
 

1 

 

 

 

 

Siófoki 

 

 

ÉRTÉKTÁR 

 

I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 
 
 
 
 

Siófokon 2020 június 25-én alakult meg 
a 69/2020 (V.28.) sz. Polgármesteri határozat alapján 

Siófok Települési Értéktár Bizottsága. 
 
 
 

A Bizottság feladata 
a helyi értékek fellelhetőségének beazonosítása, 

az értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, 
valamint felelősségteljes gondoskodás azok megőrzésére 

és szélesebb körben történő megismertetésére, 
javaslattételi kezdeményezéssel 

a Somogy Megyei Értéktárba történő felvételükre. 
 
 
 
 
 
 

A Somogy Megyei Értéktárba korábban felvett helyi értékeink: 
 

Kálmán Imre életműve (2014.06.11.) 
 

Tarr Lajos akvarell festő életműve (2014.06.11.) 
 

Víztorony (2014.06.11.) 
 

Tanhoffer-villa (2014.06.11.) 
 

Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész életműve (2014. 06. 11.) 
 

Siófoki Evangélikus templom (2015.03.31) 
 

Siófoki Férfi Dalkör (2017.03.29.) 
 

Együd Árpád életműve és hagyatéka (2017.11.22.) 
 

Siófoki Női Kar (2018.03.21.) 
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Hungarikumok Gyűjteménye – Magyar értéktár 
 

Nemzeti Értékek Piramisa 
 

A Hungarikum törvényben foglaltak szerint a települési önkormányzat települési 
értéktárat és települési értéktár bizottságot hozhat létre, amelynek feladatai közé tartozik a 
településen fellelhető nemzeti értékek azonosításának szervezése, a településen fellelhető  
nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény létrehozása, valamint azok megyei értéktárba 
történő megküldése. 
 

Ezen feladatokat elláthatja a települési önkormányzat által megbízott, a település 
területén működő, már korábban is nemzeti értékek azonosítását, gondozását végző állami, 
települési önkormányzati, egyházi vagy társadalmi szervezet által fenntartott intézmény, 
szervezet vagy azok szervezeti egységei, vagy a településfejlesztésben tevékenykedő külső 
területfejlesztési, vidékfejlesztési szervezet. 
 

Több szomszédos település önkormányzata tájegységi, azaz közös települési 
értéktár bizottságot is létrehozhat, amely elkészíti a tájegységi értéktárat és az adatait 
megküldi a megyei értéktárba. 
 

Az értéktár bizottság működési szabályzatát a helyi (települési és megyei) 
önkormányzat képviselő-testülete határozza meg. Az értéktár bizottság legalább három 
tagból áll. Munkájába bevonja a helyi, illetve megyei közművelődési feladatellátás országos 
módszertani intézményét, továbbá értékek gyűjtésével, megőrzésével, hasznosításával 
foglalkozó országos és területi illetékességű szakmai és civil szervezeteket. 
 

Az értéktár bizottság működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges pénzügyi,  
tárgyi és ügyviteli feltételeket a helyi önkormányzat  – az általa jóváhagyott éves munka - és 
pénzügyi tervre figyelemmel – maga biztosítja. 
 

Magyarország megközelítőleg 3200 településén a 2020-as évig közel 1000 
településen jött létre értéktár bizottság, köztük 8 tájegységi értéktár bizottság található. 
A törvény szerint a nemzeti értékek azonosítása, rendszerezése és védelme egy 
többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszerben, a Nemzeti Értékek Piramisában 
történik. 
  

Az értékek felkutatása az egyes településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a 
helyiek ismerik a legjobban. A települési értéktárak kincseiből lehetnek majd a tájegységi, a 
megyei és a kiemelt nemzeti értékek, esetleg hungarikumok is. A helyi értéktárba bárki 
javasolhat értéket úgy, hogy kitölti és a helyi értéktár bizottságoknak beküldi a javaslattételi 
űrlapot. 

 
A helyi értékek települési értéktárba történő felvételét letölthető nyomtatvány 

kitöltésével és benyújtásával bárki kezdeményezheti a következő elérhetőségeken: 
Írásban: Siófok Város Önkormányzata, 8600 Siófok Fő tér 1. 

e-mail: Horvath.Gyula@siofok.hu, titkarsag@siofok.hu 
A javaslattétel letölthető a hungarikum.hu oldalról: 

http://www.hungarikum.hu/hu/content/javaslat-bek%C3%BCld%C3%A9se 
(A felső legördülő menüsorból a javaslat beküldése fül kiválasztásával, majd a 

formanyomtatványok javaslatok kitöltéséhez útmutató alapján.) 
 

 

http://www.hungarikum.hu/hu/content/javaslat-bek%C3%BCld%C3%A9se
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Siófok Települési Értéktárába 
felvett értékek: 

 
 

 
Együd Árpád 

néprajzkutató életműve 
(1921. 01. 30. - 1983. 08. 17.) 

 

                               
 

Együd Árpád a Pest megyei Perőcsényben született és nevelkedett, 14 évig 
Csurgón, ezt követően Siófokon dolgozott és kutatott, majd Marcaliban. 1975-től az 
SMMI igazgatóhelyetteseként Kaposvárra került, s megindul szakmai tudományos 
feldolgozó és publikációs tevékenysége is. Munkásságát korai halála törte derékba. 
Együd Árpádot munkássága – Vikár Béla és Gönczi Ferenc nyomdokain haladva – a 
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megye jeles, számon tartott folkloristái közé emelte. Gyűjtött a folklór valamennyi 
műfajában – népzene, néptánc, népköltészet, néphit és népszokások, szakrális 
néprajz –, foglalkozott a betyárok, a pásztorok és a cselédek életével, kultúrájával. 

