok között elterülő lapályt szőlőkertek és sürün ültetett fák diszítik. Az őszödi
part nagyon alkalmas villatelepek létesítésére. Ha majd az idegenforgalom oly nagy lesz, ha a
mostani szállodákból és falvakból a vendégek közől sokan kiszorulnak, a természettől oly
gazdagon megáldott őszödi parton is megkezdődik a nyaralók építése.
Szemes falu Szárszó testvére. Viszonyaik azonosak.
A 80 házból álló község egy kilometernyire van a viztől. A vendégek akár a reggeli
pongyola fölé vett felöltő alatt is elmehetnek fürödni. Nem akad fenn rajta senki.
Kép: Balatonmelléki tipus.
Szemes ma már egyike a legkeresettebb fürdőhelyeknek. Az itt elénk táruló fenséges
kilátás, a viznek fürdére rendkivül alkalmas volta, a jó közlekedés sok családot vonzott ide.
Szemes ma már rendkivül bájos, előkelő villákkal dicsekedik. A viztől pár lépésnyire a
villáknak egész kis sora épült. Mások a vasutvonal fölött emelkedő agyagpartokat szállták
meg. A kaczér villácskák ott fenn, már messziről magokra irányitják a figyelmet. Az egyik
ódon stilben épűlt, régi lovagvár szinében tetszeleg. A balatonparti, minden egyes villa építési
modora, szinezete, kifejezése elüt a másikétól.
Ezért kötik is le ugy a figyelmünket. Bárhol járjunk a tó mentén, mindenhol valami ujat,
mindehol változatosságot, mindenhol kellemes hangulatot lelünk. A falu szép román-stilben
épült régi temploma érdemes a megtekintésre.
Szemes nevét a magyar szabadságharcz történetéből ismerjük.
Jól tudjuk, hogy midőn Jellasics horvát bán, vad hordáival hazánkba betört, az
országban általános lett a felkelés. A felbőszült nemzetiségek egymásután rohantak ellenünk,
hogy vérbe fojtsák a szabadságért küzdő nemzetünket s foszlányokra tépjék sok vérrel
szerzett hazánkat. Jellasics a bécsi kamarilla utasításai szerint cselekedett. Az ország nádora
István, magának a királynak unokaöcscse volt. Mégis őt kérték meg a drávamelléki magyar
sereg vezérletére, hogy a császár érdekében öldöklő vadállatokat verje vissza. A nemzet meg

volt ugyan győződve, hogy Jellasics az udvar beleegyezésével, sőt egyenes utasítására tört be,
azért mégis bizott az udvarhoz oly közeli viszonyban álló népszerü nádorban. Kossuth maga
is azt remélte, hogy a nádor választani tud születési állása és esküvel megerősített kötelessége
között. Föltette a nádorról, hogy a becsület, a letett eskü és a haza iránti kötelessége szerint
cselekszik. Kossuth a nemzet képviselői előtt ki is jelentette, hogy az ő hite szerint, ha a
kormány élén álló ausztriai örökös főherczeg Jellasics táborába csak egy sétabottal menne is,
Jellasics kétszer is megfontolná, hogy olyan tábor ellen indult fegyveres kézzel, melynek élén
a császárnak és királynak öcscse, helytartója és a királyi családnak egyik tagja áll.
A nemzetgyülés küldöttsége késő éjszaka meghozta az üzenetet, hogy a nádor
készséggel megy a táborba. Másnap el is indult kocsin. Veszprémen
Kép: Fürdőbódék kirakása a somogyi parton.
keresztül érkezett Balaton-Füredre nagyon vegyes érzelmekkel.
Csakugyan különösnek is találhatta, hogy ő olyan sereggel álljon harczba, mely
nagybátyja parancsára állott fegyverbe a »Kossuth Hund«-ok ellen. A nádor a harcznál
okosabbnak tartotta az alkudozást. A gyenge férfi – állitólag – azt hitte, hogy Jellasicsot, ezt a
fenevadat, mézes-mázos beszédekkel megszelidíti. Átüzent tehát Szemesre Jellasicsnak, hogy
beszélni akar vele.
Jellasics eleinte erről hallani sem akart. A nádor megbizó levelét elküldte. A bán ezután
látszólag teljesítette az óhajtást.
A találkozást 1848. szeptember 21-ének d. u. 2 órájára tüzték ki a Balatonra, a
Kisfaludy-gőzhajó födélzetére.
Gyönyörü őszi nap volt. A magyar tenger egész vidéke mosolygott. Nem is sejtette
milyen szerencsétlenség előtt állt nemzetünk. A Kisfaludy-gőzöst lobogókkal és pedig csakis
nemzeti szinü lobogókkal feldiszítették. A nádor kiséretével délben indult el, a méltóságos
nyugalommal járó »Kisfaludy«-n. Jellasics a szemesi parton tábornoki diszben volt.
Összehivatta tisztikarát. Előadta, hogy ma találkozik a nádorral. Ha a nádor nem hozza meg a
hirt, hogy a magyar és osztrák ministeriumot egybeolvasztották, akkor a tanácskozásuk
eredménytelen marad. Ő a császárért dolgozik, legyen az bár akarata ellenére is. Ezután
lórakapott s tisztjei társaságában a Balaton partjához lovagolt.
A »Kisfaludy«-gőzhajó megérkezett. A sekély vizállás miatt, a parttól távolabb kötött
ki. A bán haragra gyúlt, hogy a főherczeg hajóján egy fekete-sárga zászló sincs. Szégyen!
Gyalázat! zugták a horvátok.
A nádor csónakot küldött ki a parthoz Jellasicsért. De Jellasics nem ment ám! Tisztjei
sem engedték. Azt tételezték föl a lovagias magyarokról, hogy drága bánjukat elrabolják. A
bán megizente, hogy ő szívesen menne a hajóra, de nem engedik.
A nádor nem ment a partra. Ő, Habsburg-Lothringen István, a világ legrégibb s egyik
legelső fejedelmi családjának sarja, Magyarország nádora, ő, az osztrák főherczeg, a király
unokaöcscse, magasrangu tábornok, a magyar nemesi fölkelés fővezére, csak nem megy
ahhoz az inczi-finczi horvát rablóvezérhez! Visszaküldte tehát a csónakot s komolyan
figyelmeztette Jellasicsot adott szavára.
Kép: Balatonmelléki tipus.
Jellasics megint csak azt hajtogatta, hogy ő menne, de tisztjei nem engedik. A
találkozás tehát meg nem történt.

Jellasics egy levelében az irta, hogy nem mehetett, mert a gép mégis csak erősebb
a becsületszónál , (a nádor becsületszavánál) a magyarok őt a nádor ellenére is
elhurczolhatták volna.
A nádor a találkozási komédia után ott hagyott csapot-papot. Felrohant Pestre.
Elhagyta a magyar sereg vezérletét. Leköszönt nádori méltóságáról. A történetirás azt mondja,
hogy az udvartól számüzték, azért vonult vissza nejének birtokára Schamburgban.
Vannak azonban történetirók, a kik azt állítják, hogy a nádor egyenesen az udvar
parancsára ugrott meg. Megengedték ugyan neki, hogy Jellasicscsal összejöjjön, de azt is
megirták ám, hogy egyeszséget ne kössön, hanem hagyja magokra a magyarokat s okozzon
ezzel még nagyobb zavart az amugy is kétségbeesett hazában. Jól számítottak, hogy ha ez a
dédelgetett főherczeg is otthagyja a kapufélfát, a vérengző horvátok, ráczok, oláhok még
nagyobb vérszemet kapnak, a magyart hamarabb elpusztíthatják a föld szinéről.
Szóval a szemesi találkozás egyszerü sznpadi játék volt. A nádor jól tudta, hogy
Jellasics császári utasítása mellett nem alkuszik, a bán meg azt tudta, hogy a nádornak küldött
levelet sem a magyarok érdekében irták.
Azt mondják, hogy a nádorispán titkon egyetértett Jellasicscsal.
A találkozást a hiszékeny magyar félrevezetése miatt kellett rendezni azért, hogy a
bánt mint a nemzet jóakaróját tüntessék föl s mint ilyennek jó hasznát vegyék abban az
esetben, ha az osztrák
Kép: Villák a szemesi Balaton-parton.
udvar veszélybe kerül, ha közbenjáróra, békítőre lesz szükség.
Lelle.
Ez a község is közvetlen a Balaton partján fekszik. Ezelőtt egy évtizeddel alig kereste
meg valaki. A parttulajdonos a víz mellett lévő területét villatelkekre osztotta. Rögtön akadtak
vevők. Néhány év alatt a lellei partot beépítették. Viruló szőlőkertek között a nyaralók hosszu
vonalban sorakoznak. Az uj villákat szakadatlanul építik. Az egyik jó ismerős oda édesgeti a
másikat, a ki szivesen megy, mert tudja, hogy az ismerősök között az egész nyarat kellemesen
töltheti.
Lellét is vonzóvá teszi gyönyörü vidéke. A tulsó partról a szepezdi, révfülöpi hegyes
partok nevetgélnek át. Tekintetünk a Balatonnak tekintélyesebb részét uralja. A víz talaja
rendkívül kellemes. A tó itt majdnem állandóan gyengébb mozgást végez és hullámzik. A
hullámverés erős. Lelle is nagyon emlékeztet a tengeri fürdőkre.
Közös fürdőház még itt sincs. Minden vendég részére fabódét állítanak a part tetszés
szerinti szélére. Hetvennél több bódé álldogál a vizben.
A villatulajdonosok például a kertjükben fürödnek.
Bizonyára eljön majd az idő, midőn a nagy látogatottság következtében ezek az apró
fürdőbódék oly nagy területet foglalnak el, hogy a keszthelyihez hasonló szigeteket, s azokon
közös fürdőházakat kell építeni.
A nagyobb kiterjedésü községnek két nagyobb utczája van. Házai rendesek.
Külsejükből a lakósság jobb módjára következtethetünk. A községben 250 ház van,
melyekben mintegy 90 szobát adnak bérbe csekély árakért. A nép itt is jóindulatu,
Kép: Fürdés a lellei villatelep alatt.

