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Kö rül be lül egy év vel ez előtt, zatkalik and rás, a Ba -
la ton fü re di nap ló fő szer kesz tő je fel kért; ír jak egy
20-25 so ros meg em lé ke zést p. nagy sán dor ról, no
nem az öreg ről, ha nem azo nos ne vű fi á ról. per sze
már ő is túl ju tott a 80-on és biz to san sok min dent ír -
hat tam vol na ró la, ami fü red del kap cso la tos.
egyéb ként is egye sü le tünk ak tív tag ja; elő ször gon -
dol ko dá si időt kért, majd az zal
uta sí tot ta el ké ré se met; - nem
va gyok én itt sen ki fü re den,
in kább ír ja tok az édes apám ról,
ő va ló ban so kat tett fü re dért...
Íme el jött az ígé ret tel je sí té sé -
nek órá ja! 

az iga zán hos  szú éle tet meg -
élt em be rek nek nem csak ma te -
ma ti kai okok ból több az el szá -
mol ni va ló juk éle tük kel, mint a
sis te reg ve el égő rö vid éle tű zse -
nik nek, de - ta pasz ta la tom sze -
rint - mé lyeb ben is hat nak rá juk
korszakok-korok-érák vál to zá -
sai. fő leg olya nok  nak, mint
peremartoni nagy sán dor, aki -
nek éle te majd nem két év szá za -
dot ível át...

peremartoni nagy sán dor
te mes vá ron  szü le tett, 1883.
már ci us 11-én. édes any ja a
szé pen csen gő ne vű egerváry
fló ra volt. ele mi, va la mint kö zép is ko lá it szü lő vá ro -
sá ban vé gez te el, majd az or szág má sik vé gé ben, a
hí res sel mec bá nyai aka dé mi án kezd te meg er dő mér -
nö ki ta nul má nya it. ez után Bu da pes ten és Ber lin ben
meg sze rez te a ke res ke del mi aka dé mia ok le ve lét,
majd még to vább Ber lin ben ma rad va, az ot ta ni
tischlerschule el vég zé sé vel ma gyar or szág el ső fa -
ipa ri mér nö két tisz tel het jük ben ne.

sok ol da lú ta nul má nyai után mun kás éle te is vál -
to za to san, for du la tok ban gaz da gon ala kult. 

a franz Krause ber li ni vi lág cég nél fa ipa ri és fa -
ke res ke del mi tiszt vi se lő; gya ko ri fel vál tás sal négy
éven át - 1906-1910 kö zött - orosz or szág ban er dő-

ki ter me lé sek nél te vé keny ke dett. Köz ben né met
ten ger par ti fű rész üze mek ben ex port-im port mun ká -
kat bíz tak rá. 

1910-12 kö zött a bu da pes ti Kendeffy K. fa ki ter -
me lő cég nél lett cég ve ze tő. Cé gük - töb bek kö zött -
a retyezáton, petrozsényban és ro má ni á ban er dő-
ki ter me lé se ket vég zett. a ki vá gott fát ten ge ri úton

szál lí tot ták a föld kö zi-ten ge ri
or szá gok ba, olasz or szág ba,
fran cia or szág ba. 
1913-ban nagy és Kéky né ven
sa ját fa-szer szám- és bú tor gyá -
rat ala pí tott óbu dán. ez az
üzem ‘19-ig mű kö dött. Köz -
ben há rom éven át az el ső vi -
lág há bo rú ban orosz- és szerb
fron to kon har colt, több ki tün -
te tés ben ré sze sült és tar ta lé kos
tü zér fő had nagy ként sze relt le.
1917-19 kö zött a ma gyar
szent Ko ro na or szá ga i nak fa -
ér té ke sí tő hi va ta lá ban, mint
szak ér tő fő tiszt vi se lőt al kal -
maz ták. fő fel ada tuk volt a há -
bo rút vi se lő or szág fa el lá tá sá -
nak biz to sí tá sa. 
1919-ben, a ta nács köz tár sa ság
ter me lé si nép biz tos sá ga ki ne -
vez te ter me lé si biz tos nak a
veszp ré mi fa ipa ri rt.-hez. ez -

után tíz éven át ve zér igaz ga tó ja lett en nek a cég nek.
ezen idő alatt in dul tak be vál la la tuk le ány-cé gei,
így fű rész üze mek épül tek veszp rém ben, szom bat -
he lyen, Ka pos vá ron, Kis bárcapátiban és
tölöspusztán, gőz fa vá gó Bu da pes ten, ugyan ott, va -
la mint Bécs ben árúraktárak lé te sül tek. igaz ga tó sá -
ga alatt fel vi rág zott a - mai Ba la ton Bú tor gyár he -
lyén mű kö dő - vál la lat; eb ben a kor szak ban kezd ték
a bú to rok, ba la to ni csó na kok, vi tor lás ha jók gyár tá -
sát is. 

to váb bi ak ban a két vi lág há bo rú kö zött je len tős
or szá gos és kö zép-eu ró pai fel ada to kat ka pott, ezen
kí vül har minc éven át szak má já ban hi tes szak ér tő -
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ként is te vé keny ke dett a bu da pes ti és veszp ré mi
tör vény szé ken. utol só és szá má ra ked ves mun ká ja
az volt, ami kor a há bo rú alatt ügy ve ze tő igaz ga tó ja
lett a ma gyar fa rt.-nek, amely fő fel ada tá nak te -
kin tet te a vis  sza ke rült er dé lyi ré szek er dő-ki ter me -
lé sé nek, fa ipa ri fel dol go zá sá nak és jó ho zam mal
tör té nő ex por tá lá sá nak el len őr zé sét, így en nek ré -
vén se gít het ték a tér ség gaz da go dá sát. a há bo rú be -
fe je zé sé vel szak mai mun ká ja meg szűnt. 