  
Az emberi élet nagy fordulópontjaival – születés, gyermekkor, ifjúkor, 

házasság, halál. Kutatta a temetők, az egyletek, a rózsafűzér-társaságok, az iskolák, 
a kántorok, az apácák, Somogy szent emberei, a búcsúsok és „istóriások”, a 
koldusok életét. Kutatott református és katolikus községekben, feltérképezte a zsidó 
hagyományokat. Lelkes gyűjtője volt a cigány folklórnak, de a német és horvát 
nemzetiségek zenei és szöveges hagyományainak is. 

 
Munkássága zömét a somogyi kutatások tették ki, de ismerte a szomszédos 

megyék vonatkozó anyagát is, hangzóanyaga tanúskodik a székely és a csángó, 
valamint a szülőhely – Perőcsény község – hagyományainak megmentésére tett 
kísérleteiről. 

 
           Szoros kapcsolatot tartott fenn mindvégig a szakma és témaköre jeles 
képviselőivel (Bálint Sándorral, Scheiber Sándorral, Rajeczky Benjáminnal, Vargyas 
Lajossal, Olsvai Imrével, Kriza Ildikóval  …). 

 
            Ismeretterjesztésben, közművelődésben szinte erején felüli feladatokat vállalt, 
táncegyütteseket patronált, hangfelvételei másolatait készítette el szakköröknek, 
iskoláknak, érdeklődőknek. Folyamatosan együttműködött a Magyar Televízió 
szerkesztőségével, több filmben és műsorban vállalt aktív szerepet, írt 
forgatókönyvet. 

 
            Egyébirányú tevékenysége mellett hatalmas, pótolhatatlan gyűjteményének 
csupán töredékét dolgozta fel ill. publikálta, holott erre az igény mind az iskolák, mind 
az intézmények, mind a lakosság részéről folyamatos és egyre nagyobb az 
érdeklődés. Különösen nagy szükségét érezzük a Somogy megyében működő 
művészeti együttesek – népdalkörök, hagyományőrző csoportok, néptánc 
együttesek, énekkarok – felkészülésében, az autentikus hagyományanyag 
megismerésében, megőrzésében és továbbadásában. 
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Kálmán Imre életműve 
operettjeiről híres magyar zeneszerző, karmester 

 

                                 
 
 

1882 október 24-ik napján született Siófokon, a család harmadik gyermekeként. 
Életének első pár éve gondoktól mentes volt, az ő házában alakult meg a Siófok 
fejlesztésére vállalkozó társulat, ami 9 év után becsődölt. A szülők a válság miatt elosztották 
a testvéreket a nagynénik és nagybácsik között, így került a budapesti Gizi nénihez. Ebben 
az időszakban támadt fel benne a vágy, hogy muzsikus legyen. 

 
Zongoristaként 1897-ben mutatkozott be a fővárosi közönségnek, ekkor 15 éves volt. 

"Csodagyerekként ünnepelték, de a zongorista karrierről 1900-ban betegség miatt le kellett 
mondania, ekkor fordult a zeneszerzés felé. Első operettjét, a Tatárjárást 1908-ban mutatták 
be nagy sikerrel a Vígszínházban. Ezután Bécsbe költözött és 1938-ig ott is maradt.  

 
1915-ben mutatták be legsikeresebb művét, a Csárdáskirálynőt, amely szerzőjének 

nemzetközi hírnevet szerzett.  
 
Az Anschlusst követően zsidó származása miatt Amerikába menekült. Nagysikerű 

művei továbbá A cigányprímás, A bajadér, a Marica grófnő és a Cirkuszhercegnő."    
                                                                                                 (Wikipédia) 

 
A halál 1953. október 30-án, álmában érte utol. Ausztria állami pompával temette el, 

oda, ahova kívánta: a bécsi központi temetőbe Beethoven, Brahms és Mozart 
szomszédságába.  

 
Az utolsó művét az Arizona Ladyt fia fejezte be, amit 1954.01. 01-jén mutattak be a 

berni Stadttheaterben. 
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Siófoki evangélikus templom 
 

                 
 
 

Igazi különlegesség a siófoki evangélikus templom, amely a közelmúltban kapott 
országos műemléki védelmet, hogy megmaradjanak építészeti, belsőépítészeti és 
iparművészeti értékei.  

 
A Balaton-parti város rendkívül látványos, organikus stílusjegyeket őrző épületét a 

jeles építész, Makovecz Imre tervezte, s 1987-1990 között épült, Siófok finn testvérvárosa, 
Oulu segítségével.  

 
Kedvelt turistalátványosság, s élő templomként rendszeresek az istentiszteletek, 

valamint a komolyzenei koncertek is benne. 
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Tarr Lajos 
(Siófok-Töreki) akvarellfestő  

életműve 
 

 

                  
 
                  Született: Somogyaszaló, 1921. január,  elhunyt: Siófok, 2006. január 
 

 „Festői témaként minden érdekel: elsősorban a táj, a vizek, az emberek, s a múló 
pillanatok élményének varázsa indít alkotásra.” 
 

Tarr Lajos festőművész rajztanárként, járási népművelőként hosszú éveken át 
szakfelügyelői szolgálatot látott el, és pedagógusként is szép emlékeket hagyott 
tanítványaiban a természetet szerető és értő emberként. Számos kiállításán Somogy megye 
szépségét és természeti gazdagságát hirdették képei: a töreki táj, a Balaton-part, a somogyi 
lankák harmóniáját. 
 

Szakmai körökben írták róla: „Tarr Lajos az akvarelltechnika száraz és vizes 
módszerét egyaránt használja. Egyéni nyelvezete az expresszív képi kifejezést keresi. 
Érzékenyen reagál a legegyszerűbb táji motívumokra is, ugyanakkor fogékony maradt az 
emberi érzelmek, a mély, katartikus élmények iránt.  

 
Pedagógus festőként képei a természet által nyújtott csodákat sugározzák, az 

igyekezetet a belső nyugalom és harmónia megteremtésére.” 
 