értelmes. Bárki szívesen lakhat közöttük. A községben vendéglő van 10 szállószobával. A ki
nem vezet háztartást, itt teljes ellátásban részesülhet. A part nagy részét fenyőerdővel és
jegenyékkel ültették be. A községtől nem messze van a jó bort termő Kishegy, a hova
kellemes kirándulásokat szoktak rendezni.
A villaépítkezésekkel lerakták Lelle község szép jövőjének alapkövét.
Gyors fejlődés vert itt gyökeret. A községnek kedvező fekvése, élénk vasuti forgalma,
elragadó vidéke, minden előnynyel megáldott fürdője egy-két évtized alatt megelégedetté,
boldoggá teszi e község lakósságát.
Boglár.
Boglár Lelle szomszédságában, 3 kilométernyire van. A két község között a Balaton
partját villatelkeknek fölosztották. Eljön az idő, midőn a két község egymással szerves
összefüggésben lesz.
Boglár városias szinezetü helység, nagy kereskedelmi góczpont. Hetivásárai nagyon
élénkek, ugy, hogy 700–800 szekér gabonát hordanak össze eladás végett. A balatonparti
községek között – nem szólva Keszthelyről – ez az egyedüli, melyet nem földmüvesek hanem
kereskedők és iparosok laknak. A kereskedők nagy gabona-vásárlásai révén, élénk vasuti
forgalom fejlődött ki. Nem csoda tehát, ha a kis Boglár városiaskodhatik.
Az utóbbi időben a boglári piacz látogatottságát csökkentették a Somogymegyén
keresztül robogó helyiérdekü vonatok, melyeken nagyobb vidékek Boglártól eltérő irányban
is szállíthatják most már az árukat.
Boglár kedvező viszonyai mellett élénk fürdőKép: Vitorlások a Balatonon.
élet fejlődhetett. A parczellázott partot itt is csakhamar feldiszítették a villáknak színes
rajával. Nincs év, hogy Bogláron a kőmüvesek és ácsok szép jövödelemre szert ne tennének.
Bogláron előkelő irók és a közélet más kitünőségei nyaralnak. A lakásokkal és étkezéssel a
kényesebb igényeket is kielégítik. Több vendéglőben kényelmes szobák vannak. A gőzhajóközlekedés nagyon élénk. Egy nap alatt messzebb fekvő partokhoz, több fürdőhöz
szórakoztató, tanulságos kirándulásokat tehetünk. A községnek nagy városokba is beillő több
házában, a lakósság kisebb-nagyobb lakásokat igazán jutányos áron ad bérbe.
Félre a poros uttól, védett, árnyas helyen huzódik meg a »Hét ház« telep, melyen hét
egyforma, csendes házikó várja a vendégeket. A vendéglők éttermei kifogástalanok. Számos
nagy kereskedésben szükségleteinket fedezhetjük. Boglár még kávéházzal is dicsekedhetik.
Mint általában az egész somogyi parton, a viz talaja itt is kellemes. A fürdőélet
fejlettségét az tanusítja legjobban, hogy tavaszszal mintegy 100 fürdőbódé fölállítása ad
dolgot sok szorgos kéznek.
A part a közbirtokosságé. Egy egy kabin után évenkint 10 K.-át kell a pénztárába
fizetni. Közös fürdőház nincs. A vendégek, a kiknek saját bódéjuk nem volt, eddig a
vendéglős kabinját használták.
A kik Bogláron 3 napon tul tartózkodnak gyógydíjat fizetnek. A családfő 3-, a 15 éven
felüli ember 2-, gyermek 1 koronát. Ezek a díjak a község pénztárába folynak, értök az
utczákat öntöztetik, fásítanak, csinosítanak. Bogláron fürdőbiztos és fürdő orvos is van.
A parton szép hosszú sétány, bájos erdőcske, a kabinokhoz vezető ut oldalán fasorok
jól eső árnyékot nyújtanak.
Kép: A boglári part. Kilátás a Badacsonyra.

Kép: A gőzhajó.
A község tövében az egyedül álló terméketlen »Kopasz-hegy« nagyon érdekes
természeti jelenség. A lapályból szigetszerüen emelkedik ki. Valamikor ezen is földvárban
védekeztek a támadó ellenségtől. A hegyre vagy mint máskép is nevezik a vártetőre,
okvetlenül menjünk fel. Akkor szeretjük
Kép: A boglári Kopasz-hegy.
meg csak igazán a Balatont. Ha ezekről a ma-magaslatokról letekintünk, csak akkor tudjuk
álhatatosan bámulni a tó pazar szépségeit. Keszthelytől Tihanyig ragyog felénk a Balaton
barátságos arcza. Itt már Badacsonynak szikla-idomait, erdőfoltjait, fehérlő épületeit
kidomborodni látjuk. Gulács és Csobáncz hegyek érdekes fejei és az őket környező hegyek
soká megragadják érdeklődésünket. Ezekben a fürdőhelyekben igazán csak a Balatont látjuk
szépnek, igazán csak e sokat dicsőített vidék érdekel bennünket. E két tényező heteken,
hónapokon keresztül áhitatra gerjeszti, rabbá teszi, szórakoztatja a szépért hevülő lelket. A
természet fenséges csendje templom, a melyben lelkünket a mindenséget oly bölcsen
kormányzó Gondviseléshez emeljük, buzgón imándkozunk. A hullámokk játéka, csobogása,
moraja, születése, kergetőzése, versenyfutása, őrült irama, halála a hangversenytermek
minden zenéjét feledteti. Mikor a naparanyozta felhők a vizszinével összenevetgélnek, mikor
a sebesen vonuló felhőfoszlányok a tó azurkékségével incselkednek, mikor a kéklő hegyek
sötét árnyéka megfürödik,, mikor a természet a hegyeket – mintha menyasszonyok lennének –
ködfátyollal borítja le, mikor a táj negyedóránként ékesebbnél-ékesebb öltözékben jelenik
meg, akkor feljtjük a szinházak mesterkélt látványosságait, a nagy város életét, mulatságait,
akkor ezt a szép darab földet szeretjük meg. Hütlenül soha el nem felejtjük, az bűvös
hatalmával a távolból is mindig légkörébe vonzza érette lelkesülő szívünket.
Fonyód.
Badacsonynak átellenében, közvetlen a Balaton partján, nagy lapályból egymással
összeforrt két csucsos hegy szhökken ki. A hegyeket erdő borítja. A nyugoti hegy déli oldalát
szőlőkkel ültették be. Az ezek között öt sorban épült házak alkotják Fonyód hegyközséget. A
hegyeknek a Balaton felé néző oldala meredek agyagfal, melynek fehér területén a napsugár
megtörik. A hegy lábánál a vonatok robognak. Fonyódon nagyobb vasúti állomás van.
Ez volt Fonyód sablonos leirása, míg észre nem vették ezt a királyi helyet.
Mintegy 10 évvel ezelőtt az erdő csendjét nem zavarta meg más, mint a nagy ritkán
oda felfáradó turista.
Végre is a közel fekvő Kaposvár társadalma néhány tevékeny tagjának figyelme
Fonyódra irányult. Látták, hogy a Balaton minden pontján fürdőtelepek létesítésén
fáradoznak. Hát csak az a part álljon egyhanguan, a melyik a szívükhöz legközelebb esik?
Elhatározták Fonyód fölvirágoztatását. Ez elég könnyü föladatnak tünt föl. Nem kellett
tőle megretteni.
Fonyód vasut mellett, a Balaton peremén fekszik. A hegyeket 200 holdas 60 éves
tölgyerdő borítja. Az árnyat adó fa, az elragadó vidék az egész Balatonparton nem oly gazdag
szépségeiben mint itt. Fonyód erdős része három uraság tulajdona volt. A deputáczió
megkérte őket, osztanák fel azt a hegyet szépséges villatelkekre. Egy cseppet sem
vonakodtak.

