Keöd József hajóskapitány (1839-1897)

Dédapjának borpincéje Füreden a György hegy
keleti lábánál volt. Benne őrizték a kuruc—labanc
harcokból megmaradt két ágyúgolyót. Nagyapja
Keöd Lőrinc (1792—1848) a hegy nyugati lejtőjét is
szőlővel telepítette, a hegy tetejére nagy borpincét
és klasszikus stílusú lakóházat épített. A ház elő
csarnoka négy dór oszlopon nyugvó timpanonos
homlokzatú volt. Stílusából következtetve ezen ház az
első füredi színház ideje (1831) körül épülhetett. Az
ilyen magányosan álló nagyobb házaknak a múlt
században rejtett helyiségük is szokott lenni, abban
tartották értékeiket a bakonyi betyárok váratlan
látogatásai esetére. Ezen háznak is volt egy tető-világítású rejtett szobája, melybe egy nagy szekrény hátsó
falának nyitásával lehetett bejutni. Ezen szoba a ház
1959-ben történt átalakításáig még eredetiségében
megvolt.
Keöd József változatos életútjának mérlegeléséhez
szükséges az 1849. augusztus 13-án történt világosi
fegyverletétel után bekövetkezett osztrák elnyomás
Bach rendszerének ismerete. A hadvezéreket és
kimagasló érdemű szabadságharcosokat Haynau ki
végeztette. A honvédtisztekre elfogatásuk esetén vár
börtönök vártak, ezért ha nem bujdosók lettek, más
vidékre vándorolva gazdaházakhoz álnéven szolga
legénynek szegődtek. Biztonságból sokan mentek
az erdős Bakony tanyáira, ahol az akkori útviszonyok
folytán és a lakosság megértő fedezete mellett nem
tartottak a nyomozó zsandároktól.
Füredről Keöd Józsefek háza közelében vezet az út
a Bakonyba. Szülei az arra menő bujdosóknak bizton
ságos pihenőt nyújtottak vendégszerető házuk rejtett
szobájában. A bujdosó honvédek sorsa és elbeszélései
az akkor 10 éves Keöd Józsefre maradandó benyomást
tettek, ami életútját később szokatlan irányba terelte.
A gimnáziumot Veszprémben elvégezve szülei mint
jó tanulót papnak szánták, Esztergomba küldték. Ott
szélesebb körben jobban látta az osztrák elnyomás
magyarellenes megnyilvánulásait: a közhivatalokba
németeket, cseheket, morvákat helyeztek, német lett
a hivatalos nyelv. Nemzeti nyelvünket a közélet min
den teréről száműzték, nyelvünk művelését politikai
véteknek minősítették. Minden magyar írás szigorú
német cenzúrán ment át. A magyar tehetségeket
mellőzték. Az elnyomás 1850—60 között volt a leg
nagyobb. Keöd József olyan pályát keresett, ahol
lázadó magyar szelleme érvényesülhetett. Két évi
esztergomi tanulás után szülei beleegyezése nélkül
Füredi József néven elment színésznek Szuper Károly
nagy létszámú színtársulatába. Nem kalandvágy
vezette. Akkoriban más tehetős családok fiai is színész
nek mentek lelkesedésből, mert a kimondott szót nem
lehetett annyira gúzsba kötni, mint az írást, a cenzúra
nem tudott minden szóra lecsapni. A színészek a