Törekiben, az egykori iskola épületében működő Szilfa Galéria jelenleg is őrzi képeit. 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 

Thanhoffer-villa 
 

 
 
 

1896-ban építette dr. Thanhoffer Lajos (1843-1909) orvosprofesszor, akadémiai 
rendes tag családi nyaraló céljára.  

 
1919. augusztus 13 – november 16- között a Nemzeti Hadsereg főhadiszállása, 

Horthy Miklós fővezér szálláshelye.  
 
1953-ban államosították az épületet, SZOT tulajdonba került, munkásüdültetésre 

használták, átalakítása fejében 10 éven át az AUTOKER vállalati üdülője, majd Kagyló 
panzió néven működött.  

 
1996-ban a Hunguest Rt-től vásárolta meg Siófok Város Önkormányzata. A 2001-ben 

kezdődő felújítást követően 2011-ig a Kodolányi János Főiskola könyvtára volt. 
 
(Örökségünk - Somogyország Kincse cím: 2013) 
 
(Somogy Megyei Értéktárba felvétel:  2014.06.11.) 
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Siófoki víztorony 
 

 

 
 

Az ipar- és kultúrtörténeti jelentőségű víztornyot 1912-ben építették, s azóta a 
Balaton parti település emblematikus építményévé vált.  

 
A 2011-es műemléki felújítás során nyerte el eredeti formáját. A rekonstrukció mellett 

kiegészült a városban elfoglalt jelentős szerepéhez méltó funkciókkal: látogathatóvá vált, 
valamint látványlift és kilátóterasz megépítésével kilátóként is szerepet játszik Siófok 
turisztikai palettájának bővülésében.  

 
Magyarország „nyári fővárosának” különösen kedvelt építészeti eleme a víztorony, 

amely a Balaton-térségnek is fontos jelképévé lett. 
 

(Örökségünk - Somogyország Kincse cím: 2012) 
 
(Somogy Megyei Értéktárba felvétel:  2014.06.11.) 

 
 
 



 

11 

 

Siófoki Férfi Dalkör 
 

 
 

Siófok egyik, ha nem a legrégebbi civil szervezetéről van szó, mely tekintélyt 
parancsoló múlttal rendelkezik. Az alapító okirat szerint 1876-ban Magyar János plébános és 
országgyűlési képviselő ajánlására alapították. A háborúkat leszámítva a dalkör 
folyamatosan működik. 

Első évtizedeiben helyi és környékbeli rendezvényeken lépett fel. 1931-ben férfikari 
dalosversenyt szerveztek Balatoni Vándordíjas Dalosverseny néven, amelyet ezután 
kétévente újra kiírtak, egészen 1947-ig. 1938-ban a székesfehérvári dalosversenyen első 
díjat és még öt különdíjat nyert. Az 50-es évek utáni csendes időszakot sikeres és felívelő 
évek, évtizedek követték Tímár Imre karnagy munkássága alatt.  Számtalan fellépésen, 
minősítő koncerten elismerték komoly munkáját és széles repertoárját. Csak néhány a 
sikerekből: Aranykoszorú, Aranykoszorú Diplomával, Kiváló Együttes, minősítés, rádió- és tv 
felvételek. 1998-ban megújult a Balatoni Dalostalálkozó, majd 2001-ben sikerült a Balatoni 
Vándordíjas Dalosversenyt ismét kiírni. Mindig több lehetőség adódott arra, hogy határon 
átnyúló kapcsolatokat keressenek, és így megismerhették egymás repertoárját, és baráti 
szálak is szövődtek a külhoni magyar kórusokkal. Több külföldi fellépésre is eljutottak. 2001-
ben Fesztiválkórus minősítés jelezte munkájuk eredményességét, és színvonalát. Karnagyuk 
ekkor Németh Gábor karnagy és ének-zene tanár. 

Eredményes szereplésük volt 2003-ban az I. Kodály Zoltán Kórusversenyen, ahol 3. 
helyezést értek el. Siófokon kórustalálkozókat és versenyeket szerveztek kétévente. 
Karnagyuk ekkor már Lovrek Károly, aki ma is vezeti a művészeti munkát. 
2006-ban a Dalkör megerősítette Fesztiválkórus minősítését önálló koncert keretében. 2011-
ben a Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen Ezüst Diplomát kapott. Ezt a sikert a megyei 
elismerés követte 2013-ban, amikor megkapták a Somogy Megyei Príma Díjat. 2015-ben 
ismét kiírták a Budapesti Nemzetközi Kórusversenyt, a nehezebb kategóriában Ezüst 
Diplomát kapott a Dalkör. 

2016. június 4-én nagyszabású koncerttel ünnepelték fennállásuk 140. évfordulóját, 
ennek keretében Balog Zoltán emberi erőforrásokért felelős miniszter által adományozott 
miniszteri elismerő oklevelet vehetett át a Siófoki Férfi Dalkör. Fontos számukra a magyar 
dalkultúra ápolása, továbbadása. 

https://somogyiertekek.hu/files/3/f/3f2232a9585c28942afc4274d6f43138.jpg
https://somogyiertekek.hu/files/3/f/3f2232a9585c28942afc4274d6f43138.jpg
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Siófoki Női Kar 
 

 

 
Az ország egyetlen "bányász" női kara 1971-ben alakult a Siófoki Kőolajvezeték-építő 

Vállalat támogatásával. Az énekkar 1991-ben vált egyesületté.  
 
Az éneklő közösség az évek, évtizedek során sok meghívást kapott, és részt vesz 

igényes és lelkes művészeti vezetők irányításával, felkészítésével rendezvényeken, 
fesztiválokon, egyházi és világi hangversenyeken, rádió és CD felvételeken, országon belüli 
és külföldi vendégszerepléseken. 

 
A fellépéseken elhangzó műsor összeállítását a sokszínűség, igényesség, a magas 

művészi fok jellemzi. A kórus repertoárjába tartoznak a gregorián daloktól kezdve, neves 
zeneszerzők egyházi és világi kórusművei.  