Már az első értekezleten 30 villahelyet vettek meg. Az egyik tulajdonos: gróf Zichy
Béla telepén, a »Béla telep«-en egyszerre kilencz villát építettek.
A következő évben egyszerre ismét nyolczat. Itt is amerikai gyorsasággal megkészítették
mindazt, aminek már évtizedek előtt készen kellett volna lennie. A villákat erdő-rengeteg közé
illesztették. A helyeiket ugy jelölték ki, hogy az udvarokba 1–1 hatalmas tölgyfa kerüljön, a
villákra királyi fák susogó lombja boruljon. Az elbájoló nyaralók a hegy nyakán
gyöngyszemekként sorakoznak. Micsoda fenséges hely ez, 60 méter magasban a Balaton
fölött, fejedelmi villák társaságában, gyönyörű erdőben!
A villaépítéseken kívül még ezer és ezer tenni való volt. Első sorban is a telephez
kényelmes utakról kellett gondoskodni. A vasúti állomástól az első hegyen keresztül, a
második hegy nyaralóihoz széles kocsiutat készítettek mély bevágásokkal. Elképzelhetjük
milyen nagy munka volt ez. Ezután a villatelepen és az erdőben kellett modern utakat
teremteni. A meredek partok szegélyén védtelenül elvonuló sétautak mellé díszes
sodronykerítéseket vontak. Az eddig is nagy kiterjedésü fenyvest 150.000 csemetével
bővítették. A hegy magas csucsára turistautat készittettek. Az erdőben padokat helyeztek el.
Az utak mentét virágokkal ékesítették. Ott, a magasban kutat bajos lenne furatni. A hegy
lábánál furattak tehát kutat. Ennek szürt vizét a 80 méter magasságban fekvő tartóba vezetik.
A pompás, hideg vizet innen nyomják azután szét a villákba. Ez a sok munkásság, ez a sok
áldozat megnyugtató eredménynyel járt. A kezdeményezők olyan nyaraló-telepet teremtettek
itt, a milyent e széles föld kerekségén még senki sem álmodott.
Nagy iróink, sőt a külföld nagy irói is a Balatonnak akármelyik pontját irták le,
elragadtatással kiáltottak föl: Ennél szebbet nem láttunk
Kép: A fonyódi hegynek villákkal beépitett része. Balról a legszélső épület a templom.
Európában, ennek párjára nem akadtunk az egész világon!
A Balaton minden pontja szép, de azt a képet, a mely Fonyód csúcsáról elibénk tárul –
nem találjuk meg sehol. Itt a Balatont lenn, a mélyben teljes nagyságában látjuk, a kenesei
partoktól Keszthelyig. A táj, melynek csak egyes kisebb-nagyobb részleteiben
gyönyörködhettünk eddig, most egész nagyszerüségében, káprázatos fényben tündököl.
Itt látjuk még csak igazán azt a sokat emlegetett magyar tengert. Az a lázas gyönyör,
az a kimondhatlan érzés, a mely bennünket a szigligeti öböl látásakor elfogott, itt
hatványozott mértékben fokozódik. Mert itt látjuk a Balaton ékes rózsáját, Keszthelyt, látjuk
azt a szépséges szigligeti öbölt, Badacsonyt, Csobánczot, Gulácsot, a kedves zalai hegyeket,
látjuk, hogy a Balaton miként öleli át Tihany félszigetét: mint szerető hitves a tengeren tulról
hazaérkező férjét, tekintetünk a somogyi part fürdőhelyeit sorról-sorra járja, majd átkalandoz
Somogy belsejébe, Lengyeltóti, Marczali vidékére, jegenyefásitotta utaira, a Nagyberek
hatvanezer holdas érdekes egyhanguságába.
Édes hazám, kedves balatonmenti érdekeltség, ha ezt a képet megfestetnéd, ha
gondolkodnál róla, hogy azokban a körképekben és diorámákban ne csak Nápolyt és a többi,
sziveinktől mégis csak idegen külföldi helyeket fitogtatnának az unalomig, ha a külföld
megpillantaná a Balaton vidékének csak festett képét is, hej, milyen kiváncsi lenne egyszerre
a magyar paradicsomra. Ha sok minden mellett arra is lenne figyelmed, hogy a külföldi lapok
közöljenek balatoni képeket, hangoztassák legalább pénzért a mi természeti szépségeinket
feleannyira is, mint a menyire mi az ő helyeiket elég oktalanul ingyen magasztaljuk, akkor
mégis csak lenne itt idegenforgalom! Annak a külföldi
sajtóinformálásnak a muló politika mellett ilyesmire is kiterjedni kellene.

Ha az az angol turista, az a rosszul informált német, a kevésbé jól értesült franczia,
meg a többi világjáró, látná azokon a képeken, hogy Magyarországon nemcsak puszta és
csárda van, az országban nem a csikósok száguldanak szerte-szét s a kanászon kívül más
egyebet is talál a barbár magyarok között, végre is csak fölkelne irántunk az érdeklődése és
eljönne ide, erre a vidékre is, a hol nagyobb szeretet, figyelem övezné őket, mint a világ
bármely nemzeténél s a hol bizonyára meghódolna páratlan természeti szépségeink előtt,
hazatérve elragadtatással beszélne a magyar vendégszeretetről, a magyarok szép hazájáról.
Igy terjedhetne el lassacskán jó hirünk. Addig, míg a balatoni érdekeltség terve szükebb körre
szorítkozik, igazi pezsgő élet nem lesz, a pénz nagy tömegekben ide be nem vándorol.
Menjünk fel most a villákkal beépített hegynek csúcsára, a várhegyre. Itt teljes a
kilátás nagyszerüsége. E hely mellett elhalványul még az Istenek gyűlhelye az Olimpus is.
Fonyód is nagy multtal dicsekedhetik. Már Szent István előtt megerősitett hely vala. A
somogyi fejedelemnek, Koppánynak itt erős vára volt, a hol a királylyal a pogányság
védelmére soká daczolhatott. A hegyet akkor még víz környezte, a Nagyberket is elárasztott
Balaton vize. A Dunántulnak ez volt a leghatalmasabb vára, mely előtt az ellenség ereje
sokszor megtört. Koppány sokáig maradhatott volna itt biztonságban. Erejében bizva mégis
kitört, hogy Veszprém alatt harczba szálljon Szent István seregével. Ez volt a végzete.
A vár később Szigligettel Magyar Bálint, a hatalmaskodó kapitány birtokába jutott, a
kiről sok gonoszságot és kegyetlenséget jegyeztek föl.
Kép: Fonyódi villa.
Fonyód hatalmas ereje még a török hódoltságig sem hanyatlott. Még akkor is ellenállt
hazánk ellenségeinek. A török végre is hatalmába kerítette, a mit onnan következtethetünk,
hogy levelekre bukkantak, melyeket a tihanyi és fonyódi várakba befészkelődött bégek
váltottak. A fonyódi hegy tetején most már csak kevés romot látunk. A lakósság a vár
épületanyagát házépítéseikkor széthordotta. Vajjon, valaki gondoskodott-e abban az időben
arról, hogy vár egykori területének és romjainak rajzát az utókor számára megmentse?
Az egykori várat védő sánczokat a hegyen és ennek délkeleti lábánál most is láthatjuk.
Most csak egy leomlott falrészlet, kőtömeg hirdeti, hogy a mostani békés nyaralók
helyén egykor milyen küzdelmes, véres napok voltak.
Mikor a fonyódi hegyeken bolyongunk, bazaltdarabokat, darázsköveket találunk.
Eszünkbe jut, hogy Badacsony tetjén találtunk ilyen köveket. Különösnek találjuk, hogy a
lapályos somogyi parton sehol sem találkoztunk ezekkel a kőzetekkel. A fonyódi ember pedig
még azt is megemlíti, hogy a hegyen túl sehol sincs bazalt és darázskő. A geologusoknak is
feltünt e jelenség. Tanulmányozták, hogy Fonyód miként keletkezhetett? Arra a
megállapodásra jutottak, hogy a fonyódi hegyeket Badacsony hányta át erre a partra. A
tüzhányó hatalmas ereje Fonyód anyagát gyomrából lökte ki s áthányta az innenső parta. Az
északi szelek is közreműködhettek, hogy a kihányt anyag ide telepedjen le.
Mennyi, de mennyi tanulságot nyujt a Balatonnak vidéke!
A két hegy összeköttetési helyén, erdős völgyben az idén román stilben szép
templomot építettek kálváriával. A templomnak egy Dürer-féle
Ecce homo-kép, egy értékes Immaculata-szobor és egy régi műértékü kereszt nevezetességei.
A hegynek ez a része két, másik uraság tulajdona, a kik szintén osztottak föl
területeket villa telkekül. Még most is számos olcsó telek várja a vevőket.
Ha a villateleptől, a hegyről a fürdőházakhoz, az állomásra lemenni akarunk,
hosszabb, fáradságos ut van előttünk. Ez a fonyódi villatelep hátránya. Meleg nyári napon
bizony terhes az a hosszu séta. Ha majd villamos vonul, vagy legalább is olcsó társaskocsi jár
fel a hegyre, akkor jön meg csak Fonyód igazi jövője.