idéz nem kell “élet utam fon to sabb ál lo má sai.” cí -
mű kéz ira tá nak na gyon fáj dal mas mon da tát: - fel -
sza ba du lás után több ször je lent kez tem mun kát kér -
ve, de már ak kor ma gas ko rom ra va ló hi vat ko zás sal
el uta sí tot tak. ezért nincs nyugdíjam(!!)1

ed dig a szo ros élet raj zi ada tok. szá munk ra en nél
fon to sab bak peremartoni nagy sán dor tu da tos fü -
red-épí tő te vé keny sé gé nek ál lo má sai. mi e lőtt ezek
rész le te zé sé be be le kez de nék, sze ret nék egy el mé le -
ti ki té rőt ten ni. meg is mer ve az élet rajz to váb bi ál -
lo má sa it, úgy ér zem meg kell fo gal maz zam azo kat
a gon do la ta it, ame lyek az át la gos für dő hel  lyé si vá -
ro so dó, va la ha szebb na po kat meg élt fü red-für dőt
el in dít hat ják a ki lá ba lás út ján. peremartoni nagy
sán dor négy kon cep ci ót dol go zott ki, ame lyek a
fen ti célt szol gál hat ják: 1. a vi tor lás-sport hoz zá fér -
he tő sé gé nek ki ter jesz té sé vel ki hasz nál ni a ha tal mas
víz fe lü le tet. 2. ne ves mű vé szek ide-csa lo ga tá sá val,
eset leg le te le pí té sé vel a mű vé sze tek ott ho ná vá fej -
lesz te ni a te le pü lést. 3. a táj szép sé gét, az egye dü li
ti ha nyi pa no rá mát a cél ér de ké ben job ban ki hasz -
nál ni. 4. a gyó gyí tó te vé keny sé get a Be ne dek-rend
ál tal mű köd te tett gyógy-sza na tó ri um te vé keny sé gé -
ben biz to sít va lát ta. mind ezek, tár sul va mér nö ki

tisz tán lá tá sá val, me cé ná si haj la má val va ló ban Ba -
la ton fü red tör té ne té nek je len tős  sze mé lyi sé gé vé
avat ják peremartoni nagy sán dort. 

Ba la ton fü red fej lő dé se ér de ké ben ki fej tett te vé -
keny sé ge, kez de mé nye zé sei, ja vas la tai, írá sai, ösz -
 sze fog la lói, vis  sza em lé ke zé sei 1920-tól ha lá lá ig -
te hát kö zel 60 éven át - meg őr ződ tek, fő képp a ba -
la ton fü re di hely tör té ne ti gyűj te mény ben ér he tők
utól, de fia - a most már szin tén 80 éves - if jabb p.
nagy sán dor is sok ere de ti do ku men tum bir to ko sa. 

hu szon öt éve be kö vet ke zett ha lá la, igen ma gas
meg élt ko ra mi att saj nos na gyon ki csi azok kö re,
akik sze mé lyes em lé kek kel ren del kez nek ró la; őket
fel kér tük, küld jék el vis  sza em lé ke zé se i ket. vá rat la -
nul so kan fo gad ták el a meg szó lí tást, köz tük ta lá -
lunk olya no kat, akik már a 90-en tú li éve i ket élik. a
tő lük meg ka pott anya gok - né hány kény sze rű rö vi -
dí tés sel és a té ves ada tok ja ví tá sá val - szí ne sí tik a
peremartoni nagy sán dor ról ki ala kí tott ké pet. 

sze ren csé re grafomán em ber volt. ugyan ak kor
nagy ér ték nek te kint he tő pon tos sá ga, rend sze re ző
ké pes sé ge. min dent meg őr zött, min dent do ku men -
tált. ez meg kön  nyí ti az élet rajz író dol gát. 

1920-ban a Ba la ton hoz kö zel ki sebb bir to kot vá -
sá rolt - a mai de ák fe renc-ut ca vé gé ben, - azon
nya ra lót épí tett, amely ké sőbb, a há bo rú után vég le -
ges la kó há za lett. már el ső cse le ke de té vel le tet te a
ga rast; az ad dig 600 m. hos  szú sé tány - a sza na tó ri -
um ke rí té se vo na lá ban - mo csa ras öböl be tor kol lott.
azon a te rü le ten töl tést épít te tett, így 1924-25-ben
- sa ját költ sé gén - 300 mé ter rel meg hos  szab bí tot ta
a par ti sé tányt. 1925-ben meg ala pí tot ta a ByC (Ba -
la to ni yacht Klub) ba la ton fü re di osz tá lyát, ez zel le -
he tő vé té ve a vi tor lás sport el ter je dé sét a Ba la to non;
- lásd. kon cep ci ó i nak el ső té te le! - ez zel együtt
meg épí tet te az el ső klub há zat és azt is a köz ség nek
ajándékozta.2

1926-ban meg ala pí tot ta, majd ké sőbb el nö ke lett
a Ba la to ni mű vész ko ló nia egye sü let nek, amely a
köz is mert mű vé szek - ki mond va, ki mon dat la nul -
le te le pí té sét szol gál ta. eh hez sa ját há zá ban is mű -
ter met, lak ha tá si le he tő sé get biz to sí tott, ugyan ak -
kor a na gyobb vil lák tu laj do no sa it is fel kér te a mű -
vé szek be fo ga dá sá ra. a Ba la to ni szö vet ség meg -
épü lő üdü lő há zá ban - a ké sőb bi arany Csil lag ho -
tel ben - is há rom örö kös ven dég szo bát biz to sí tott a
mű vész ko ló nia számára.3

szin tén kon cep ci ó já nak ré sze volt a Balatonpart
mi nél jobb ki hasz ná lá sa ke let fe lé, eh hez; kez de mé -
nye zé sé re meg épült az ad dig föld út - mai de ák f.
ut ca - szi lárd bur ko la ta. ez zel va ló ra vált, hogy a
vo na ton ér ke ző ven dé gek, - le gye nek azok na pi für -
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dő ven dé gek, szál ló, vagy gyógy ul ni vá gyók - a le -
he tő leg rö vi debb úton ér jék el a Ba la tont! el kép ze -
lé sei kö zé ta ro zott a vas út ba la to ni ol da lán épült
arácsi ál lo más hely ze tét ki hasz nál va - azt a Ba la -
ton fü red-für dő vas út ál lo má sá nak rang já ra emel ni...
eb be a gon do lat kör be be le tar to zott az is, hogy fü -
red-für dő több, mint egy sze rű ba la to ni für dő hely,
az ma ga a to vább élő pa ti na és amely nek múlt já ban,
je le né ben és jö vő jé ben is ér de mes “meg fü röd ni”!
peremartoni nagy sán dor vé le mé nye sze rint, en nek
meg va ló su lá sa előbb re hoz hat ta a két te le pü lés -
Balatonfüred és arács- egye sí tés lét is.4-5

meg ala pí tot ta a “fló ra” ker té sze tet - édes any ja
irán ti tisz te let ből ezt a ne vet ad va - és ez zel le he tő -
vé tet te a fü re di vil la- és kert tu laj do no sok szá má ra,
fa cse me ték és dísz nö vé nyek he lyi be szer zé sét. a
ker té szet ve ze té sé vel ágos ton pé ter ker tészt bíz ta
meg. a ker té szet - és az ad dig ra már meg öre ge dett
és meg haj lott ágos ton pé ter bá csi - a 60-as évek ben
még lé te zett... 

ma gya ros csár dát épít te tett a mai de ák fe renc
ut cá ban, amely “li li om ven dég lő” né ven fel ka pott
szó ra ko zó hel  lyé vált. ma gya ros éte lek, ba la to ni ha -
lak vár ták a ven dé ge ket, va la mint pin cé jé ben tá rolt
- fő képp balatonfelvidéki - bo rok. az is volt a nem
tit kolt vá gya, hogy a táj bo ra it az ide lá to ga tók előtt
is mert té te gye. 