 
Az énekkar számos elismerő oklevél mellett két magas szintű minősítéssel 

rendelkezik, ezek: Aranyminősítés Diploma, valamint a Fesztiválkórus cím. A közösség 
elkötelezett baráti társaság, akiket összeköt az éneklés szeretete. 

 
Jelenlegi művészeti vezetőik: Bati Zoltán és Bati-Béleczki Anita, akik 2013. 

szeptemberétől új színt, lendületet hoztak magukkal, a kórus tagjainak a létszáma és a 
munka minősége is emelkedésnek indult. 

 
A 2015-16-os évadtól az együttes elhagyta a "Bányász" jelzőt nevéből, és Siófoki Női 

Karként működik tovább. 

 
 
 
 
 

 
 

https://somogyiertekek.hu/files/1/6/166b12f4f7de54e60141a023bf4e83bb.jpg
https://somogyiertekek.hu/files/1/6/166b12f4f7de54e60141a023bf4e83bb.jpg
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Varga Imre 
Kossuth-díjas szobrászművész 

életműve 
 

                       
  

1923. november 1-jén Siófokon született. Az elemi iskolai évek után már 13 évesen 
Párizsban szerepelt egy kiállításon. 1956-ban diplomázott Pátzai Pál és Mikus Sándor 
növendékeként. 

 
Magyarország és a világ képzőművészetét számtalan köztéri alkotással gyarapította. 

Jelenleg Siófokon található a rendkívül termékeny művész 15 köztéri alkotása, valamint 15 
kisplasztikája. Hazai és külföldi tereken, templomokban, középületekben mintegy 300 
alkotását helyezték el. Szobrai állnak Belgiumban, Franciaországban, Lengyelországban, 
Németországban, Norvégiában és Izraelben. 

 
1985-ben Siófok város Díszpolgári címét elsőként kapta meg. 
 
Két fia született (Tamás, 1953, szobrászművész és Mátyás, 1961, díszlettervező-

grafikus). 
 

https://somogyiertekek.hu/files/b/2/b2cc8dfa997449fa1d9c930e6e3cfa51.jpg
https://somogyiertekek.hu/files/b/2/b2cc8dfa997449fa1d9c930e6e3cfa51.jpg
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xxx 
 
Gimnáziumi tanulmányait Székesfehérváron, Budán és Szombathelyen végezte. 

1937-ben középiskolás diákként csoportos kiállításon mutatták be festményeit és rajzait 
Párizsban. Ezután a Műegyetem áramlástechnikai tanszékén ösztöndíjasként tanult. A 
második világháború elején elvégezte a katonai akadémiát, majd repülőtisztként szolgált. A 
háború vége amerikai hadifogságban érte. 1948-ban Budapesten lett gyári munkás. 
1950-ben felvették a Képzőművészeti Főiskolára, mesterei Mikus Sándor és Pátzay Pál 
szobrászművészek voltak. Az I. Országos Képzőművészeti Kiállításon (Budapest, 
Műcsarnok) bemutatták „Vasmunkás” című szobrát. 

Négy évvel később az V. Magyar Képzőművészeti Kiállításon szerepelt művével 
(„Parasztlány”), majd egy évvel később a Fiatal Képzőművészek és Iparművészek Kiállításán 
(Budapest, Ernst Múzeum) négy szoborral szerepelt. 1956-ban „Magvető” című szobrával 
diplomázott kitüntetéssel a főiskolán (ez a szobor később a budapesti Mezőgazdasági 
Kiállításon szerepelt, majd a lajosmizsei Falumúzeum kertjében állították fel). 

1956-ban szilenciummal büntették, mert a forradalom idején géppisztolyt viselt. 
1957-ben a Tavaszi Tárlaton „Fiú akt” és „Női portré” című alkotásaival szerepelt, 

majd két évvel később a VII. Magyar Képzőművészeti Kiállításon három művét mutatták be: 
a „Zenét hallgató nő” címűt utóbb a budapesti Fővárosi Művelődési Házban (XI. kerület, 
Fehérvári út) állították fel. Az 1950-es évek végén több szobrát állították fel köztéren: 
„Mackók/Medvék” (Gyöngyös), „Galambok/Madaras kő” (Hegyeshalom), „Úszó nő/Lebegő 
nő” (Hajdúszoboszló), „Ülő lány” (Budapest, Dániel út) 1960-ban díjat nyert az első Marx–
Engels-emlékműpályázaton, majd „Napozó nő” kútfiguráját felállították a hódmezővásárhelyi 
Tüdőgondozó Intézet kertjében. 1962-ben a IX. Magyar Képzőművészeti Kiállításon 
szerepelt műveivel. Első egyéni kiállítását 1967-ben rendezte Budapesten. 

1969-ben Munkácsy Mihály-díjat kap. A III. Országos Kisplasztikai Biennálén 2 évvel 
később, Pécsett, a Művészeti Alap különdíját nyeri. 1972-ben a Tihanyi Múzeumban nyílt 
gyűjteményes tárlata, ettől kezdve Európa majdnem minden rangos képzőművészeti 
eseményén részt vett munkáival. 

1973-ban Kossuth-díjat kapott. 2 évvel később Érdemes művész címmel tüntették ki. 
1977-ben a Kulturális Minisztérium nívódíját kapta meg az 1976-ban felavatott köztéri 
műveiért (Pro Arte Budapest). Két év múlva kiváló művész lett. 

1980-tól 10 éven át függetlenként országgyűlési képviselő volt. 1983 óta állandó 
kiállítása van Óbudán. 