Azok, kik a vizhez nem akarnak lejárni, hanem csak üdülő, pihenő helyül választják
Fonyód hegyét, szebb helyet nem találnak sehol, de sehol.
Külömben Fonyódon nyaralhatunk anélkül is, hogy a hegyen kellene villát építenünk,
vagy bérelnünk. Az állomás szomszédságában, nagy terjedelmü, elegáns szálloda épült, a hol
uri teljes ellátást jutányos árban adank. A faluhoz tartozó szállodában és vendéglőben több
szobát adnak bérbe. A konyha itt is kitünő. Nemcsak a hegyeken, hanem az állomás közelében
és benn a faluban is számos telket bocsátanak áruba.
A hegyeken épült nyaralókból bajos lenne az élemiszerek után járkálni. Az élelmezés
kérdését meg kellett oldani. Az urodalom tüzifát, jeget, tejet, vajat, főzeléket és más egyebet a
megrendelési könyv alapján kora reggel jutányos árakért mindenkinek a lakására szállíttat.
Kertészetet, tehenészetet tart fönn. Hust a faluban mérnek. A nép a baromfiakat a házhoz
hordja.
A Fonyód alatt elvonuló Déli Vasut vonalába a Kaposvár-Fonyódi helyiérdekü vasut
torkolik. A kaposvári és vidékebeli közönség tömegesen rándul Fonyódra.
Kép: Fonyódi villa.
A forgalom ma már oly élénk, hogy a telep nyugoti oldalán jövőre 20–25 szobás,
elegáns szállodát építhetnek. A tulajdonos gróf Zichy Béla e czélra 2 ingyen telket és 40,000
K. készpénzt adott. A hiányzó összeget részvények kibocsátásával teremtik elő.
Ime igy fejlesztik, lépésről-lépésre a Balaton partját.
Milyen áldás a balatonmenti nép javára a fürdőélet fejlődése, azt Fonyód példája is
igazolja. A hegyközségnek egykor sok boldogságot rejtett apró házikói körül a philloxera
elpusztította a dús fürtöket termő borágakat. A népnek mellékfoglalkozása, a halászat is
rosszul ment. Nem sok hal akadt a hálóba. A nép nagy mértékben kivándorolt; 80–100
koronáért elkótya-vetyélt 1–1 hold szőlőt. A szegénység oly nagy fokra hágott, hogy a faluban
nem volt egy tehén, nem volt egy ló. A mikor az urak megszállták Fonyódot, egyszerre jobbra
fordult a szegény ember sorsa. Az urak a szőlőiket megforgattatták, beültettették, vinczellért
fogadtak. Egy-egy hold szőlőre száz forintokat költöttek, ez mind a szegény nép kezébe
vándorolt. A sok uri szőlőben mindig akad a zsöllér embernek dolga. Tisztességgel
megszolgált bérének tudja az értékét. Meg is becsüli. Félre is rak belőle. Idők multán fölujítja
a maga szőlőjét is, szerez is egy-egy darab földet hozzá. A vásárról tehénkét vezet haza,
melynek tejét a nyaraló nagyságák jó pénzért megveszik tőle.
Ilyen uton-módon a jómód visszatérőben van ugy, hogy az előbb 100 koronát érő
szőlőt most még 2400 koronáért sem igen szívesen adják oda.
A vizben három, egymástól távolabb fekvő helyen állanak a fürdőbódé-csoportok. A
közös fürdőház az állomás, a szálloda közelében van. A másik két csoport: 40 illetve 30 család
bódéját
pedig az egyes nyaralótelepek aljában, a villákhoz közel állították a vizbe.
Egy fürdés ruhával 60 f., ruha nélkül 30 fillér. A gyógydíj a családfő után 2 K., a
családtag után 1 K. A villatulajdonosok nem fizetnek.
A fürdés rendkívül kellemes és érdekes akkor, ha a hullámokat az északi szél
korbácsolja. A bódék messzebb állanak a parttól ugy, hogy bizonyos mélységü vizbe
léphetünk.
Ha a messze benyuló gőzhajó-kikötő végső pontjára kiállunk, ott áll előttünk
Badacsony telres szépségében. Ebből az irányból látjuk a legtökéletesebb képét. Mellette
Gulács hegye szintén különálló, legteljesebb alakjában gyönyörködteti a szemlélőt, miközben
a habok behizelgő dalokat zsongnak tiszteletünkre. Itt is látjuk a szép borágas, romkoszoruzta

halmokat, melyek felől a szellő azokat az édes-bus magyar regéket hozza. Ködbeboruló
ormuk, barna várfalaik képzeletünkkel szép játékaikat üzik.
Az állomástól 5 percznyire van a Balatoni Halászati Részvénytársaság Halásztelepe.
A Balaton vize a parttulajdonosoké. A legutóbbi időkig – mint már egyszer előadtuk –
a halászat egyszerü emberek kezében volt. A halászgazda az uraságtól kibérelte a halászás
jogát. A keszthelyi vizért például 2000 koronát fizettek. A halászgazda szerezte meg a hálókat,
a hajókat. A parti földmüves-lakósság közül halászbokrokat, társaságot alakított. Ezek mellé
vicze-gazdát állított. Majd minden faluban volt egy, sőt több nagyhalászgazda is. A kifogott
halat rendszerint két részre, de néhol több felé is osztották. Az egyik rész volt a gazdáé, a
másik a halászlegényeké, az esetleges harmadik rész árán ujabb szerszámokat vettek.
A halászok feleségei, leányai a hajnali hálóhuzást már a parton várták. Ki-ki kosárba,
melenczébe rakta a férjére, apjára eső haljutalékot s vitte a piaczra árulni. Nevezetes volt a
keszthelyi halpiacz. A főutcában tekintélyes hosszu sorban árulták a még élő, piros kopoltyus
olcsó halat. A mely faluban piacz nem volt, onnan a »fisérek« a halkereskedők kocsikon vitték
szét messze vidékekre a zsákmányt.
A Balatoni Halászati Részvénytársaság ezeket a viszonyokat megszüntette. Több
befolyásos ember részvénytársaságot alapított. A parti birtokosokból álló társaság a régi
hivatásos halászgazdák helyett, e társaságnak adta a halászás jogát. Az uj társulat nagy
apparatussal fogott czéljához. Siófokon emeletes, díszes igazgatósági épületet emelt. A
halászhajók vontatása végett 3 gőzhajót szerzett be. Siófokon és Fonyódon tisztviselő
lakásokat, halászkikötőt, halásztelepet, jégvermeket építtetett. A halászatra most csak e két
helyről indulnak ki. Az eddig munkálkodott halászok keresetüktől elestek, hálójukat tüzre
tehették, szép bödönhajóikat összevághatták.
A társaság megalakulását a szegény nép kétségbeesése, a balatonmenti közönség
zugolódása, a sajtó rosszalása követte. A nép keresetét látta elveszni, a közönségnek nem
tetszett, hogy ezután nem jut könnyen friss halhoz, a sajtó bizonyítgatta, hogy a nagy
apparátussal dolgozó társulat a halat kiirtja a Balatonból stb. stb.
A társulat meg nem szünt a jóhiszemüségét bizonyítani. Szerinte, a megalakulása a
Balaton halállománya érdekében történt. Ők csak 26 hajóval, 13 hálóval és 117 emberrel
dolgoznak, míg előbb minden faluban számos öregháló irtotta a halat. Az ő fellépésükkel az
orvhalászás szünik, mert közegeikkel nagyobb ellenőrzést fejtenek ki.
Ezenkívül pedig a halállomány szaporodik, mert a társaság apró halivadékokat és halikrákat
helyez a Balatonba.
A közönség ezekkel szemben azt hangoztatta, hogy a részvénytársaság nyerészkedésre
alapított vállalat. A 13 hálóval is rengeteg halat foghatnak ki, mert most gőzhajóval vontatják
be a halászokat, míg előbb a halász hosszabb idő mulva tudott működési helyére evezni. Tehát
a több hajó sem tudott többet kifogni, mint a most sebesen mozgó kevesebb hajó.
A közönség elismerei, hogy az orvhalászokat jobban üldözik, de az is igaz, hogy a
társaság kedvéért az állam uj csendőrőrsöket állított föl. Ha tehát ezeket az őrsöket a társaság
alakulása előtt szervezik, akkor is ellenőrizhették volna az orvhalászatot. De a míg a szegény
halásznép érdekéről volt szó, addig az állam nem szaporította a balatonmenti őrsöket. A sajtó
bizonyítja, hogy a társaság apró halak ezreit és ikrák millióit helyezi a Balatonba, de senki
sem lát biztosítékot, senki sem tud rá példát, hogy a kis halastavakba nevelkedett halacskák a
szigorult uj viszonyok között a Balatonban fölnevelkednek s hogy az ikra, melyet nem az
anyahal rak le az ő ösztöne szűlte gondoskodásával, az óhajtott mennyiségben kikelne. A
közönség még mindig nem tudja elfeledni, hogy népes halpiaczai megszüntek, hogy most
friss halhoz ritkán jut s a mihez hozzájut, az is állandóan méregdrága, sokszor romlott. Anyi