magyar nyelv művelését, a magyar szellem ébren
tartását teljesítették fáradalmak és nehéz körülmények
közt. Vándorló életük, nélkülözéseik tették őket ,,a
nemzet napszámosaivá". Letelepedési engedélyt csak
német színtársulatok kaptak állandó épületekben.
Magyar színdarab akkor még kevés volt, de kora
beli idegen vagy klasszikus művek előadásakor is
módját keresték, hogy felvonás közben vagy ráadás
ként, valamint zártkörű társaságban lelkesítő költe
ményeket szavaljanak nagy költőinktől és saját költe
ményeiket is előadták. Keöd József forradalmi lelkü
letének jellemzésére idézem egyik hosszabb költeménye
két versszakát, amit 1860-ban, tehát 21 éves korában
írt:
Ezredéves szép hazádnak földjét,
Őseid vérrel szerzett örökét
Régóta már bitor nép tapossa
S azon tőr, hogy nemedet kioltsa.
Ébredj magyar, ébredj Árpád vére,
Most vagy soha, ébredj uj életre!
Oh szabadság ! Te égnek szülöttje
Jer, e nemzet már oltárt épite
Templomod lesz az elnyomott haza,
Melyben e nép életét áldozza!
Ébredj magyar, ébredj Árpád vére
Most vagy soha, ébredj uj életre!
Színész idejében (1. kép) szépirodalmi műveket írt,
költeményeket, tanulságos elbeszéléseket, színdarabo
kat. Érdekes egy kéziratban megmaradt műve: „A tit
kos kezek", dráma 4 felvonásban. E művet a Bach
rendszer cenzúrája fekete-sárga zsinórral átfűzve és
pecséttel ellátva előadásra engedélyezte, de német
nyelvű záradékában elrendelte, hogy előadás esetén
melyik részleteket tartoznak kihagyni belőle.
* * *
1867-ben létrejött a kiegyezés. Az elnyomott, el
keserített nemzet kibékült a császárral, aki azóta
magyar király is lett. Az osztrák elnyomás és cenzúra
enyhült, a nemzet szabadabban lélegezhetett és beszél
hetett. A színészet ébrentartó hivatása is csökkent.
Keöd József felhagyott a színészettel és a Duna
gőzhajózási Társaság szolgálatába lépett.
A Bach-korszaki magyar színészetnek nemes hiva
tása volt, de belső visszásságai is voltak. Ezekről Keöd
József még színész korában megírta „A színfalak
titkai" című könyvét, ami olyan nagy érdeklődést
váltott ki, hogy háromszor is megjelent nyomtatásban.
A Duna-gőzhajózáshoz 1867 után lépett be, pontos
időpontját nem ismerjük. A hajózási tudományban
önképzése feltűnően rövid idő alatt tökéletes lett. Már
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1. Keöd József 1861-ben.
1. József Keöd im Jahre 1861.
1. József Keöd en 1861.
1. Йожеф Кед в 1861-м году.