1982-ben Herder-díjat kapott. 1983-tól a Német Akadémia tagja, valamint a Magyar 
Népköztársaság Zászlórendjével tüntetik ki. Ez évtől működik állandó kiállítása az óbudai 
Laktanya utcában. 1984-ben SZOT-díjat kapott. Egy évre rá Siófok díszpolgára lett. 
1989-ben a Francia Köztársaság Ordre des Arts et des Lettres érdemrendjének parancsnoki 
jelvényével tüntetették ki, és megkapta az Olasz Köztársaság érdemrendjének (Ordine al 
Merito) tisztikeresztjét, valamint a Lengyel Kultúráért kitüntetést. 

Hajdúböszörmény díszpolgára. 1991 óta az Európai Akadémia tagja. 
2003-ban az Egyesült Királyság-beli Portrészobrászok Társasága (Society of Portrait 

Sculptors) kitüntette a társaság legrangosabb emlékérmével, a Jean Masson Davidson díjjal. 
1997-ben Somogy Polgáraiért elismerésben részesült, 2003-ban Magyar Köztársasági 
Érdemrend Középkeresztje kitüntetést kapott, 2004-ben Prima Primissima Díjas lett.  

 
Világszerte több mint háromszáz köztéri szobra áll. 
Elhunyt 2019. december 9-én. Szülővárosában, Siófokon temették el. 
 
(Örökségünk - Somogyország Kincse cím: 2009) 
(Somogy Megyei Értéktárba felvétel:  2014.06.11.) 
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Balaton tó 
 

 
 

A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa 
legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy kb. 30-35 ezer évvel ezelőtt a Föld 
kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben 
süllyedékek, medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala 
folyó. 

 Mivel a tónak állandó, természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen 
ingadozott; felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája 
következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Sió-zsilippel szabályozzák, mely 
a Sió-csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét. 

 
A tó adatai: 

Hosszúság: 79 km 
Átlagos szélesség: 7,7 km 

Legnagyobb szélesség: 12,7 km (B.aliga - B.almádi) 
Legkisebb szélesség: 1,3 km (a Tihanyi-félszigetnél) 

Terület: 594 km2 
Partszakasz hossza:195 km 

Átlagos mélység: 3 m 
Legmélyebb: 12,5 m (Tihanynál) 

Legsekélyebb: 0,5 - 0,8 m (déli part, a parttól 300m-re) 
Vízmennyiség:1,9 milliárd m3 

Tengerszint feletti magasság: 104 m 
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A víz színe alkáli-sókban való bősége miatt zöldesszürke. A sekély tó hőmérséklete 
gyorsan követi a levegőét, nyáron általában meghaladja a 20 °C-t, sőt meleg napokon a 27 
°C-ot is eléri. A déli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen 
mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok sora várja a nyaralókat. A tó vizét a kis 
mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, melyek akár 
kétméteres hullámokat is kelthetnek.  

 
A Balaton már a XVIII. századtól kezdve a hazai társasági élet egyik központja. A 

szélesebb rétegeket érintő fürdőzés a XIX. sz. második felében indult meg, de nagy 
népszerűségre az első világháborút követően tett szert, amikor a trianoni békeszerződés 
következtében elveszített tengeri és hegyvidéki üdülőhelyek vendégkörét kárpótolta. Az 
1950-1970-es évek bezártságában az egyik legkedveltebb hazai üdülőterületté vált. A tó a 
fürdőzésen túl halállományának köszönhetően a horgászni vágyók számára is vonzó 
helyszín. 

 
A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó 

vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó 
mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők 
különleges állatvilágát a Balaton-felvidéki Nemzeti Park óvja. A nemzeti park része a 
páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis-balatoni 
mocsár. A kápolnapusztai bivalyrezervátum betekintést ad a korábban kihalásra ítélt, a 
Kárpát-medencében őshonos bivalyok életébe. 

 
A balatoni régió a fürdésnél és a horgászásnál sokkal többet kínál az idelátogató 

vendégek számára. A vidék az ősidők óta folyamatosan lakott, s ezért szinte minden 
történelmi korból találhatók itt emlékek. Várak, várromok, középkori templomromok, 
csodálatos kastélyok őrzik múltunkat. A környék a tihanyi bencés apátságtól, a nagyvázsonyi 
Kinizsi váron át, a Keszthelyen található Festetics-kastélyig sok műemléket, látnivalót kínál. 
Emellett figyelmet érdemelnek az épségben fennmaradt balatoni tájházak is. Az oszlopokkal 
és íves tornácokkal díszített népi lakóházak, a füstöskonyhás parasztházak az itt élő 
egyszerű, vidéki emberek életébe engednek bepillantást. 

 
A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó 

közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és 
egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, 
paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak. de érdemes megkóstolni a 
balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet, és a hévízi húsos batyut is! Szomjunkat a 
Kékkút határában csordogáló friss kékkúti ásványvízzel olthatjuk, de a vidék hangulatához, 
ízvilágához, kultúrájához elengedhetetlenül hozzátartoznak a finom borok is. 

 
A Balatonon évről évre egyre több fesztivál, rendezvény gondoskodik a kellemes 

időtöltésről. Szüreti fesztiválok, borhetek, borünnepek várják a borkedvelőket és a mulatozni 
vágyókat. Nevezetes esemény a minden év július utolsó szombatján megrendezésre kerülő 
balatonfüredi Anna-bál. Remek programok várják a Balaton vendégeit nyáron a Művészetek 
Völgye néven ismert kulturális fesztiválon. A környékbeli lovardák és lovastanyák csikós-, 
vagy huszárbemutatóval szórakoztatják az érdeklődőket. Nagy népszerűségnek örvendenek 
vitorlás- és Balaton-átúszó versenyek is. 
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Siófoki keleti móló 
 

 
 
 

A kikötőt a Sió kitorkolásánál képződött öbölből fejlesztették ki oly módon, hogy a két 
oldalt fa szádfalat vertek le, hogy a medret kimélyíthessék, a kőhányásból mólót építettek 
1863-64-ben. Ez a fa szádfal a 2012-es felújításig biztosította a keleti móló alacsony 
partfalát. A móló elkészültét követően töltötték fel a keletre fekvő vízterületet, ebből 
keletkezett a rózsaliget. 