Ba la to ni fi gye lő cím mel he lyi új sá got in dí tott -
1931-ben, - amely nek szer kesz tő je és egy ben ki -
adó ja is volt. az új sá got in gyen jut tat ta el az ol va -
sók hoz, bár a mind ös  sze négy ol da las lap fe le rek -

lá mok ból állt, csak há rom szám je lent meg be lő le.
fel te he tő en így sem fi ze tő dött ki.

ahogy ide je bír ta; részt vett a te le pü lés kö zé le té -
ben, a Ba la to ni szö vet ség, a ba la ton fü re di gyógy -
he lyi Bi zott ság és a Ba la to ni in té ző bi zott ság te vé -
keny sé gé ben. a gyógy he lyi Bi zott ság el nö ke dr.
schmidt fe renc volt, aki negy ven éven át ve zet te a
fü re di szív sza na tó ri u mot. 

a gaz da sá gi vál sá got kö ve tő en, mi kor meg vált a
veszp ré mi fa ipar tól, ál lan dó jel leg gel fü red re te le -
pült; mér nö ki és par cel lá zá si iro dát nyi tott Ba la ton -
fü re den, hogy a vil la- és nya ra ló épí tők szá má ra te -
lek-ki ala kí tás sal se gít se azok bir tok hoz ju tá sát. fő -
leg a Cso pak fe lé eső part sza kasz par cel lá zá sát vé -
gez ték el; ez a te rü let lett vol na az ő el kép ze lé se és
el ne ve zé se sze rint a “Balatongyöngye”.6

a har min cas évek kö ze pén - mi vel ki nőt ték már
a ré gi kis fa klub há zat -  kez de mé nyez te egy ál lan -
dó, kő ből-tég lá ból épí ten dő klub ház meg va ló sí tá -
sát. az 1935. szep tem ber 1.-i egye sü le ti ülé sen a
ByC tag sá ga az ügy mel lé állt és va ló ban meg in -
dult a szer ve zés. Kezd ték ke res ni a tá mo ga tó kat, -
ter ve ik sze rint 10.000 pen gőt kel lett ös  sze gyűj te ni -
ük - va la mint Klub ház épí té si Köl csön köt vény ki bo -
csá tá sá val is igye kez tek to váb bi pénz esz kö zök höz
jut ni. 

az en ge dély meg adá sá nál el kö ve tett kis el írás
azon ban szem be for dí tot ta a nagy ha tal mú Be ne -
dek-rend del. éve kig tar tó har cá ba ke rült, amíg az új
klub ház épí té si en ge dé lyét meg kap ták. vé gül is
1943-ra ké szült el a klub ház, amely nek ava tó be szé -
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dét peremartoni nagy sán dor mond hat ta el, jú li us
4-én. a ByC tag sá ga bir tok ba ve het te új ott ho nát,
egé szen 1947-ig folyt itt a moz gal mas egye sü le ti
élet. sok fü re di te het sé ges fi a tal ta nul ha tott meg így
vi tor láz ni, úsz ni, sze ret het te meg a vi zet és ez a len -
dü let - ha még oly sok szor tö rést is szen ve dett -
mind a mai na pig ki tart. 

peremartoni nagy sán dor azon ban nem csak a vi -
tor lá zás sal fog lal ko zott; a há bo rú be fe je zé se után is
to vább on tot ta ma gá ból job bí tó öt le te it, “bom báz -
ta” ve lük a párt szer ve zet, a ha za fi as nép front, a vá -
ro si ta nács il le té ke se it. dr. pálffy Kár oly, a vá ros sá
vált fü red el ső ta nács el nö ke 1973-ban, dí szes ok le -
vél lel ju tal maz ta 90. szü le tés nap ja al kal má ból. ő
azért to vább ra sem lan kadt,  min den kit ba rát ság gal
szó lí tott meg, “öcsémezte” part ne re it. Írá sa i ban
mind ezek do ku men tu mai kel lő tisz te let tel meg őriz -
ve el ol vas ha tók. olyan em ber ként szállt a sír ba
majd nem 96 éve sen, aki ről bíz vást el mond hat juk;
nem élt hi á ba...

roS Ta Sán Dor a Ba la to ni re gi o ná lis In té ző
Bi zott ság el nö ke:
peremartoni nagy sán dor az öt ve nes-hat va nas, de
még rész ben a het ve nes évek fü re dé nek ked ves,
jel leg ze tes és is mert sze mé lyi sé ge volt. ud va ri as
mo do rá val, öl töz kö dé sé vel is ki rítt kor tár sai kö zül.
min dig cso kor nyak ken dőt vi selt, ele gáns volt, gá -
láns, fő leg a hölgynem nagy tisz te lő je, bár hol meg -
je lent, kéz csók kal kö szön töt te őket és so ha nem
hagy ta ki, hogy va la mi bók kal pe csé tel je meg ta lál -
ko zá su kat. 

mi vel vi lá got lá tott em ber volt, aki sok kal sze gé -

nyebb, de sok kal gaz da gabb or szá gok ban
is járt; az ott fel sze dett tu dást és ta pasz ta -
la tot nem el ső sor ban sa ját cél ja i ra, ha nem
Ba la ton fü red ja vá ra, a te le pü lés ré gi fé -
nyé nek vis  sza szer zé sé re szán ta. ez volt tu -
laj don kép pen ars po é ti ká ja. 
el ső ta lál ko zá sunk még a Ba la ton fü re den
te vé keny ke dő me gyei ide gen for gal mi hi -
va tal ban tör tént, ami kor ott zákonyi fe ri
bá tyám mel lett dol goz tam. em lék szem,
azt a sok szor vis  sza té rő el kép ze lé sét ad ta
elő, amit an  nyi ra dé del ge tett, hogy Ba la -
ton fü red part sza ka szát mi nél in kább ke let
fe lé kell tol ni és a part meg őr zé sé vel, az
így nyert te rü le tek hasz no sí tá sá val és a pa -
no rá ma ki tel je se dé sé vel fü red imázsát is
emel ni le het.
Ké sőbb, ami kor már a hi va tal ve ze tő je,
majd a Ba la to ni in té ző Bi zott ság tit ká ra

let tem, még sok szor meg ke re sett job bí tó öt le te i vel.
va la hogy úgy érez tem, mint ha fegy ver ként hasz -
nál va hoz ta vol na ma gá val ak tu á lis, de min dig fü -
red ja vát szol gá ló el kép ze lé sét. ha olyan tár sa ság ra
lelt, ahol tá mo ga tó kat is re mélt, elő vet te
“fegyverét”... 