1870-ben megjelent a „Gyakorlati hajó gőzgéptan
és kazán isme" című könyve, ami ezen tárgyból az első
magyar nyelvű munka.
„Omne initium durum" írja könyvének előszavában,
majd így folytatja: „Nem akar e szerény mű egyébb
lenni, mint egy felkiáltó jel, ami annyit tesz: Rajta
honfitársak írjatok ennél jobbat s azt üdvözölni én
leszek első!"
Könyvének megírása azért sikerült ilyen rövid idő
alatt, mert mint dunai hajós Ausztriában is járt, ahol
megvehette a külföldi szakkönyveket, melyekből szüle
tett műszaki tehetségét rövid idő alatt tökéletes szak
tudássá fejlesztette. Akkoriban minden tanult ember
beszélt németül, a gimnáziumot végzettek latinul is,
de ő ezen felül angol és francia nyelven is. A Duna
gőzhajózásnál „hosszújáratu dunai hajóskapitány" ké
pesítést kapott. (2. kép.)
Nem maradt tartósan a Dunán, hazajött Füredre
és 1873-ban a Balatonon akkor még egyetlen gőzhajó,
a „Kisfaludy" kapitánya lett. Ezen munkaterületén is
kiemelkedő jelentőségű művet alkotott, megírta a
„Gőzkazán robbanások okai" című könyvét, ami szin
tén első magyar nyelvű könyv ezen tárgykörben.
Jelentőségét fokozza, hogy a múlt században világ-
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szerte gyakoriak voltak a gőzkazán robbanások, amik
a szárazföldön is nagy károkat, vizén pedig a hajó
elsüllyedését okozták. Műve ezért hézagpótló fontos
ságú. Másik nevezetessége, hogy az akkor már régen
megdöntött, de még kísértő phlogiston elmélettel
szemben a most is érvényes mechanikai hőelméletet
tárgyalja.
A phlogiston elméletet Becher (1632—1682) és
Stahl (1660—1734) állították fel. Szerintük a hő egy
súlytalan anyag, ami a molekulák közt helyezkedik el,
azokra taszítólag hat és égéskor eltávozik a testekből.
Ezt Lavoisier (1743—1794) döntötte meg, aki bebizo
nyította az anyag megmaradásának elvét. A mechani
kai hőelméletet Joule és Tyndall tovább fejlesztették.
Hajóját pontosan és balesetmentesen vezette, ami
elég nehéz volt, mert akkor még csak kezdetlegesen
ácsolt kikötőhidak voltak, több helyen még az sem,
hanem csónakon hozták a hajóra és partra az utasokat.
A partnál ringó csónakból ha palló helyett vízbe lépett
az utas, az inkább kalandnak számított, mint baleset
nek. Akkor még nem voltak kő-mólók és nem kotorták
a Balaton medrét. Ezért írja egyik értekezésében, hogy
a Balaton hullámzási- és fenék viszonyai miatt alkal
masabb a lapátkerekes gőzös, mint a csavargőzös.
Az 1870-es években télen-nyáron három vonatpár
közlekedett Buda és Nagykanizsa között. A hajó
szombat, vasárnap és hétfőn kétszer, a többi napokon
egyszer fordult Füred—Siófok közt a vonatok érke
zéséhez igazodva. Nyár közepén a hajó pénteki
napokon sétaútra indult Tihanyba, Badacsonyba,
néha Keszthelyre is. A Füred—Keszthely távolságot
a hajó 5 óra alatt tette meg, éjjeli menetben is. A kirán
duló járatokon étel, ital, zene és tánc is volt a hajón.
Hajóját biztonsági okból nem engedte túlterhelni.
Nem is történt soha hajó-felborulás. Mint a Balaton
hajózási szakértője, figyelte és irányította is a sport
hajózást. Segítséget nyújtott a vitorlásoknak. A parton
telelő nehéz vitorlás hajókat tavaszkor hosszú vontató
kötélre fogva vontatta be a mély vízbe az iszapos
partról.
Füreden az 1877. évben felállított, második Kis
faludy szobor talpazatába beépített emlékdobozban
Füred akkori vezetőségének arcképei és névjegyeivel
együtt Keöd Józsefét is elhelyezték. — Jalsovics
Aladár, Füred első monográfiaírója 1878-ban meg
jelent könyvében írja: „A „Kisfaludy" előzékeny,
művelt kapitánya Keöd József."
A gőzhajó napi két útja kevés idejét foglalta le.
Szabad idejében élénk társadalmi tevékenységet foly
tatott. Baráti viszonyban volt a nyarankint rendszere
sen visszatérő notabilitásokkal. Füred az irodalom,
művészet és politika nagyjainak találkozóhelye volt.
Blaha Lujza, a „nemzet csalogánya" rendszeres nyári
szereplése a Kisfaludy Sándor által 1831-ben alapított
első dunántúli magyar nyelvű kőszínházban is sokakat
vonzott Füredre.
Keöd József Sziklay János tanárral együtt buzgól
kodott a Balaton Egylet létrehozásán. 1882-ben meg
alakult a balatoni kultusz fejlesztése érdekében a
Balaton Egylet. Irodalmi, gyógyászati, gazdasági és