 
A következő százötven évben a keleti mólón kisebb-nagyobb javítási munkálatokat 

végeztek, alapvetően a téli jegesedés, jégtorlódás által okozott, illetve háborús sérülések 
kijavítása történt. 

 
A siófoki közforgalmú kikötő legutolsó felújítására 2010-2011-ben került sor, amikor a 

személyhajó állomás előtti partszakasz és a nagyhajók utas ki- és beszállítására alkalmas 
partfal és járófelület, a forgalmi épület újult meg. A siófoki kikötő keleti mólójának 
felújításához szükséges terveket és azok engedélyezését 2010. évben kezdte el a Balatoni 
Hajózási Zrt. 

 
Első lépésként a rózsaliget előtti, 1930-ban épült kikötőfalat kellett kiváltani, ugyanis 

ennek a létesítménynek  több részén a kibomlott betonvasak veszélyeztették a kikötőben 
sétálók testi épségét. 

 
A 106,5 m hosszú új kikötúfal 10 m hosszú és 1 m széles „Omega” szelvényű, 

vasbeton szádfalak felhasználásával készült, egy-egy szádfal súlya 4,3 tonna. A szádfal 
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mögöttirészen 15 hársfa ültetésével, padok, szerelvények kihelyezésével elektromos 
tankolást lehetővé tevő berendezéssel vált kompletté a kikötő ezen része. 
A keleti móló teljes hossza 290,0 méter. 
 

Az alacsony függőleges partfal az addig Magyarországon nem honos technológiával, 
függőleges szádfalak behelyezésével, a mögöttes parti terület teljes felújításával. A területen 
a XX. század eleji fém kikötőbak, horgony és más kikötői eszköz szolgál látványosságul. 
Ennek járószintje + 190 cm koronamagasságú.  

 
A keleti mólófej felújításának megkezdése előtt 2012. július 24-én a Siófoki 

Polgármesteri Hivatalnál folytatott tárgyaláson kérte  a város, hogy Oroszország által 
adományozott „Béke Angyala” aranyozott szobor kerüljön a mólószár árbocára. A Balatoni 
Hajózási Zrt. tervezője, Biró József hajós és munkás kollégáinak közreműködésével, illetve a 
korszerű technológiával rendelkező ASA  Építőipari Kft. közös munkájának eredményeként 
rövid idő alatt elkészült a létesítmény. 

A szobrot 2012. szeptember 4-én avatták fel. 
 

A keleti móló további szakaszát a négy darab rondellával 2013. tavaszára készítették 
el.  A parthoz legközelebbi rondella a „Hajósok rondellája”, mivel ezt a hajósok és a hajózási 
társaság munkatársai anyagi hozzájárulással segítették létrehozni. Az elkészült mű azóta is 
a siófokiak és a városba látogató turisták egyik legkedveltebb sétáló, pihenő és horgászó 
helyszíne. 
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KELÉN csavargőzös 
 

 
 
 A Zala-Somogyi Balaton Gőzhajózási Társaság (az Alapszabályban Balatoni Zala-
Somogy Gőzhajó Társaság) 1872. augusztusában kezdte meg működését és 1876-ban 
csődbe ment.   
 

A Kisfaludy gőzös még javában szelte a Balaton vizét, amikor Vaszary Kolos 
pannonhalmi főapát szervezésében új társaság megalakítása körvonalazódott. A 
balatonfüredi Stefánia Yacht Egylet tagjai közül többen, így gróf Eszterházy Mihály is 1888-
ban hajózási engedélyt kértek a kormánytól a Balatonra. Baross Gábor, az akkori közmunka- 
és közlekedésügyi  miniszter az engedélyt megadva, a létesítendő berendezésekre 4000 
forint segélyt ígért.. 80 000 forint alaptőkével 1888. október 21-én megalakult az új vállalat  
Balatontavi Gőzhajózási Részvény-társaság néven. 
 

Hartmann József újpesti hajógyárában 1889. júniusában elkészült a társaság első 
hajója, a 450 utas befogadóképességű KELÉN lapátkerekes személygőzös. A hajót 
részletekben szállították Siófokra és a belső kikötőben állították össze. A társaság további 
támogatást kért, így a kormány az évi 2000 forintot évi 6000 forintra, a Déli Vasúttársaság 
egyszer és mindenkorra 10000 forint , Veszprém, Zala és Somogy megye pedig egyenként 
évi 3000 forint rendszeres segélyt szavazott meg. Az alaptőkét 80000 forintról 060000 ????? 
forintra felemelték, az újpesti Schoenichen-féle hajógyártól két személyszállító gőzhajót 
rendeltek meg. 



 

20 

 

Az 1891. júniusában forgalomba állított két új csavargőzös a HELKA és a KELÉN 
nevet kapta, az elsőként még 1889-ben épült KELÉNT pedig az azóta elhunyt közlekedési 
miniszter emlékére BAROSS-ra keresztelték át. 

 
A KELÉN befogadóképessége 325 fő, hossza 35,50 m, szélessége 5,00 m, 

oldalmagassága 2,35 m,  merülése elől 10,5 dm, középen 11,5 dm, hátul pedig 13,5 dm. 
Gőzgépe 80 LE. 

 
A  II. Világháború és annak magyarországi harcai során a németek a teljes balatoni 

hajóflottát fel kívánták robbantani, hogy azokat csapatszállításra ne lehessen felhasználni. A  
KELÉN ÉS TÜNDE hajókat a robbantó különítmény a révfülöpi kikötő keleti oldalán az 
öbölben horgonyozta le, robbanószerekkel feltöltötte. A Balatoni hajósok a két hajó 
robbanóanyagát kiszerelték és a partra kivitték, a hajókat fenékcsapok kinyitásával 
elsüllyesztették, így a később odaérkező robbantó különítmény dolgavégezetlenül távozott.  