bizonyos, hogy a társaság részvényei semmit sem jövödelmeznek. A társaság anyagi
gondokkal küzd, vesztesége évről-évre több tizezer korona.
A sajtó kemény támadásai mellett az országgyülésen is szóba hozták a társaság ügyét.
A minister a társaság igazát védte.
Ha a társaság működésének ideje, a 25 év lefogy, csak akkor tudjuk meg igazán, hogy
a társaságnak avagy a nagyközönségnbek állításai voltak-e helyesek.
A társaság csak öreghálóval halásztat. Minden más hálónemet kivontak a forgalomból.
A Balatonon divott az eresztőháló is. A hosszu hálóra alul köveket, a felső szélére pedig
gyékénykötegeket vagy parafa-darabokat kötöttek. Ekként a vizbe eresztett háló, falszerüen
kifeszült. A hal neki uszott. A hálószemeken nem tudott keresztül uszni, mert szélesedő teste
megakadt. Hátrafelé mozgott tehát. Igen ám, de a kopoltyuja megakadt a hálóban, nem volt
menekvése. Az eresztőháló egész éjjel a vizben állt. A szegény hal reggelig kinlódott az éles
fonál között. Ha pedig reggel a nagy vihar miatt, a halászok beevezni nem tudtak, akkor a már
kimult hal napokig benmaradt s megromlott. A halászásnak ezt a czélszerütlen s embertelen
módját a társaság szüntette meg.
A siófoki és fonyódi halászgőzhajók 8–10 hajót a halászokkal kivontatnak a nyilt
vizre. Azután 2–2 hajót más-más területeken lekapcsolnak.
Az öreghálóval két hajón 8–10 ember halász. Az öregháló óriási: 600 méter hosszu.
Közepén csucsos zsák van. Később megtudjuk, hogy miért. Az egyik hajóval a hálóval
egyenes irányban elindulnak s azt a vizbe bocsátják. A háló falszerüen helyezkedik el a
vizben.
Kép: [halászcsónakok]
A háló mindkét végén 600–600 méter hosszu kötél van. A háló kifeszülése után, a
hajók a kötelekkel indulnak el, a hálótól függélyes vonalban.
Kép: [halászcsónakok]
Ezután a halászok a part felé eveznek. A háló eközben félköralakura igazodik. Mikor a
part felé jutnak a két hajó középre evez.
Kép: [halászcsónakok]
A halászok a hajó közepén lévő géppel a köteleket fölcsigázzák ugy, hogy a háló
mindinkább közelebb jut a falai közé zárt halakkal. Mikor a halászok a köteleket fölcsigázták,
csizmáikat levetik, nadrágaikat felgyürik s a sekély vizbe állanak. Ezután a hálót kézzel
huzzák ki s rétegesen a víz talajára eresztik. A befogtt hal vesztét érzi. A hálónak már említett,
csucsos zsákja felé akar menekülni. A halászok végre a zsákot huzzák ki. Nagy érdeklődéssel
néznek a kihuzás elé, vajjon a 2 órai nehéz munkájoknak meg van-e az illő jutalma?
Ezután ujra leeresztik a hálót. Munkájok igy tart reggelig. Ekkor a gőzhajók
összeszedik a halászbárkákat, hogy Siófokra avagy Fonyódra szállítsák őket.
Fonyódon nagy halásztelep van. Sok halásznak ez az állandó lakása.
A kifogott halat a hosszu épületben osztályozzák, csomagolják és szállítják a
megrendelőknek. Az el nem adott halat és az apróbb halakat nőmunkások kétfelé hasítják,
besózzák és szárogatják. A czikknek az ország oláhlakta vidékein van nagy kelendősége. Az
oláhok a sok böjti napokon e sovány koszttal táplálkoznak. A társaság halkocsonyát is gyártat,

az apróbb halakat hering és ruszli módjára készitteti. E czikkekből is elég nagy kivitelt
teremtett.
A ki csak teheti, csónakázzék el a derék halászok munkálkodásának helyéhez. A
halászás nagyon érdekes és sok tanulsággal jár. A halásztelepek megtekintése is gyarapitja
ismereteinket.
A Balaton legnevezetesebb hala a fogas, mely egy méter hosszuságra, 10 kg. nehézre
is megnő. Nagyon szép hal. Teste ezüst szinü, bizonyos ólomszinü lehelettel. Ragadozó,
falánk állat, mely a saját testvéreit sem kiméli.
Kép: A fogas.
A fogas más vizekben is él, de sehol sem nő meg oly nagyra mint a Balatonban. A
balatoni fogas husa a legizletesebb. A kisebb méretü fogast süllőnek nevezik. A süllő és fogas
különösen kirántva kitünő étel.
A Balatonban a harcsa is otthonos. Ez a meztelen testü, feketés hal 4 méter hosszura,
némelykor 150 kg. nehézre is megnő. Legtöbbnyire az iszapban tartózkodik. Itt les az
áldozataira. Ravasz állat nagyon. Hosszu bajuszát mozgatja. A kis halak azt gondolják, hogy
valami izletes kukaczra akadtak. Feléje usznak. A harcsa ekkor kényelmesen elnyeli őket. A
harcsából kitünő halpaprikás készül.
A garda más néven korda a Balaton heringje. Ez a lapos, sugártestü, ezüstös hal,
különsen a hidegebb idők beálltával óriási csapatokba százezer számra verődik össze.
Vonulásukkor a víz sajátságos mozgást végez. A tihanyi halászok a hegytetőről megismerték,
merre vonul a kordasereg. A lenn evező halászoknak kabátjuk integetésével jelezték a járás
irányát. Ekként óriási
Kép: A harcsa.
mennyiségben sikerült kifogni az apró, de rendkivüól izletes halat. Testét egész hosszában
megmetélik, bepaprikázzák és tepsiben megsütik.
Kép: A garda.
E halakon kívül a Balatonban számos halfaj tanyáz: a ponty, a csuka, a keszeg, a küsz,
a czompó, a kárász, a sügér, a menyhal tekintélyes mennyiségben. A kik horgászni szeretnek,
a balatonmenti fürdőkben mindennap órákat szentelhetnek e sportnak. A jogért a társaság
részére egész évre 5 koronát kell fizetni.
A társaság a legutóbbi időben 240,000 korona ára halat fogott ki. A Balaton
halállománya veszedelmesen gyérül.
Régente a halászok primitiv eszközökkel működtek. A halat nem tudták nagy
mennyiségben kifogni. Mikor élelmes bérlők vették ki a halászás jogát a Tiszamentéről,
behozták a mostani óriási hálókat, a velök bánni tudó emberekkel. Azóta a halállomány
rohamosan pusztul. Előmozdítja ezt a fürdőélet fejlődése, mert a partokon a halakat ivásuk
közben zavarják. A Kis-Balaton e kedves ivási helyet, a szabályozások következtében, a halak
szintén nem keresik föl oly előszeretettel. A halállomány számbavehető arányokban csak
akkor gyarapodnék, ha a Balatonon néhány évig a halászást teljesen megszüntetnék. Erre
pedig még most gondolni sem akarnak.
A Nagyberek.

Fonyód és Balaton-Keresztur között egész be Kéthelyig, Tót-Szent-Pálig, Buzsákig
terül el a Nagyberek. Síkja 60,000 hold. Valóságos kis Alföld ez. Az óriási síkságon nem
látunk fát, emelkedést. Szilaj ökrök, komor, lomha bivalyok, tarka tehenek, nagy gulyákban
legelészgetik a kövér füvet. A Nagyberek vizenyős, számos nagy kiterjedésü tóka van rajt. A
tótszentpáliak ezeket a vizeket rendszeresen halászszák. A berek mocsaraiban a vizimadarak
sokasága tanyáz. A közeli falvak Nimródjai dus zsákmánynyal szoktak a berki vadászatokról
hazatérni.
E vidéken sok a turfa, a szenesedésnek induló növényi réteg. A turfát bányászszák. Ha
a vonatból kitekintünk, fekete koczkarakásokat látunk a napon száradni. A turfát mint
különösen gépekhez való jó tüzelőanyagot nagy mennyiségben értékesítik.
Mária-telep.
Fonyódon tul Kereszturig a Balaton partja sívár homok volt. Mikor a phylloxera a
Balaton zalai partján fekvő szőlőket kiirtotta, a szegény embereken akként segítettek, hogy ezt
a 318 holdas urodalmi területet, 6 kilometer hosszaságban fölparczellázták. A haszonbérlő
államtól az egyes birtokosok a területek alhaszonbérletéhez csekély árért jutottak, melyet
részletekben, 30 éven keresztül fizettek le. A tiszta homokban millió és millió szőlővesszőt
ültettek el bámulatos eredménynyel. A vesszőkön smaragdzöld, üde hajtások fejlődtek,
melyeken 3–4 év alatt dús fürtök jutalmazták a gazda fáradságos munkáját. A homokot a
phylloxera messze elkerüli. Ekként kevesebb költséggel jár a kitünő, édes izü bort adó fürtök
fentartása.
585 darab 800□-öl körüli szőlőbirtok sorakozik egymás mellé. E szőlők messzebb
fekvő falvak lakóinak birtokai. Egyik-másikban a tulajdonos állandóan benn lakik. A zalai
gazdák időközönkint jnönnek át a megmunkálás végett. Télen jégen hordják át a szükséges
trágyát.
A szőlőkbe kisebb-nagyobb épületeket emeltek, melyeket a nyaralók az utóbbi időben
szintén megkeresnek, különösen a tulajdonosok rokonai, jó ismerősei.
A Balaton a szőlőktől néhány lépésnyire terül el. A fürdés nagy kényelemmel jár.
Mária-telepen a vonat is megáll, tehát a telephez könyen hozzáférhetünk. A vendégek teljes
nyugalmat élveznek. A szomszédok társaságot alakítanak, mert más szórakozás itt nem igen
akad. Az élelmi szereket az egy ugrásnyira lévő Kereszturon vagy Fonyódon szerzik meg, avagy a telepeseknél vásárolják némi utánjárással. Az itt tartózkodást a közelebbi
virágzó fürdőhelyekre való kirándulások változatossá teszik.
Kép: Tó-részlet.
Balaton-Keresztur
Fonyódtól Keszthelyig, Keszthelytől Badacsonyig legszebb a Balaton. BalatonKeresztur falva, a balaton legszebb öblébe bámul bele. A falu a parthoz közel fekszik.
Egyetlen utczája hosszu és szokatlanul széles. Házai csinosak, előttük árnyat adó, szép
akáczok díszlenek. A Balatonhoz vezető út mindkét oldala árnyas. A faluban mintegy 800
lakás van. Az egyszerü butorzatu, tiszta szobák havi ára, a szükséges tüzelő anyaggal együtt
32–80 korona. A fürdővendégek legnagyobb része háztartást vezet. A községben 2 jó
vendéglő van, a hol jó ellátást adnak.