Sport szakosztálya volt. Eszterházy László elnöksége
alatt közéleti kiválóságok lettek a szakosztályok
vezetői, így pl. az irodalmi szakosztályé Jókai Mór.
Főtitkár a nagy agilitású Sziklay János, s gazdasági
szakosztály titkára Keöd József. A Balaton Egylet
éveken át szép eredményeket ért el a balatoni élet
fejlesztése és színvonalának emelése terén. Az Egylet
kirándulásainak és külföldi vendégei fogadásának
járműve a gőzhajó volt. A tengeri hajók régi szolgálati
szabályzata szerint a „Kisfaludy" kapitánya is sötétkék
egyenruhát és aranyozott markolatú díszkardot viselt.
(3. kép.)
1870 körül a régi Balaton Gőzhajózási Társaságtól
függetlenül megalakult Kővágóörsön a Zala—Somogyi
Gőzhajózási Társulat, elnöke Jankovics László volt.
„Balaton" nevű csavargőzösük járt Révfülöp és
Boglár között. Ez a vállalat szakszerűtlen vezetés és
gazdasági nehézségek miatt nem sokáig volt életképes.
1877-ben hajójukat bíróilag elárverezték, a hajót
a Dunára szállították.
Keöd József saját igazgatóságának működésével
sem volt megelégedve. A hajó jól jövedelmezett, mégis
pl. az 1875. évi zárszámadás 95 forint hiánnyal zárult.
Az igazgatóság 1888. évig csak 3400 forint tartalék
alapot gyűjtött, pedig egész fennállása alatt csak
egyszer fizetett osztalékot, akkor is csak 1 frt. 60
krajcárt részvényenként. Az alapító részvényesek
nem jövedelmezési szándékkal jegyezték a részvénye
ket, hanem hazafias felbuzdulásból, hogy hajó legyen
a Balatonon. Legtöbben nem is törődtek tovább
részvényeikkel, közgyűlésekre nem jártak, ellenőrzést
nem sürgettek. A hajó bevétele később már 10—14
ezer Ft volt nyarankint és az igazgatóság ezen nagy
összeggel a részvényesek beleszólása nélkül gazdálko
dott. Lényeges tartaléktőkéjének kellett volna lennie,
főképp azért is, mert 1885-ben 200 db új részvényt
bocsátottak ki.
Keöd József már az 1880-as évek elején hangoztatta,
hogy a kívánalmaknak megfelelően fejleszteni kell
a hajózást, a Balaton hosszában járatra második hajót
kell beállítani. Ezen hasznos javaslata nem jutott
megvalósításra. Másik még sürgetőbb kívánsága volt
a „Kisfaludy" gondosabb karbantartása. A hajó évente
csak hat hónapig volt forgalomban, a pihenő idő
alatt a kis hibákat is meg kellett volna javítani, hogy
a következő évben a hibák ne fokozódjanak. De a
kiváló szaktudású kapitány intő szavai nem találtak
megértésre a hozzá nem értő igazgatóságnál, sőt meg
nehezteltek rá sürgető javaslataiért.
A hajóját féltő kapitánynak ezen megnemértések
miatt mind feszültebbé lett a viszonya igazgatóságával
szemben olyannyira, hogy amikor az országos hajózási
felügyelőség az előző években talált, pótlás nélkül
maradt hiányok után az 1887. évi átvizsgáláskor talált
még több hiányosság miatt olyan nagyméretű felújí
tásokat rendelt el, amiknek kb. 17 ezer forintos költsé
gére az igazgatóságnak nem lévén fedezete, a hajót
kitiltotta a forgalomból. A költségek előteremtése
körül sok huzavona volt. A tihanyi apátság, a Déli
vasút és a kereskedelmi minisztérium felajánlott hozzá-

járulási összegei nem voltak elegendők, így a hajó
1887-ben a szárazra húzva maradt, kitiltva a forgalom
ból. Keöd József reménytelennek látva a hajó jövőjét,
már előzőleg kilépett a hajóstársaság kötelékéből.
Méltán érezte megbántva magát, mert ha idejében
adott szaktanácsait megfogadták volna, hajója nem
öregedett volna ki idő előtt, sőt mellette másik hajójuk
is lett volna a fokozódó utasforgalom kielégítésére.
Szakértői fejtegetéseit és véleményét a „Függetlenség"
1887. évfolyamában három folytatásos cikkben és a
„Pesti Napló" 1888. évfolyamában számadatokkal
részletesen alátámasztva hozta nyilvánosságra.
Nyilvánvaló, hogy az angol anyagból készült ala
csony fordulatszámú gőzgép (számításom szerint a
fordulatszám csak 40 körül lehetett percenkint)
ennyire mérsékelt használat mellett (évente 6 hónapig
napi 4—6 óra üzem) idejében teljesített javítások esetén
nem öregedett volna ki 40 év alatt.
A részvénytársaság megszűnt, felszámolásának rész
letei nem ismertek. 1888-ban nem járt gőzhajó a Bala
tonon, ami Füred törzsvendégei körében nagy meg
ütközést keltett. A fürdőhely látogatottsága felére
csökkent ezen évben.
Keöd József hajós működése ekkor befejeződött.
Tudományos felkészültsége, univerzális tudása, iro
dalmi munkássága és a Balatonon teljesített munkája
alapján kétségtelen, hogy Keöd József mindmáig a
Balaton legkiválóbb hajóskapitánya volt. (4. kép.)