ma ta lán azt mon da nánk peremartoni nagy sán -
dor ról; iga zi, ha mi sí tat lan öt let gaz da volt...

meSTerHáZy FerenCné, egy ko ri já rá si fő -
szol ga bí ró öz ve gye: 
peremartoni nagy sán dort már sú lyos be te gen,
szin te a ha lá la előt ti na pok ban is meg lá to gat tam a
kór ház ban. szá mom ra na gyon ked ves em ber volt,
sze ret tük és tisz tel tük egy mást mi, szám ki ve tet tek a
Ba la ton part ján. utol só in tel me ez volt; vi gyáz za -
tok a Ba la ton ra, ne hagy já tok, hogy kör be épít sék,
mert ha a ná das meg szű nik, meg hal a Ba la ton is...
(Aszerzőmegjegyzése:Amikoreztatelefonbeszél-
getést folytattam, az idős matróna betöltötte 97.
életévét)

IFJ. ágoS Ton pé Ter a Fló ra-ker té szet ker -
té szet ve ze tő jé nek fia:
esz mé lő gyer mek ko rom tól is mer tem a csa lá dot.
apám al kal ma zott juk - ker té szük - volt a par ti vil -
lá juk ban, a fló ra ker té szet ben. a ha tal mas ház -
szá mom ra a gye rek nek az volt - al só szint jén, a szu -
te rén ban, a rak tá ro zó he lyi sé ge ken, pin cé ken kí vül
két la kás volt ki ala kít va, egyik a ker té szé, má sik a
vin cel lé ré. a há bo rú előtt csak nya ran ta, il let ve idő -
sza kon ként lak tak a ház ban a tu laj do no sok. gye -
rek ként min dig ese mény volt médy né ni (a nagy sá -
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gos as  szony) és az úr ér ke zé se. min dig va la mi fi -
nom ság ki járt ilyen kor. a ház as  szo nya a vi rá got
kü lö nö sen imád ta, de mi vel nem min dig a sa ját há -
zuk ban száll tak meg, ha nem az un. szö vet sé gi
üdü lő ben lé vő lak rész ük ben (a mai arany csil lag),
7-8 éves gye rek ként ne kem kel lett a ker té szet ből
nap, mint nap vi rá got vin ni a szo bá juk ba; ilyen kor
is min dig ju tal mat kap tam. 

a há bo rú előt ti ese mé nyek rész ben ös  sze foly nak,
sa ját hun cut sá ga im ra em lék szem, ame lye ket
bűntetlenül úsz tam meg. 

rém lik, hogy a vil la fel ső eme le tén, a mű te rem -
ben gyak ran vol tak ér de kes em be rek, aki ket mű -
vész úr nak ne vez tek. a sán dor bá csi par cel lá zá sá -
val a mai mun kácsy ut ca hát só ré szén egy mű vész-
ko ló nia is ki ala kult, ahol töb bek kö zött zombory-
moldován és fü löp szob rász mű vé szek is lak tak,
kö zel az arácsi tisz tás hoz. 

a há bo rús évek ben már 9-10 éves élén ken fi gye -
lő fiú vol tam. a front kö ze led té vel a sán dor bá csi
oroszt ta nul ni járt a Brázay-villába, ahol fran cia és
len gyel me ne kül tek is vol tak, fel te he tő en egy oro -
szul ki tű nő en be szé lő len gyel fo goly tól vet te az
orosz nyelv lec ké ket. a több nyel ven be szé lő “öreg
úr nak” okos fel ké szü lé se volt ez a maj da ni fron ti ál -
la po tok ra, ami ké sőbb ki tű nő en ka ma to zó dott is.
az oro szok be jö ve te le kor a sán dor bá csi tol mács -
ko dá sa a ház né pét és a kör nyé ket sok fe les le ges at -
ro ci tás tól kí mél te meg. gyak ran ke res ték és vit ték
is el tol má csol ni a ka to nai szer vek.

a nagy ház al só szu te rén szint je a kör nyék la kó -
i val és me ne kül tek kel zsú fo lá sig telt volt, a fi a tal
lá nyo kat, as  szo nyo kat a pin cé nek egy sze pa rál ha tó,
al ma tá ro ló ré szé be zár ták el, de még így is ki kor -
moz va, öreg as  szony nak masz kí roz va, mond ván
mert jön nek az oro szok. a lá nyok baj nél kül úsz ták
meg ná lunk a “fel sza ba du lást”, há la sán dor bá csi
nyelv tu dá sá nak, pat ri ar ká lis meg je le né sé nek (fe hér
sza káll, fe hér haj, ka lap, zö mök test, bot stb.).

egyéb ként a front alatt a ház ka to nai tá bor volt
hos  szú ide ig, ma gyar ka to na tisz tek is vol tak el szál -
lá sol va, né met te her au tók kal tel ve az ud var. a Ba -
la to ni zász ló alj a kert vé gé ben épí tett ki ál lá so kat,
a ma gyar lég vé del mi tü zé rek egy üte ge a stran don
és a ByC ud va rán so ká ig volt be ás va, so mogy fe -
lől vár va az oro szo kat.

sán dor bá csi min den ki vel, min den ná ci ó val szót
ér tett, har mó ni át biz to sí tott ma ga kö rül. a há bo rú
utá ni évek ben, - már jól túl a hat va non - a li li om -
ban lak tak, mert há zát, a ker té sze tet, sző lő jét ál la -
mo sí tot ták...

majd nem ki lenc ven hat évet élt meg, ha lá la pil la -
na tá ig dol goz va a kör nye ze té ért, a Ba la to nért és
egy fil lér nyug dí jat nem ka pott.

a vá ros tisz te leg het ne em lé ké nek az zal, hogy
egy posz tu musz dísz pol gá ri cí met ado má nyoz ne ki
és is mé tel ten ja va sol ni kel le ne, hogy az arany híd-
sé tány el ső fe lét, amely a va la mi ko ri bir to kán megy
ke resz tül, ne vez zük el ró la peremartoni-sétány-
nak... 