 
Az újjáépítés a két megmentett hajóval, a KELÉNNEL  és a TÜNDE motorossal 

kezdődött. 
 
Az 1970-es évek második felében központi döntés született a régi hajók 

selejtezéséről és új hajók beszerzéséről. Részben az akkori balatoni hajós társadalom 
ellenállása következtében a KELÉN hajót nem darabolták fel, hanem megkezdődött 
felújítása, majd az 1980-as évek végén teljes felújítására is fedezetet teremtettek. 

 
Jelenleg testvérhajójával a balatoni flotta büszkesége. 
 
Siófoki Települési Értéktárba felvétel: 2020. október  29. 
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Kálmán Imre emlékplakett-díj 
 

                                     
 
 

1998 óta a város egyik legjelentősebb nagyrendezvényén, a Pünkösdi Szezonnyitó 
másnapján testvérvárosi delegáció jelenlétében, ünnepi ceremónia kíséretében a 
vasútállomás Millennium parkjában található Zenepavilonnál kerül átadásra ez a rangos 
elismerés. Az emlékplakett Siófok szülöttének és díszpolgárának, a Csárdáskirálynő 
halhatatlan melódiájának szerzője Kálmán Imre komponistának nevét viseli. Ezt a plakettet 
azon színészek, előadóművészek, rendezők, szerkesztők, színháztörténészek kaphatják, 
akik az operett világában eltöltött többéves kitartó és sikeres munkájukkal értéket és 
hagyományt teremtettek, mellyel az operett műfaját és egyben a híres komponistát is méltán 
halhatatlanná teszik.  

 
Kálmán Imre élete és munkássága fontos a városnak, kulturális örökségünk 

egyedülálló és felbecsülhetetlen hagyaték. Zeneszerzőnk emlékét kultuszként kell 
megőriznünk, népszerűsítenünk és átörökítenünk az utánuk érkezőknek.  

 
  A Kálmán Imre Emlékplakett- díj a művész iránti múlhatatlan tisztelet és 
elköteleződés bizonyítványaként a legrangosabb szakmai elismerésünk.  

 
Siófoki Települési Értéktárba felvétel: 2020. július 29. 
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Kálmán Imre Emléknapok 
 

 
 
 

A Kálmán Imre Emléknapok rendezvénysorozat az őszi színházi szezon legfontosabb 
összművészeti eseménye, mely a művész iránti tiszteletről, a helyi kulturális értékek 
megőrzéséről és átörökítéséről is szól. Siófok díszpolgára maradandó emléket és páratlan 
örökséget hagyott maga mögött, mely büszkeséggel tölti el a város lakóit. Minden év 
októberében felcsendülő operett melódiákkal méltó emléket állít Siófok a világhírű 
komponista és zeneszerző mesternek. 
 

A Kálmán Imre Emléknapok hagyomány ápolása Siófok város helyi identitásának a 
része. Fontos közösségépítő és kultusz-megtartó hatása van. A több, mint 10 éve 
szerveződő összművészeti rendezvénysorozat biztos pont a város kulturális életében. 
Egyedisége, különlegessége, magas színvonalú művészeti jellege a zeneszerző iránti 
tisztelettel vegyülve felbecsülhetetlen értékkel bír. Továbbvitele, helyi gondozása 
megalapozza egykor a Kálmán-kultusz Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe 
történő felvételét. 
 

Siófoki Települési Értéktárba felvétel: 2020. július 29. 
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466. sz. 
Magyar Tenger Cserkészcsapat 

 

                               
 

„Te egyedüli lélek vagy, aki valamiben a legjobb a világon. Ezért bízz magadban 
és találd meg azt a valamit, ami lekötelezve az emberiség javát szolgálja!” 
 

A siófoki 466. számú Magyar Tenger Cserkészcsapat 2019-ben ünnepelte 
fennállásának 90., alapítójának, Zákonyi Ferenc születésének 110. évfordulóját. Mozgalmuk 
az évtizedek alatt több száz gyermeknek és felnőttnek változtatta meg az életét. Nevelte őket 
a kötelességtudatra, az elfogadásra, a befogadásra, hogy becsületes igazhitű magyar ifjakat 
adjanak a hazának és lojális felnőtteket a világnak. Mindennapi jelenlétük siófoki 
közösségünkben hiánypótló és felbecsülhetetlen. Munkájuk hozzájárul helyi és nemzeti 
identitásunk erősítéséhez. 
 

Hálával és tisztelettel tartozunk városunk lelkes és önzetlen csapatának, akik 
példamutatásukkal, hitükkel nap, mint nap alázattal óvják, védik és nevelik Siófok 
közösségét, Magyarország nemzeti egységét, mert a cserkészfogadalom örökre elkísér. 

 
„Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok mögött hagyni,  
mint ahogyan találtátok.”                    Robert Baden Powell (Bi-Pi) 

 
 

Siófoki Települési Értéktárba felvétel: 2020. július 29. 
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Balaton Táncegyüttes 
 

 
 
 

„A néptánc nem csupán hasznos időtöltés, hobby. A néptánc több. A néptánc 
életforma, barátság, utazás, szórakozás és szórakoztatás. A tánc az érzelmek kifejezésének 
egy magasabb rendű formája, mely az egész jellemet formálja és emberibb emberré tesz. 
Ezért fontos az egyénnek, a közösségnek, az együttesnek és a városnak, hogy vannak 
táncosai.” Dr. Balázs Árpád köszöntő sorai a 35 éves Balaton Táncegyüttes jubileumára. 
 

Tagadhatatlan tény, hogy Siófokon a néptánc fontos szerepet játszott a lakosság 
életében, így biztosan állíthatjuk a Balaton Táncegyüttes nem előzmények nélkül alakult 
meg. Egészen a 20-as évek végéig kell visszatekintenünk, amikor is lelkes cselekvők 
elindítják a cserkészeket a néptánc felé.  
 