2. Keöd József hajóskapitány arcképe.
2. Porträt des Schiffskapitäns József Keöd.
2. Portrait du capitaine József Keöd.
2. Портрет капитана парохода Йожефа Кеда.
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A műszaki irodalmon és hajózási munkakörön kívül
ezektől távol eső téren is kiemelkedő eredményességű
munkásságot végzett. A hajózás kevés idejét kötötte
le. György hegyen levő kicsiny családi birtokukat már
hajózási ideje alatt szőlővel telepítette és később szom
szédos területeket is hozzá vásárolva — minta szőlő
telepet létesített még a íiloxera-vész előtti időben.
1870 körül szőlőnemesítési mozgalom kezdődött,
Franciaországból új szőlőfajtákat hoztak be, a vesszők
kel került be a filoxera, ami 1875 körül már az egész
országban elterjedt. Következménye lett a nagy szőlő
vidékek teljes kipusztulása.
A veszedelem elhárítására sokféle vegyszerrel pró
bálkoztak. Keöd József is tevékenyen részt vett a vegy
szeres kísérletekben és a felvilágosító irodalomban.
Nagyobb tanulmánya a „Zalai Közlöny" 1879 decem
ber 11-i számában jelent meg „Phylloxera itt, phylloxe
ra ott!" címen. Ilyen tárgyú írásait a „Borászati
Lapok" és napilapok is közölték. Szőlőjét sikerült
a filoxeravészen átmenteni.
1880. évben kiadja „Népszerű szőlőművelés és
borkezelés" című könyvét, melynek sok részlete ma is

3. Hajóskapitányi oklevele.
3. Sein Schiffskapiläns-Diplom
3. Son diplôme de capitaine de vaisseau.
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3. Диплом капитана.

A „Kisfaludy" gőzhajó a balatonfüredi kikötő előtt az 1880-as évek
ben, fedélzetén Keöd József kapitány.
Das Dampfschiff „Kisfaludy" vor dem Hafen von Balatonfüred in
den 1880er Jahren; auf dem Deck Schiffskapitän József Keöd.
Le vapeur „Kisfaludy" dans les années 1880 devant la débarcadère de
Balatonfüred, avec, au bord, le capitaine Keöd.
Пароход „Кишфалуди" перед балатонфюредским портом
в 1880-е годы. На палубе капитан Йожеф Кёд.
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hasznos értékű. Hosszú évekig az akkori vincellér
iskolák tankönyve volt.
Jó fajtájú és gondosan kezelt szőlőjének átlagon
felüli borai voltak. Termését nem kereskedőknek adta
el, hanem a budafoki állami pince vette meg a forgalmi
árnál magasabban. A borászati kormánybiztos ellen
őrzése mellett palackozták és nevével címkézve nagy
részt külföldre szállították. így nevével ellátva kerültek
borai a magyar és külföldi kiállításokra, elismerést
és hírnevet szerezve a magyar boroknak külföldön.
Kiállított borai Triesztben ezüst érmet, Désen bronz
érmet, Amsterdamban, Egerben, Szolnokon és Bala
tonfüreden dicsérő oklevelet kaptak. Györgyhegyi
szobájának fala nagy emberek dedikált fényképeivel,
színész- és hajózási emlékekkel, díszoklevelekkel és
érmekkel volt tele. Hasznos találmánya volt azon idő
ben a szabadalmazott kettős működésű borsajtó. Sok
volt belőle használatban a balatoni borvidéken. Az
1896. évi millenáris kiállításon szívbaja súlyossága
miatt már nem vehetett részt boraival. De érdemei
elismeréséül a „Borászati Lapok" kiállítási emlékal
buma közölte arcképét.
1897 november 22.-én halt meg Balatonfüreden.
Györgyhegyi szőlőjében levő háza is a környék neve
zetessége volt. A római stílusú épület átriumának
mennyezetét négy dór oszlop tartotta, homlokfalán
timpanonnal. Kívülről az átriumba széles lépcsőzet
vezetett. A zöld, erdős környezetből kiemelkedő fehér
épület, nagy távolságból is feltűnő látvány volt.
Ez a ház korára, stílusára és történelmi múltjára
való tekintettel érdemes lett volna a műemlékvéde
lemre. A házat 1959-ben a Községi Tanács átépítette
és azóta birkaakolnak használják. A dór oszlopos és
timpanonos átriumot teljesen lerombolták.
Keöd József sírja a község fölötti hegyen levő régi
temetőben van a középkori templomrom mellett. Ott
porlad apja és nagyapja sorában. Sírjától széleskörű
kilátás nyílik a Balatonra, nagytehetségű hajózásának
színterére.
Szilágyi Lajos

5. Sírköve a balatonfüredi temetőben.
5. Sein Grabstein im Friedhof von Balatonfüred.
5. Sa pierre tombale dans le cimetière de Balatonfüred.
5. Памятник на могиле на балатонфюредском кладбище.