Dr. páLFFy Ká roLy, Ba la ton fü red vá ros el -
ső ta nács el nö ke:
a vá ros sá ava tás után - ér dek lő dé sem re - több olyan
sze mély ről kap tam tá jé koz ta tást, akik szer ve ze te -
ken kí vül, ön te vé ke nyen igye kez tek se gí te ni, ten ni
va la mit Ba la ton fü red ért. el ső he lyen peremartoni
nagy sán dor ról kap tam na gyon ked ve ző in for má -
ci ó kat, ezért fel ke res tem sze mé lye sen. ta lál ko zá -
sunk él mény sze rű volt, fel tűnt sok ol da lú sá ga, sze -
rény sé ge és rend kí vül ma gas in tel lek tu á lis egyé ni -
sé ge. dió héj ban meg is mer tem ha zai és nem zet kö zi
té ren foly ta tott szak mai mun ká já nak né hány je len -
tős vo ná sát. nem va gyok il le té kes ezek ér té ke lé sé -
re, de azt fel is mer tem, hogy a vá ros fej lesz tés sel
kap cso la to san hasz nos se gí tő társ le het.

itt jegy zem meg, hogy hos  szú évek óta gyűj töt te
a Ba la ton fü red del kap cso la tos saj tó- és más do ku -
men tu mo kat, fény ké pe ket. ta nul má nyo zás ra meg -
kap tam tő le azt a két al bu mot, amit nagy gond dal,
sze mé lye sen, nap ra ké szen ve ze tett. 

ezek a do ku men tu mok saj nos nem vál hat tak tel -
jes egé szé ben a vá ros ja vá ra, egy részt mert bi zo -
nyos kör ben meg ha tá ro zó sze mé lyek szkep ti ku san
fo gad tak min dent, ami a meg elő ző idők kel - akár
csak idő ben is - ös  sze füg gött. más részt ép pen sze -
mé lyi ös  sze üt kö zé sek nem hagy tak időt el kép ze lé -
se im meg va ló sí tá sá hoz. 

en nek el le né re igen je len tős se gít sé get kap tam a
tagore-sétány fá i nak ki vál tá sá hoz, így az elő ne velt
hár sak he lyett más - ta laj szer ke zet nek és klimatikai
vi szo nyok nak leg job ban meg fe le lő - fa faj ták ki vá -
lasz tá sá hoz, il let ve az elő ze tes vizs gá la tok el vég zé -
sé hez. rend kí vül hasz nos ta ná cso kat adott a kör -
nye zet vé del mi szem pont ok fi gye lem be vé te lé re.
so kat ta nul tam tő le és kü lö nö sen meg le pett - elő re -
ha la dott ko ra el le né re - meg nyil vá nu ló fris ses sé ge.
nem vá gyott ba bé rok ra és min den ben az igaz ság, a
té nyek ob jek tív meg íté lé se ve zet te. tő le ta nul tam,
hogy a kör nye zet meg óvá sa min dig el sőd le ges, pri -
o ri tást kö ve tel min den egyé ni, vagy cso port ér dek
előtt. 
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eb ben az idő ben még nem volt vá ros ren de zé si
terv, de prog ram szin tű  elő ké szí té sét már rész ben
el vé gez tük és ne kem eb ben a vo nat ko zás ban volt
iga zán szük sé gem az ér tő, okos ta ná csok ra. Csak
így tud tunk a ter ve ző iro dák elé kö ve tel mé nye ket
tá masz ta ni. 

sán dor bá csi so ha nem kért sem mit, de bol dog
volt, ha vé le mé nyé re igényt tar tot tam. nagy vesz te -
ség volt, hogy már nem ma radt időnk ar ra, hogy kö -
vet ke ze te sen vé gig vi gyük el kép ze lé se in ket. még is
- a ke mény nyo más el le né re - két év épí té si ti la lom -
mal, tisz tes sé ges em be rek meg ér tő se gít sé gé vel si -
ke rült ki vé de ni a nyo mást és meg előz ni a leg szebb
te rü le tek tönk re té tel ét. (...)

Ha LáSZ TI Bor er dő mér nök:
sán dor bá csi már idős em ber volt, ami kor elő ször
ta lál koz tam ve le. ami kor meg tud ta, hogy én is er -
dő mér nök va gyok, na gyon ked ve sen fo ga dott és et -
től kezd ve gyak ran ta lál koz tunk.

már el ső al ka lom mal ámu lat ba ej tett gaz dag élet -
ta pasz ta la ta és az a ha tal mas ener gia, amel  lyel még
ak kor is Ba la ton fü red szé pí té se, gaz da gí tá sa ér de -
ké ben pró bált te vé keny ked ni. ren ge te get me sélt
éle té ről, a di ák évek ről, orosz or szá gi szak mai él mé -
nye i ről, fa ke res ke del mi ta pasz ta la ta i ról, de ta lán
leg töb bet a ba la ton fü re di évek ről, az arácsi par ti

rész fel töl té sé ről, a yacht-klubról, a há zá ban fenn -
tar tott “mű vész te lep ről”.

en gem ter mé sze te sen a sel mec bá nyai er dé sze ti
aka dé mi ai di ák évek és az er dé szet tel kap cso la tos
em lé kei ér de kel tek leg job ban. nagy él mény volt a
szem ta nú tól hal la ni a selmeci er dész-ha gyo má -
nyok ról és vé gig néz ni sán dor bá csi fény kép al bu -
ma it, egy le tűnt vi lág re lik vi á it. 

peremartoni nagy sán dor er dő mér nök igen so kat
tett Ba la ton fü red ért. ahány szor el me gyek a de ák
fe renc ut cai ház pók há ló min tá jú ke rí té se és az ut -
ca vé gén ál ta la el he lye zett kő pad előtt, eszem be jut
haj lott kis alak ja és el gon dol ko dom azon, hogy mi
min den be le fér egy hos  szú és hasz nos em be ri élet -
be.

SI mon Ká roLy Ba la ton fü red el ső
pol gár mes te re:
a ByC (Ba la to ni yacht Club) ba la ton fü re di osz tá -
lyá nak és így te le pé nek meg ala kí tá sa peremartoni
nagy sán dor nak kö szön he tő. tu do má som sze rint
1925-ben ala kult. ma ga a ByC egyéb ként 1912-
ben jött lét re. tud ni kell, hogy a KmyC (Ki rá lyi
ma gyar yacht Club) in kább az arisz tok rá cia és a
nagy pol gár ság klub ja volt, de et től füg get le nül a
ha zai vi tor lás spor tot nagy mér ték ben fej lesz tet te.
1936-ban meg ala kult a hyC (hungaria yacht
Club), me lyet egy részt a KmyC-et ott ha gyó vál lal -
ko zói ré teg és a nagy ke res ke dők hoz ták lét re. a
ByC vi szont a kö zép osz tályt és a kis pén zű e ket cé -
loz ta meg. ne kik kö szön he tő, hogy a vi tor lá zás tár -
sa dal mi ala pok ra va ló szé les kö rű el ter je dé sét va ló -
ra vál tot ták. 