A vizben 40 fürdőbódé tekintget szét a remek vidékre. A víz talaja itt is finom homok.
A helybeli és vidéki intelligenczia körében fürdőegylet alakult, a mely czélul tüzte ki a község
fölvirágoztatását, a part befásítását. Az urodalmi birtok bérlőjének 200 koronát fizet a
fürdőjogért. A kik kabint állítanak a vizbe, azok az egyletnek 1 hóra 8 koronát fizetnek. Az
egylet bérkabinokat épittetett, melyekben a fürdés ruhával 30 fillér, ruha nélkül 20 fillér. A
községben legutóbb 40 család nyaralt.
Kéthely, Marczali és a többi közelebb fekvő községek közönsége különösen vasár- és
ünnepnap nagy tömegekben jön ide fürödni.
A Somogy-Szobb–Balaton-Szent-Györgyi helyi érdekü vasút itt kanyarodik be. Itt van
egyik állomása, a melynél sokan szállnak ki, hogy megfürödjenek s a következő vonattal
visszautazzanak.
Sokszor 200–300 hintó és szekér van a parton. Az élet ilyenkor itt nagyon érdekes,
mozgalmas. Férfi- és nőosztályt itt nem ismernek. Egyik kabinban hölgy, a másikban férfi
fürdik. Mikor a hidakat fürdő-kosztümben férfiak tartják megszállva,
Kép: Balaton-Keresztur utczája.
egy hölgy sem jön zavarba. Kijön a vizből s mivel sem törődve, fesztelenül végig megy abban
az érdekes öltözetben a férfiak sora között. A vizben az ismerős hölgyek és férfiak
összeverődnek, trécselnek, tréfálkoznak és az urak – udvarolnak. Gyakran fejlődik meleg
érzés abban a hideg vizben.... Mondanunk sem kell, hogy ily viszonyok között is, az emberek
magatartása a tisztesség korlátai között marad.
Néhány lépéssel odébb, a partokon a vidékbeli nép ingyen fürdik.
Rendkivül szép kép ez. Nincs az a tengeri fürdő, a melynek vidéke szépségével
versenyre kelhetne e kis falu bájos tájával s a melynek parti élete mozgalmasabb,
változatosabb lenne, mint Keresztur egy vasárnapi szép délutánja.
Mikor a parton széttekingetünk a páratlan pompáju vidéken csudálkozunk, hogy ez
istenáldotta falucska ily soká maradhatott az ismeretlenség homályában.
A Balaton szép jövőjének hajnala pirkad már. A jólétnek és a boldogságnak napja, a
nagy vendégforgalom mellett, nemsokára ragyog Keresztur jóravaló, értelmes, derék népére
is.
Balaton-Berény.
A balatonmenti falvak között ezt a szép fekvésü falut látogatják legtöbben. 1889-ben
még csak 6 vendég volt a faluban, 1902-ben már 1500 volt a fürdőzők száma. A falu minden
nyáron zsufolva van a vendégekkel. Itt látjuk, hogy a fürdőhelyeket két tényező virágoztatja
föl rohamosan: az olcsóság és a kényelem.
Berény csakugyan olcsó és kényelmes helyecske.
A dombon épült falu 250 házában mintegy
150 lakást adnak ki bérbe. Egy szhobát 4–5 ágygyal, a szükséges tüzifával egy hónapra 40–80
koronáért. A bérbeadó ezért fürdőbódét is állít a vizben. A fürdés tehát ingyenes. Ha valaki
saját bódéját állítja le, csupán 4 K. fizet az egész idényre. Egy több tagból álló család más
fürdők 30–60 filléres kabinhasználati áraival szemben Berényben jelentékeny összeget
megtakarít. Ez maga is vonzóvá teszi, a hasonló viszonyok között lévő falvacskákat.
Sok tagot számláló fürdőegyesület alakult, mely a vendégek kényelmére, a falucska
jövőjeére sokat áldoz. Az utczát rendben tartja, világitja, öntöztet, mulatságokat rendez,
kirándulásokat szervez.

Az 1400 lelket számláló lakósság nagyon értelmes. Becsben tartja uri vendégét. Házati
csinosítja, udvaraiba futó növényekkel beárnyékolt filagóriákat épít, a melyekben a vendég jó
levegőn, kényelmesen étkezhet egész családjával. A vendégek legnagyobb része háztartást
vezet. A családanya otthon süt-főz. Ekként a több családtagot a mindenesetre költségesebb
vendéglői étkezés helyett, ugyszólván az otthoni árak mellett tarthatja jól. 1 kg. marhahus 88
f., a borjuhus 96 f., a sertéshus 1 K., A napi piaczon főzeléknemüket olcsón adnak el.
A vendégnek föltünik a falubeli marhaállomány nagy száma. Több gulyában 300–400
tehenet hajtanak legelőre. A gyermekek tehát egész nap ihatják a tápláló, kitünő tejet, a mely
mellett a jó levegő, a sok mozgás, a fürdő, megélénkíti az iskolában túlterhelt agyacskát,
megerősíti a vézna gyermekeket.
A faluban kitünő, árnyas udvari vendéglőben kifogástalan az ellátás. Az idényben még
kávéházat is érdemesnek tartanak nyitani, akkora a vendégforgalom. Kereskedés több van a
faluban.
Kép: Részlet Balaton-Berényből.
Néhány lépésnyire a viztől épült a »Magyar Tenger«-szálloda modern éttermével és néhány
szálló szhobájával. A berényi part képét több csinos villa tarkítja, melyek egyikét-másikát
egész idényre, teljesen felszerelve 500–600 K.-rt bérbe adják.
A jövő tavaszra nagy szálloda épül.
A kéthelyi uraság: gróf Hunyadi Imre kora tavasztól késő őszig egész családjával itt
nyaral. Több nagy úr is követhetné példáját. Szebb vidéket szeretett idegen nácziójaiknál sem
találnak. A fürdés nagyon kellemes. Itt is messze kell bemennei, ugy hónaljig érő vizben
állhatunk. Éppen ezért hozzák ide is előszeretettel az apró gyermekeket.
Kép: Balatonmelléki tipus.
Kép: A berényi fürdőbódék serege.
A berényi fürdő látogatottságát legjobban a vizben álló fürdőbódék nagy serege
igazolja. Nem kevesebb mint 170 bódé simul egymás mellé. E bódék valóságosan gomba
módjára szaporodnak évről-évre. Ezeknek számát egy balaltonmenti falu bódéinak száma sem
haladja tul, sőt alig közelíti meg.
A vendégek a legnagyobb kényelemben élnek. Az öltözködésre nem kell nagy sulyt
fektetni. A fényüzésre, a sok fürdőnek emez átkára, semmit sem adnak. A fürdőközönség az
egyenlőség jelszava alatt egy családdá tömörül. A hölgyek füző nélkül, kényelmes reggeli
öltözékben mennek fürödni és sétálnak az utczán.
A vasutállomás és alatta a Balaton a falu végében van. A déli vasut és a SomogySzobb–Balaton-Szent-Györgyi vasút sürün érkező vonatai állanak itt meg. A vonatokra a
vendégek nagy serege vár. Valóságos mulatság, szórakozássszámba megy a vonatvárás a
Balaton innenső partján. A vonatvárás érdekessége szombaton hág tetőpontjára. Ekkor
érkeznek meg ugyanis a férjek a fürdőre küldött felleséghez, családhoz. Ezeket a szombati
vonatokat el is nevezték a férjek vonatának.
A berényi parton való tartózkodás is igazi gyönyört ad. Betekintünk abba a
menyországszerüleg szép Szigligeti öbölbe. Látjuk Keszthelyt, a bájos Szent-Mihály hegyet,
Badacsonyt Szigligetet,
Kép: Szent-Mihály-hegy.