KEÖD JÓZSEF IRODALMI MUNKÁSSÁGA
Hajnalkák. Lírai és hazafias versek, 1858 — 65 évből.
Kéziratos kötet, szerző birtokában.
A titkos kezek. Dráma 4 felvonásban. 1862. Kéz
iratos kötet, szerző birtokában.
A színfalak titkai. Megjelent az „Alföldi Lapok"ban, majd 1876 januárjában a „Zalai Közlöny"-ben
folytatásokban. Könyvalakban Nagykanizsán 1876.
Wajdits József kiadása.
A Nemtő diadala. Allegória 3 szakaszban. 1866.
Baja. Mederschitzky Ignác kiadása.
Gyakorlati hajógőzgéptan és kazánisme. 1870. Pest.
Rudnyánszky A. kiadása.
A gőzkazán robbanások okai. 1885. Budapest. Hu
nyadi Mátyás Intézet kiadása.
Népszerű szőlőmüvelés és borkezelés. 1880. Budapest.
Aigner Lajos kiadása. Vincellér-iskolái tankönyv volt.
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A gőzgépek történetének vázlata. Kéziratban, szerző
birtokában.
Munkatársa volt a „Vízügyi és Hajózási Közlöny",
„Zalai Közlöny", „Borászati Lapok", valamint a
Kassán megjelent „Szőlészeti és Borászati Lap"-nak.
Ezenkívül sorozatos írásait közölték: „Zala— Somo
gyi Közlöny" 1867-78. — „ H o n " 1874. — „Balaton
és vidéke" 1876. — „Magyar Állam" 1 8 7 6 - 8 3 . —
„Székesfehérvár és Vidéke" 1880 — 84. — „Veszprémi
Független Hírlap" 1882. —• „Népjog" Kaposvár.
1882-1883. — „Testvériség" Kecskemét. 1883. —
„Sopron" 1883. —• „Ébredjünk" Nyíregyháza. 1883.
— „Budapesti Néplap" 1884. — „Balaton" 1884.
Találmánya a szabadalmazott kettős működésű bor
sajtó.
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Schiffskapitän József Keöd 1839-1897
Eine hervorragende Gestalt der im Jahre 1846 angelaufenen Balaton-Dampfschiffahrt war der in Balatonfüred
geborene József Keöd. In seiner Jugendzeit war er Schauspieler, zwischen 1867 und 1873 Donau-Schiffskapitän. Er
steuerte das zu jener Zeit einzige Dampfschiff des Balaton
bis 1887, dann, bis zu seinem Tode, beschäftigte er sich
mit Weinbau.
József Keöd hat auch als Fachschriftsteller eine bedeu-

tende Tätigkeit ausgeübt. Als erster hat er in der ungarischen Sprache Fachbücher über die Dampfschiffahrt
geschrieben, dann schrieb er Werke auch über den Weinbau
und die Weinkunde. Er hat an den die kulturelle Entwicklung von Balatonfüred und Balaton bezweckenden Bemühungen lebhaft teilgenommen.
Lajos Szilágyi

József Keöd, capitaine de vaisseau 1839—1897
József Keöd a été une personnalité marquante de la
navigation à vapeur, mise en marche en 1846 sur le lac de
Balaton. Né à Balatonfüred, acteur dans sa jeunesse, Keöd
a été capitaine de vaisseau sur le Danube de 1867 à 1873.
Il a commandé l'unique vapeur de Balaton de ce temps
jusqu'en 1887, puis jusqu'à sa mort il s'est occupé de la
viticulture.

József Keöd a déployé une activité remarquable aussi
comme écrivain spécialiste, c'est lui qui a écrit le premier
des manuels sur la navigation à vapeur et plus tard il a
publié des ouvrages ampélologiques et œnologiques. Il a
pris part activement aux travaux visant le développement
culturel de Balatonfüred et de Balaton.
Lajos Szilágyi

Капитан йожеф Кёд 1839—1897
В 1846-м году по Балатону началоэь пароходное
сообщение. Выдающееся место в нем принадлежит
Йожефу Кеду. В молодости он был артистом, в пе'• риод времени между 1867-м и 1873-м годами — он ка.'. питан парохода, курсировавшего по Дунаю. После
этого до 1887-го года водил единственный в то время
пароход на Балатоне. Последние годы жазни он
занимался виноградарством.
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Значительно значение Йожефа Кеда и в области
специальной литературы. Им написана первая книга
на венгерском языке по пароходству, а также труд по
виноградарству и виноделию. Кроме того, он прини
мал деятельное участие в развитии культурной жиз
ни Балатонфюреда и окрестностей Балатона.
Лайош Силади