édes apám is tag ja volt a ByC-nek, sőt a klub
mű kö dé sé nek utol só éve i ben a vá laszt mány ba is
be ke rült. tő le tud tam, hogy 1926-ban a tagore-
sétány ke le ti vé gé nél - ahol huszka Je nő szob ra áll
- épí tet te meg sa nyi bá csi fá ból a klub há zat és a ha -
jó tá ro ló paj tát. előt te egy fa stég ve ze tett ki a víz re,
aho vá a vi tor lá so kat és csó na ko kat ki kö töt ték. 

a ByC az ő ve ze té se alatt ered mé nye sen mű kö -
dött és meg in dult a fej lő dés. 1935. szep tem ber 1-én
meg tar tott köz gyű lé sen sa nyi bá csi be ter jesz té se
alap ján úgy dön tött az ös  sze jö ve tel, hogy mél tó
klub há zat kell épí te ni kő ből! ezért “Klub ház épí té si
köl csön köt vény” ki bo csá tá sát ha tá roz ták el, évi
4%-os ka mat tal 10 éves idő re. apám tól örök ség -
kép pen ma is őr zöm en nek do ku men tu mát. 

az el ha tá ro zást tett kö vet te és - bár csak na gyon
hos  szú hu za vo na után - 1943-ra el ké szült az új
klub ház. saj nos nem so ká ig örül het tek ne ki a vi tor -
lá zók, mert a ké sőb bi ek ben rend őr sé gi épü let lett,
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je len leg az es ter házy-stran don be lül, mint ven dég -
lő üze mel...

Jó volt a klub ban a han gu lat, kö szön he tő en sa nyi
bá csi min den re ki ter je dő fi gyel mű ve ze té sé nek. Ki -
vá ló ver seny zők nőt tek fel itt; Ko vács Bé la, a te le pi
gyógy szer tá ros fia 11 ma gyar baj nok sá got nyert, fe -
ke te Jó zsef és györgy, a fü re di adó jegy ző fi ai 3, il -
let ve 6 baj nok ság gal vet ték ki ré szü ket, tol nai lász -
ló 13-szo ros ma gyar, két sze res district baj nok, aki
az 1960-as ró mai olim pi án finn dinghy, 1968-ban
mexico-ban csil lag ha jó osz tály ban kép vi sel te a ma -
gyar szí ne ket. de foly tat hat juk; holényi im re, a fü -
re di fő ker tész fia 5-szö rös ma gyar baj nok és a ró mai
olim pi án re pü lő hol lan di osz tály ban ver seny zett. és,
hogy a csa lád nál ma rad junk, sa nyi bá csi fia, ifj.
p.nagy sán dor is 6-szor volt ma gyar baj nok! 

Jó ma gam is itt kezd tem el a ver seny zést 1947-
ben, kor má nyo som a tra gi kus már tír ha lált halt
vaszary gá bor volt, so kat ta nul tam tő le... vi tor lás-
tár sa im vol tak töb bek kö zött; a jegy ző fia soós
mik lós, a két országh-testvér, ist ván és at ti la,
lechner ist ván. 

saj nos a sa nyi bá csi ál tal ve ze tett szép idők vé -
get ér tek; 1948-ban a kom mu nis ta ha ta lom min den
ci vil szer ve ze tet, egye sü le tet meg szűn te tett, így a
ByC is meg szűnt. az in gat lant a ha jók kal együtt a
Ke res ke del mi Bank vi tor lá zói kap ták meg, akik ak -
kor ala kul tak. de nem so ká ig ma rad hat tunk itt,
mert 1950-ben a Bel ügy a klub há zat a vizi ren dőr -
ség szá má ra vet te igény be... mi, vi tor lá zók is köl -
töz tünk ti hany ba...

Dr. SIBaLSZKy ZoL Tán nyug dí jas egye te mi
ta nár, szom széd:
sán dor bá csit ak kor is mer tem meg, ami kor 1941.
nya rán meg vet tük mé szöly g. u. 10. szá mú nya ra -
lón kat. sán dor bá csi en nek az un. mű vész te lep nek
volt lét re ho zó ja és is tá po ló ja. 

sán dor bá csi ék az es ter házy-strand kö ze lé ben
lak tak, de övék volt az arácsi vas út ál lo más hoz ve -
ze tő úton fek vő vil la is. eb ben ak kor a li li om-ven -
dég lő mű kö dött, amely nek ci gány ze né jét es tén ként
hall gat tuk a mé szöly g. ut ca vé gén. 

ma gam is a ByC-ben ta nul tam vi tor láz ni, a klub
macs ka ne vű vi tor lá sán, 1947 nya rán. mi kép vi sel -
tük a ByC if jú sá gi ta go za tát. az 50-es, 60-as évek -
ben min den nyá ron több ször is meg lá to gat tam sán -
dor bá csit, aki so kat me sélt if jú ko rá ról és a Ba la ton -
nal kap cso la tos em lé ke i ről. min dig térd nad rág ban,
cso kor-nyak ken dő vel járt.

el mond ta, va la mi kor 1973 kö rül, hogy sop ron -
ból az er dé sze ti egye tem rek to rá tól le ve let ka pott;

jöj jön és ve gye át ru bin-dip lo má ját, a dip lo ma 70
éves év for du ló ja al kal má ból. sán dor bá csi sel mec -
bá nyán dip lo má zott 1903-ban, en nek lett a jog utód -
ja a sop ro ni egye tem. ő meg ír ta a rek tor nak, nem
megy el, mert nem tar ja ér dem nek, hogy túl él te év -
fo lyam tár sa it. ez után a rek tor és a dé kán sze mé lye -
sen ke res ték fel sán dor bá csit Ba la ton fü re den és át -
ad ták ne ki a ru bin dip lo mát...

me sél te, hogy hankó Bé lá val, aki szin tén a kö -
zel ben la kott és szin tén túl volt a ki lenc ve nen, ver -
seny ben van nak, ki él to vább. tu do má som sze rint
sán dor bá csi nyer te a ver senyt fél év vel... 

több kö tet nyi vis  sza em lé ke zést írt - csak úgy, az
író asz ta lá nak - gép pel. eze ket min dig oda ad ta ne -
kem el ol vas ni; na gyon ér de ke sek vol tak. az egyik -
ben le ír ja, ami kor elő ször nya ral tak a Ba la ton nál,
sze me sen és ott, ak ko ri szo kás sze rint üres há zat
bé rel tek, min den szük sé ges hol mit, - az ágy ne műt
is - veszp rém ből vit ték le sze ké ren. mi kor meg ér -
kez tek tihanyrévbe, a komp hoz, a ré vész meg kér -
dez te; “át akar men ni az úr? mert ak kor jelt adok,
hoz zák át a kom pot” - “mi vel ad jelt?” - “nap pal
füst osz lop pal, es te tűz osz lop pal” volt a vá lasz. -
“egy osz lop, sze mély akar át men ni, két osz lop, sze -
kér akar át men ni!” - “az tán mi ből gyújt tü zet, hi -
szen itt nincs fa?” jött a kö vet ke ző kér dés - “hát
ter mé sze te sen te hén trá gyá ból!”

a komp át jött a nyolc eve zős sel, mel let te hoz tak
egy na gyobb de reg lyét, a hin tó és a sze kér szá má ra,
te le uszadékfával, az apát ság ré szé re. “az úr akar
át men ni? ak kor csak meg ebé de lünk, az tán le rak juk
ezt a fát és már me he tünk is” sán dor bá csi nem
akart en  nyit vár ni, ezért meg je gyez te: - “pe dig én
azt gon dol tam, hogy a szántódi csár dá ban fog nak
meg ebé del ni, a mel lett az öt li ter bor mel lett, amit
én fi ze tek ma guk nak” - “Ja, ha az úr nak olyan sür -
gős, ak kor mind járt le do bál juk a fát, az tán me he -
tünk!”