Csobánczot, Gulácsot, s a Balaton távoli egyéb partjait, hatalmas síkját. A természet
szépségeiért rajongó lélek nem találja meg párját ennek a leirhatlanul szép panorámának.
Berény után Balaton-Szent-György állomás következik. A déli vasutról itt kell
átszállani a Keszthgelyre vivő helyiérdekü vasutra, a mely nem messze azon a folyószerü
vizen vert hidon vonul keresztül, mely víz a Kis-Balatont a nagy Balatonnal összeköti.
Kép: [Balaton-part]
A Kis-Balaton.
A Kis-Balaton különálló, mintegy 13 □ km. területü víz, melyet a közelfekvő
Balatonnal csatorna köt össze. A Zala-folyó a Kis-Balatonba ömlik s ezen keresztül folyva, a
csatornán át jut a nagy Balatonba.
A Kis-Balatont nádrengeteg környezi. Ezért vizére más uton, mint a csatornán
keresztül, alig juthatunk. A Kis-Balatont fürdésre nem használják. Elhagyott, misztikus világa
van annak.
A Kis-Balaton zavartalan vizén, nádasának hozzáférhetlen rejtekeiben millió és millió
vizimadár tanyáz. Teritett asztal várja itt a költöző madarakat. Itt fészkel a hófehér tollu
gyönyörü nemes kócsag és a kis kócsag. Értékes fej- és szárnytollai miatt nagyon irtják őket.
Félő, hogy egészen kipusztulnak. A hosszu lábu, tarka gémek, a lármás bíbiczek, a »tlui«-zó
gojzerek, a fehér ruháju kanalasgémek, a nagyhangu bölömbikák, a gágogó vadludak, a
rikácsoló nádi rigók, a csiripelő nádi verebek, a bukdácsoló szárcsák, az uszkáló vizityukok,
az éneklő kékbegyek, a harsogó harisok, a jaj-füttyös vizicsibék, a »krik«-elő csergő réczék, a
»hu-irr«-ozó sipoló réczék, a karcsu testü halászmadarak, a szokatlanul bizalmas jeges
buvárok, a vijjogó, rémes szavu sirályok nagy társaságának hangversenye üdvözli a felkelő
napot.
A hosszu csőrü, barna íbiszek nagy területen fészkelnek. A nép »íbiszfalu«-nak nevezi
ezt a lármás tanyát. Mikor a madarak meghallják az evezőcsapásokat, ezerszámra lebbennek
fel s éktelen lármát csapnak. Ha ügygyel-bajjal beevezünk a nádasba, száz és száz fészket
találunk, melyek egymás tőszomszédságában vannak. Felejthetlenül kedves, érdekfeszítő
látvány jutalmaz, ha csendesen leselkedünk. A pelyhes madárfiókák, a primitív
nádfészken türelmetlenkednek, várják a gondos anyának hazaröpülését. Végre megérkezik s
izletes hallal táplálja helyes kisdedeit.
A nádasban álló fűzfák ágain itt-ott megpillantjuk a függő czinkének mesterien
alkotott bársony puha fészkét, majd a nádszegélyekben éjjelező tolvaj seregélyek felrebbenése
vonja magára figyelmünket. Egyszer-másszor a villámröptü halászsas hasítja keresztül a léget,
lemerül a vizbe s 3–4 másodpercz alatt karmai között tekintélyes nagyságu hallal tovarepül.
Még a fülesbagolyt is megpillantjuk, a mely a Kis-Balaton füzeseiben elhagyott
madárfészkekben keres olcsó lakást.
Midőn tekintetünk a parton növő nádas belsejébe hatolhat, menekülő hermelineket,
menyéteket pillantunk meg, melyek kövérhusu madarakra leselkednek. A Kis-Balatonnak
állandó zsiványai még a szürke varjak, és a réti héják, melyek madárfiókákat és tojásokat
rabolnak, szegény megsebzett madarakat üldöznek. Nem ritka az eset, hogy a nádasban 10–15
őzecskéből álló csapat törtet végig. A mocsarakban teknősbékák restelkednek. Nem messze a
halak rettegett réme, a vidra iparkodik biztonságba helyezni drága bőrét. A vizben halak
ficzkándoznak. A Kis-Balaton kedves ivási helye a víz néma lakóinak.
A zöld nádtenger őszszel megsárgul, megérik. A parti lakók a nádat fél- vagy
harmadrészért a jég tükrén aratják, kévékbe kötik. A parton a levágás után megmaradt

nádrészeket tavaszszal meggyujtják. Felséges látvány az, mikor sötét éjnek idején, a tuló
parton tüztenger festi vörösre az eget. A nád a Balaton zalai és veszprémi partjai mellett
díszlik. A somogyi part homokjában, hullámos vizében nincs maradása. A termés legnagyobb
részét a balatonmenti házacskák fedésére használják. Télen melegen, nyáron hüvösön tartja a
szegény
ember lakását. Keszthely vidékéről a nádat menyezetek és falak bélelési czéljaira messze
vidékekre is szállítják.
A Balaton másik növénye a sás. Rossz takarmány, inkább alom. Csomókba is kötik s
mint jó szőlőkötöző anyagot a piaczon árusitják. A Balatonon itt-ott zöld növény-foltokat,
egy-egy káka-csomót látunk. A nád között növő gyékény buzogányát makart-csokrokhoz
szedik. Hazánk más vidékén a sást és gyékényt háziiparilag földolgozzák. Dísztárgyakat,
gyékényponyvákat, szatyrokat készítenek s nagy értékben visznek ki Németországba sőt
Amerikába is. A Balaton sok sása, gyékénye kárba vesz. Pedig felhasználni, termeszteni
kellene. A Balaton vidékének télen ráérő népe jó jövedelmet láthatna belőle. A Kis-Balaton izi
növényzete a Balatonénál sokkal változatosabb. A szépséges fehér tündérrózsa, a habrózsa, a
pontypénzlevelü fű, a vizi lósóska, a kányafű s ki tudná még elősorolni, hány növény zöldelő
levele borítja a csendes vizet.
A Balatonnak legnevezetesebb fűve a hinár. A csónakázó társaságok a víz felszinén
elterülő zöld növényt fölszaggatják s a csónakokat. diszítik vele. A veszprémi és zalai partok
mellett közel a fürdőkhöz, de a gőzhajók utjában is, buján, mezőszámra terem. A somogyi
partokon, éppen mint a nád, a kemény talaj és a hullámverés miatt, gyökeret verni nem tud. 2
méter mély vizben is terem. Szaporodása a magról nagyon gyors, sőt szétdarabolt testének
minden csomós részéből uj növény keletkezik. A Zala-folyó, szabályozása után, a Kis-Balaton
hinárjánek magját a Balatonba sodorta, ezért a hinár a posványosabb talajban az utóbbi időben
nagyobb mennyiségben lépett fel. A balatonmenti lakósság veszedelmet látott a hinárban.
Elposványodástól féltek. A hirlapok vészt kiáltottak, értekezleteket tartottak a hinár ellen
való védekezés érdekében. Dr. Borbás Vincze, a jeles botanikus azonban kimutatja, hogy a
hinár egyenesen hasznára van a Balatonnak. Hasznos a haltenyésztésre, mert a hal, közé
rakhatja a petéit. Magját a vadrucza szereti. Mint minden vizi növény, tisztítja a levegőt.
Magja, tápláléka a halnak, szára buvó-sütkérező helye sok állatkának. A nép, a hol sűrün
terem, szedhetné. A sertés zölden, a juh és a ló, szárítva megeszi. Általában pedig trágyának
jó.
Dr. Borbás szerint, ha a hinárt teljesen kiirtanák, – a mi lehetetlenség – megzavarnák a
tó szerves életének egyensulyát és összefüggését. A hinár nem ártalmas, nem veszedelmes. A
ki uszni tud, elkerülheti, ha belekeveredik is könnyen megszabadul belőle. A propellerek, a
benzines hajók lapátjaira sokszor rátekeredik. A hajó ilyenkor lassabban halad, sőt meg is áll.
A matrózok azonban az e czélra szolgáló kampóval csakhamar eltávolítják.
A hinárt irtani czélszerü, különösen a fürdők közelében.
Keszthely felé.
A Kis-Balatont a Balatonnal összekötő csatornán tul, Somogymegyéből Zalamegye
területére lépünk. Nemsokára érjük Fenék-pusztát, a hol a »Keszthely« czim alatt már leirt
Mogentiana nevü római vár volt. A 6. számu kilometer-jelző közelében az országutnak a
Balaton felé eső oldala mellett látjuk azt a néhány méter hosszu földbástyát, mely a várat
védett, egykoru hosszu földbástya maradványa.

Itt megemlítjük, hogy a csatornán tul, Somogyban annál az őrháznál, mely az országut
mellett
és a zalavölgyi vasut vonalán fekszik, hatalmas méretü Szent Ilona-szobor áll. Határozott,
nagybecsü művészi alkotás, mely soká leköti az utas figyelmét. Valamelyik Festetics-grófnő
sok pénz árán, fogadalomból készittette. A sok izléstelen kőfaragó-munka után, melyekkel az
utszéleket ellátják, ez a szép szobor kellemesen lep meg bennünket.
Keszthely felé közeledve, az uttól kissé balra, Uj-majort találjuk. Itt született Petőfi
Sándor felesége: Szendrey Julia 1829-ben. A költő feleségének édes atyja Szendrey Ignácz
1826–1830 ispán volt e majorban. Még most is fennáll az a hosszu, egyszerü tisztilakás,
melyben Szendrey Julia született. Szendrey Ignácz Keszthelyről költözött Endrődre. Szendrey
Julia itt serdült fel, itt lett Petőfi neje.
Kép: Fürdés a szabadban.
Keszthelyhez közel, a szabad-fürdőt látjuk. A szerényebb viszonyok között lévő
polgári osztály s
a szegény nép jó időben százával jön ide ki fürödni. Nincs itt fürdőbódé. A hölgyek és férfiak
elég bizalmas közelségben a pázsiton vetkőznek.
Visszatértünk Keszthelyre, kiindulásunk kedves helyére.
A városbn még mindig nagy sürgés-forgás van. Egész nyáron át egyre tart a vendégek
érkezése. Alig pihentünk a lakásunkon, szivünk ismét csak a szép Balaton partjára vágyik.
Még mindig nem tudtunk betelni attól a gyönyörtől, a mit a Balaton káprázatos szinváltozása,
az égnek a vizzel való összenevetgélése, a vidék derüje, avagy a víz haragja fölött érezünk.
A ki a Balatont igazán megszerette, már kora hajnalban partjához siet. Epedve lesi, a
hajnal mikor boritja szét fényes palástját a vidéken, a nap tüzkévéje mikor tör elő a láthatárt
bezáró hegyek mögül. A reggeli órákban, mikor a nappal szemközt állunk, a Balaton egész
felülete vakitóan ragyog. Az előtérben a csillámló apró hullámok mesteri játékot üznek, míg
messze benn, a ragyogás fényes ezüstmezővé olvad össze. A hegyek misztikus homályából,
kápolnák apró tornyai bontakoznak ki. A szellő az ezüstcsengésü harangok imára hivó szavát
hozza felénk.
Ha a nap a kék égbolton felebb haladt, sugarai már csak széles ezüstuton verődnek
vissza. Ettől jobbra és balra a kék ég fürdik a Balatonban, avagy a smaragdszin ül a víz
felületére.
A tulsó égbolt halvány rózsaszint ölt. A víz lábunk alatt méltóságosan fodrozik. Az a
rózsaszin ide verődik, a hullámredők felfogják, a hullámbarázdák élénk kék szine változatlan
marad. Ekként a Balatonnak csak nemrég ragyogó fehér, majd zöld tükrén, rózsaszinü és
világoskék csikok imbolyognak.
A hátunk mögől reppenő szellő felborzalja a
víz felületét, az utána jövő szél a vibráló vizzel villámgyorsan tovarohan. A rövid
időközökben ismétlődő széláramlat más és más apró, ragyogó hullámtömeget üz tova. A
szélnek, a viznek, a napsugárnak lebilincselő, pajkos játéka ez.
A délelőtti órákban nagy közönség jön le a városból. A parti szállodák közönsége is
kiözönlik. A ki csak teheti, siet a hűsitő habok közé. A zene felzendül, előkelő közönség
gondtalanul sétál, tréfálózik, kaczag, pajzánkodik a Balaton partján.
A közelben vitorlás fehér szárnyait vonják föl. A matróz fölhuzza a horgonyt. A
vitorlás a kedvező szélben méltóságos nyugalommal, biztosan halad előre. A jókedvü társaság

rágyujt azokra a szép balatoni nótákra. A parton álló közönség figyelmét leköti a hófehér
vitorlák bájos képe. Kendők lengése üdvözli a mindinkább távolodó utasokat.
A déli nap melege tető alá kergeti az embereket. A délutáni órákban ismét csak népessé
válik a part. Százanb és százan fürödnek, sétálnak és vigadnak.
A parti sétányon sokan óraszám üldögélnek. Nem érdekli őket más, csak a Balaton.
A tó ragyogó zöld mezőjében, a távolban, nagy ibolyaszinü folt támad, s csakhamar
eltünik. Majd sötétkék, aranysárga, ezüstfehér szinek üzik, hajtják egymást, terjednek, mintha
versenyezni akarnának, hogy melyik gyönyörködtesse jobban a nézőt.
A Balaton nem mindig olyan barátságos, mosolygó menyasszony ám, mint gondoljuk.
Haragja félemetes. Ember, állat, a dalos madár, félre menekül előle. A bősz vihar
háznagyságu hullámokat üz rajta tovább, melyek mérgesen rohanják meg a nyilt vizen járó
csónakot. Erős kar, bátor sziv legyen az, mely menekülni tud a Balaton leirhatlan vadsága
elől.
A Balaton haragja végre is lecsillapul, verőfény árad szét a vidéken, a szivárvány íve
vidítja fel a lelkünket.
Mikor a nap lemegy, a táj biborszinben ragyog, a víz tüzvörös. Ilyenkor talán legszebb
a Balaton. Az élénk szinek elröppennek. Az égbolt alja körös-körül halvány ibolyaszinü,
följebb rózsaszinbe játszik. A narancsárga szinben leáldozó nap sugarai a vizen megtörnek s
hosszu aranyszövetet terítenek elénk. A nap leáldoztával az égbolt ibolya- és rózsaszine
meggyengül. Az egész tóra egyhangu, galambszürke szin nehezedik. Lassankint a sötétség
veszi át birodalmát. Most meg a csillagok ragyogó orczáit tükrözi vissza a Balaton. Csendes
este, ha csónakázunk, felettünk aranykárpitot, alattunk aranyszövésü szőnyeget látunk. Midőn
egy-egy csillag lehull, a páratlan tüzijáték fenségét a viztükör hatványozza. A távoli partokon
apró pásztortüzek, előkelő szállodák, magányos villák lámpáinak fényei fürödnek a
Balatonban.
Kora hajnaltól, késő éjjelig kaleidoszkopszerü szinváltozás mindenütt. A kaleidoszkop
os elenyészik a Balaton szinváltozása mellett. Ez önálló fogalom. Ezt költő leirni, világhirü
művészek lerajzolni, a legszebb szavu regélő elbeszélni, sőt a merész fantázia elképzelni sem
tudja.
Ezt, habár látjuk is, de meg nem ismerjük soha, mert bármikor jöjjünk a Balaton mellé,
mindennap más és más pompa lep meg bennünket. Nem is minden nap. Minden órában,
minden pillanatban. A nap megannyi lépése, a kergetőző felhő minden változása, az égbolt
arczának mosolya, derültsége, mélabuja, komorsága, haragja, vad indulata, a szellő suhanása,
a szél járása, a vihar korbácsolása nyomán ezer és ezer uj hangulat, kép terem.
Ennek a tónak nagy jövője van. A fejlődés partjának minden községében megindult.
Minden magyar ember fogadja szeretetébe ezt a szép vidéket, mely büszkesége
hazánknak.
A magyar parttulajdonos, a magyar vállalkozó befektetéssel, a magyar közönség
látogatásával teremtsen itt világraszóló fürdőéletet.
„Hazádnak rendületlenűl
Légy hive ó magyar,
Bölcsőd ez majdan sirod is,
Mely ápol s eltakar.”

Tájékoztató.
A fürdő- és nyaralóhelyek megválasztásakor mindenkit érdekel, vajjon kényelmesen
juthatunk-e oda, van-e ott vasut- és gőzhajó-állomás? Rendesen hozzák-e leveleinket,
ujságjainkat, gyors intézkedés szüksége esetén, tudunk-e hamarosan távíratozni, telefonozni?
Betegségben, különösen nagyobb családoknál, az orvosi segély gyorsan jöhet-e, gyógyszertár
van-e kéznél?
E kérdésekre a következő kimutatás ad kimerítő választ. Megjegyezzüök, hogy a
Balatonmentén megindult rohamos fejlődés nemcsak e kimutatásban, hanem az egész
könyvben foglalt adatok egyikét-másikát megváltoztathatja, és pedig az illető helyre nézve,
csakis előnyösen. E könyv mindemellett idők multával is, hasznos tükre marad a balatonmenti
viszonyoknak. A változásokról a könyvnek 1–2 év mulva megjelenő ujabbi kiadása hüen
beszámol.
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–
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1
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/4 órány.
Kőröshegy.
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Kéthelyen,
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½ órányira
B.-Szent-Györgyön
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