Kü lön le ge sen ér de kes vis  sza em lé ke zés, amit
em lé ke im a cá ri orosz or szág ból cím mel írt. 1906
és 10 kö zött egy né met tu laj do nú fa ki ter me lő vál la -
lat nál dol go zott a Bal ti kum ban. eb ből idéz nék né -
hány sze mel vényt. ami kor a fa te lep re elő ször meg -
ér ke zett és min dent meg mu tat tak ne ki, meg kér dez -
ték, meg van-e elé ged ve? na gyon is, de két kér dé -
sem van. mi ért van re vol ver az éj je li szek rény fi ók -
já ban és hol van az a he lyi ség, aho vá a ki rály is gya -
log jár? a re vol ver a far ka sok el len van ott, a kér dé -
ses he lyi ség pe dig a te le pen nincs! - volt a vá lasz. a
desz ka ke rí tés mel lett akár hol le le het az ud va ron
gug gol ni, de az aj tó mel let ti do ron gok ból egyet ma -
gá val kell vin ni az em ber nek, mert a disz nók sza ba -
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don jár nak és föl fal ják, amit ön pro du kál...
sán dor bá csi né met or szág ból fény ké pe ző gé pet

vitt ma gá val. ezért be kel lett utaz nia vilnába, fény -
ké pe ző gép-vi se lé si en ge dé lyért a te rü le ti kor mány -
zó nagy her ceg hez! eh hez a bi zal mat lan ság hoz tud -
ni kell; azok ban az évek ben már for ra da lom zaj lott
orosz or szág ban, ami vel a vi lá gon so kan ro kon -
szen vez tek, ugyan ak kor gyil kos sá gok, bank rab lá -
sok kis ér ték a tör tén te ket, ami re a cá ri ud var hi he -
tet len ter ror ral vá la szolt. hogy mi lyen volt a biz -
ton sá gi hely zet, ar ra jel lem ző pél dát írt le sa nyi bá -
csi jegy ze te i ben: 

a cá ri csa lád éven te há rom szor uta zott szent pé -
ter vár ról a Krím be üdül ni. ilyen al kal mak kor a kö -
zel 2000 km-es úton a sí nek két ol da lán tíz mé te ren -
ként áll tak szu ronyt sze gez ve a ka to nák és há rom,
tel je sen egy for ma vo nat jött egy más után, le füg gö -
nyö zött ab la kok kal. nem le he tett tud ni, me lyik vo -
na ton és me lyik ko csi ban uta zik a cár és csa lád ja... 

Dr. KapoSSy BéLáné a peremartoni csa lád
ré gi ba rát ja:
peremartoni nagy sán dor ról na gyon sok ked ves em -
lé kem van. a mi kor 1947-ben Ba la ton fü red re köl töz -
tünk, a csa lá dot már is mer tem veszp rém ből és na -
gyon örül tem, hogy fü re den van olyan is me rős, aki
rög tön se gí tő kész volt az ál ta lá nos tá jé ko zó dás ban.
Ja vas la tá ra a fér jem be lé pett a ByC-be, így a gye re -
kek a klub alat tunk lé vő stég jé re jár hat tak für de ni,
ahol gyor san szert tet tek hely bé li paj tá sok ra. 

a foly ta tás már nem volt ilyen vi dám; fér je met
1948-ban nyug dí jaz ták, de ‘49-ben már meg is von -
ták a nyug dí jat, s mi vel sem mi lyen együtt mű kö dés -
re nem volt haj lan dó a ha ta lom mal, csa lád fenn tar -
tás ra csak a fi zi kai, az az al kal mi mun ka ma radt. 

eb ben nyúj tott ön zet len ba rá ti se gít sé get sán dor.
sző lő jé ben a met szés től kezd ve igye ke zett mun kát
ad ni fér jem nek, aki az ő pin cé jé ben sa já tí tot ta el a
vin cel lé ri gya kor la tot, így az tán más sző lők be is
szí ve sen hív ták dol goz ni arácson, Cso pa kon. gyü -
mölcs sze zon ban a gye re kek nek is ju tott fel adat,
pél dá ul a meggy sze dés. de leg szí ve seb ben médi
gyö nyö rű ró zsa kert jé ben se géd kez tek, vagy hall -
gat ták a szak sze rű ma gya rá za to kat a ró zsa faj ták ról.
von zó volt szá muk ra simaházy la ci bá csi sok ér -
de kes el be szé lé se is. ő peremartoniék ál lan dó ven -
dé ge volt, fü red ak ko ri schirillája és “ezo te ri ku sa”. 

a ne héz idők ben kecs két tar tot tunk mi is és sán -
dor is, mi vel így tud tunk csak tej hez jut ni. min den
új tu do má nyun kat ki cse rél tük a kecs ke fe jés és tar -
tás te rü le tén, né ha jó kat de rül ve a ma gu kat önál ló -
sí ta ni aka ró kecs kék trükk je in. 

sán dor rend kí vül ambíciózus és szor gal mas em -
ber volt, szin te fá rad ha tat lan, már túl volt a ki lenc -
ve nen, ami kor egy lá to ga tá som al kal má val azt
mond ta; an  nyi prog ram van előt tem, hogy száz évet
ké ne meg él jek, de nem tu dom, ar ra be fe jez ném-e...

BaróTI gé Za új ság író (ma gyar nem zet,
1978.december 28.) sán dor bá csi. nek ro lóg.
most kap tuk a hírt, hogy ba la ton fü re di ott ho ná ban
de cem ber 13-án el hunyt peremartoni nagy sán dor
vas dip lo más er dő mér nök, Ba la ton fü red fej lesz té sé -
nek fá rad ha tat lan har co sa. le gen dás lo kál pat ri ó ta
volt, a Balatonvidék örö kös dísz pol gá ra, bár e ki -
tün te tő cím mel so ha sen ki nem aján dé koz ta meg,
még is ő volt a ba la to ni tit kok tu dó ja és őri ző je, a
sze líd sza vú sző lős gaz da, aki nek ba rát sá gos ott ho -
na, ba rá ti pa ro lá ja min dig tár va volt min den ki szá -
má ra, aki a Ba la to nért, el ső sor ban fü re dért va la mit
ten ni haj lan dó volt. 

fi a tal ko rá tól fog va szol gál ta a Ba la tont, so ha -
sem mel lé ke sen, ha nem az er dő mér nö ki fő hi va tás -
sal egyen ran gú an, meg szál lott szen ve dél  lyel, ta lá -
lé kony ság gal és hű ség gel. ezen el hi va tott te vé -
keny sé ge köz ben ar ról is meg fe led ke zett, hogy
nyug díj jo go sult sá got sze rez zen ma gá nak, fü re di
ma tu zsá lem ként ab ból a da rab ka sző lő ből élt, ame -
lyet örö költ. nem gon dos ko dott öreg nap ja i ról,
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mert fü red ről és a Ba la ton ról kel lett gon dos kod nia.
mű vész ko ló ni át és vi tor lás klu bot ala pí tott, s bár lá -
tá sa az utób bi évek ben erő sen meg rom lott, min den -
ről tá jé ko zó dott, min de nért ag gó dott, ami a Ba la -
tont je len ti. s köz ben ez a gaz dag, küz dő élet olyan
sze rény volt, olyan halk és fi nom, mint egy vers egy
Kis fa ludy-kö tet ből. fü red nagy öre ge tá vo zott az
élők kö zül de cem ber de re kán. ham va it az arácsi te -
me tő ben he lye zik örök nyu ga lom ra.

Zá ró SZa vaK:
peremartoniék há zát 1952-ben ál la mo sí tot ták, köl -
töz nie kel lett a hét szo bás la kás ból, más fél szo bá ba,
a li li om épü le té be, aho vá to váb bi öt csa lá dot is be -
köl töz tet tek. emelt fő vel vet te tu do má sul eze ket a
sors csa pá so kat, pe dig idős ko rá ra tar ta lé kol ta va -
gyo nát, - mi vel nyug dí jas ál lá sa nem volt - ezért
nyug dí jat sem kap ha tott. aki me cé nás volt, az me -
cé nás is ma radt; mert ab ból, ami je meg ma radt, ab -
ból is a köz jó ra ál do zott ren ge te get. a ró la szó ló
vis  sza em lé ke zé sek ből is ki de rül, ho gyan se gí tett a
ná la még job ban rá szo ru ló kon, a rend szer ide sod ró -
dott szám ki ve tet te in. 

Ki lók ra rú gó sa ját írás gyűj te mé nyé nek do ku -
men tu mai, a vá zolt élet rajz és a meg em lé ke zők bő
kö re és őszin te hang ne me elénk va rá zsol ja egy tö -
ret len aka ra tú, iga zá ért vég le te kig har co ló fü re di lo -
kál pat ri ó ta - peremartoni nagy sán dor - arc él ét.
úgy ér zem nem ér dem te len, ha írá so mat egyik ked -
venc ver sé nek utol só vers sza ká val zá rom:

áprily la jos: sze ret az er dő    
( ... )

s ha majd mé lyebb re köl tö zöm,
ér zés te len rom má omol tan,
egy hang kö zel ről súg ja még:
én is az er dő fá ja vol tam. 

Ezútonköszönjükmegavisszaemlékezőktőlkapott
érzelmekbenésújdonságokbanisgazdaganyagot-
akikezzelmunkatársainkkáisváltak.

fel hasz nált iro da lom:
1 peremartoni nagy sán dor: élet utam leg fon to sabb ál lo má sai. (1883 - 1940)
[Kéz irat]  Bfüred: szer ző, 1973.
2 peremartoni nagy sán dor: Ba la to ni mű vész ko ló nia egye sü let. [Kéz irat]
Bfüred: szer ző, 1926. szep tem ber
3 peremartoni nagy sán dor: Ba la to ni mű vész ko ló nia egye sü let. [Kéz irat]
Bfüred: szer ző, 1926. szep tem ber
4 peremartoni nagy sán dor - Káldy fe renc: Balatonfüredfürdő fej lesz té sé nek
prob lé mái, kü lö nös te kin tet tel a ki kö tő és a vas út ál lo más el he lye zé sé re.
Bfüred:szerzők, 1936. 18 p.
5 peremartoni nagy sán dor: van-e jö vő je Ba la ton fü red nek? Kü lön le nyo mat
a Ba la to ni Ku rír ból] Bfüred: BiB,1935.12 p.
6 .peremartoni nagy sán dor: “40 év...” em lék al bum. Kéz irat  Bfüred

új könyvek 
a 176. anna-bál megvalósítása / készítette: Kiss

renáta. - szombathely, 2002. [szakdolgozat]

a Balaton bibliográfiája 2002 / összeállította:
egerszegi zita, dr. tarján lászlóné. - siófok, 2002.

Balaton és vidéke / szerző: Kovács andrás
istván. Budapest, 2002. - (Bor.kul.túra)

Balatonfüred múltja, jelene és jövője a turizmus-
ban/ készítette: Kovács Krisztina. - veszprém,
2003. - [szakdolgozat]

a balatonfüredi gyerekek élete a két világháború
között / készítette: szücs zsuzsanna. - szekszárd,
2002. - [szakdolgozat]

Balatoni almanach/ szerkesztette: ács anna,
géczi János. - veszprém, 2001.

Balatoni térképek: avagy hogy örökítették meg a
Balatont a római kortól napjainkig a kartográfusok?
/ szerkesztette dr. Csongrádi Jenőné. -
Balatonfüred, 2002.- (nők a Balatonért egyesület
Kiskönyvtára, 4.)

Keresztury dezső és Balatonfüred / szerző:
matyikó sebestyén József. - Balatonfüred, 2002. -
(Balatonfüred városért Közalapítvány kiadványai,
7.)

lóczy lajos emlékezete: születésének 150.
évfordulóján / összeállította: nemerényi antal. -
Budapest – piliscsaba, 2000.

érsek adrienn 
könyvtáros

Hibajegyzék
az eddig megjelent számokban sajnálatos

módon néhány, pontosításra szoruló elírás jelent
meg. az alábbiakban a helyesbítéseket közöljük:

1. szám: 1. oldal: tóth-Bencze tamás
40. oldal: tóth-Baranyi antal

2. szám: 25. oldal: Csanádi györgy
36. oldal: simon zsigmond

3. szám: 19. oldal: a J 16/3-as sírjelnél
somogyi Julianna
született 1826. szeptember 7.