A siófoki néptánc hagyományok múltja, jelene és jövője méltóvá teszi a Balaton 
Táncegyüttest értéktárba történő felvételre, mert példamutató, elismerésre méltó kitartással 
álltak és állnak helyt egy település és egy nemzet hagyományainak, értékeinek ápolása, 
tovább örökítése érdekében tett erőfeszítésekben. Munkásságuk olyan gyökerekkel 
rendelkezik, mely meghatározza a jövőjüket és egyben Siófok néptánc örökségének sorsát 
is. Városunk néptánc hagyománya komoly múlttal rendelkezik. Büszkék vagyunk a Balaton 
Táncegyüttes szakmai munkájára, közösségépítő erejére és általuk nemzeti identitásunk 
éltetésére. 
 

Siófoki Települési Értéktárba felvétel: 2020. október 29. 
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Kálmán Imre Kulturális Központ 
intézmény és épülete 

 

 
 
 

Az épület a MÁV Tervezőintézet (MÁVTI) tervei alapján készült. Az akkor modern, 
egyeses vonalvezetésű épület teljes felülete pirogránit burkolatot kapott. A felület nem 
egységes, hanem ismétlődő nonfiguratív minták találhatóak benne. Ezek a minták azonban 
nem minden fényviszonyban látszódnak jól. A teljes kompozíciót Kálmán Anikó keramikus 
álmodta meg az épületre úgy, hogy a kövek mintázata a gyűrűhő víztükörhöz hasonlítson, ha 
követ dobnak rá. Egyedisége a mintázatában és a mennyiségében van, hiszen az épület 
teljes egészét fedi, nem csak részleteiben. A burkolat korához képest kitűnő állapotban van, 
csak bizonyos részei szorulnak javításra. Tökéletesen képviseli a Fő tér modern épületei 
között a 70-es évek építészeti stílusát. 

 
A pirogránit a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. saját védjegye. 

 
A Kálmán Imre Kulturális Központ épületének teljes egésze a pécsi Zsolnay 

Manufaktúrából származó pirogránit kőburkolat, melynek egyediségét a mintázata, kora, az 
egybefüggő tervezettsége eszmei értékkel ruházza fel. 

 
Siófoki Települési Értéktárba felvétel: 2020. szeptember 24. 
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Daday Kálmán művésztanár, 
festőművész életműve 

 

                                             
 

Daday Kálmán egész életén át azok közé a tanáremberek közé tartozott, akiknek 
munkája túlsugárzott az iskola falain és maradandó nyomot hagyott az egész város 
kultúrájában. Már Siófokra érkeztének évében, 1938-ban bekapcsolódott a nagymúltú Siófoki 
Dalkör munkájába, sőt egy évvel később vezető karnagya lett. Erről a tisztéről csak 1960-
ban mondott le, de haláláig az egyesület tagja maradt, fáradhatatlanul szervezte, tanította a 
férfikar tagjait.  

 
1952-től a Vak Bottyán János Általános Iskola igazgatóhelyettese lett, ebből az 

iskolából ment nyugdíjba 1964-ben. 
 
1955-ben Muzsinszky Nagy Endre festőművésszel megalapították a siófoki 

Képzőművészeti Szabadiskolát, amelyet Muzsinszky Nagy Endre halála után 1962-től 
negyedszázadon át vezetett. Kitűnő pedagógus volt, gazdag tapasztalatait meleg szívvel, 
bőkezűen osztogatta. Nem csupán festést, rajzolást oktatott, hanem egész életre szóló 
művészi, emberi tartást is tanulhattunk tőle. 
 

Siófok városa a művész nyolcvanadik születésnapján Pro Urbe díjjal tisztelgett előtte. 
Nagyságát a róla elnevezett, Daday Kálmán utca példázza. 
 

Nemzedékek kiváló tanára volt, igazi népművelő. Képei nagy mesterségbeli tudásról, 
érzékeny szemléletről tanúskodnak. Olyan festésmódban, mint az akvarell, kevesen tudnak 
maradandót alkotni. Daday Kálmán tudott. 
 

Siófoki Települési Értéktárba felvétel: 2020. október 29. 
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Dr. Dudás Károly író,  
helytörténész életműve 

 
 

                                  
 
 

Dr. Dudás Károly Székesfehérváron született 1952. szeptember 27-én. Szülei 
Balatonkiliti lakosok voltak, így megszületése után, gyermekük is itt élt, itt járt általános 
iskolába, majd Siófokon, a Perczel Mór Gimnáziumban érettségizett. Később közgazdasági 
szakközépiskolában is érettségit tett. Moszkvában tanult, ahol jogászi végzettséget szerzett, 
doktori címét az ELTE-n szerezte meg. Siófokon több munkahelyen is dolgozott. 1979-ben 
került a Siófoki Rendőrkapitányságra, ahol járőr, nyomozó és parancsnoki beosztásokban 
dolgozott. Hivatalvezetőként ment nyugdíjba.  
 

Gyermekkorától kezdve érdekelte szűkebb környezete, Balatonkiliti története, 
minden, ami a településen történt.  Komoly gyűjtőmunkát végzett, melynek eredményeként 
két novelláskötetben írta meg az ottani emberek történeteit „Szülőföldünk Kiliti”, majd 
„Kilitiről szeretettel Kilitiek tollából” címmel. A 2010-ben és 2014-ben készült könyvek 
közül az utóbbit Siófokon a Könyvtárban is bemutatták. 
 

Dudás Károly munkássága kiemelt értékű helytörténeti munka. Olyan történeteket 
gyűjtött össze, amely hiánypótló egy település történetében. A lokálpatrióta író nem arra 
törekedett, hogy egy-egy történetből közöljön novella szerű írásokat, hanem a 
visszaemlékezők által elmondott, már feledésbe merült történetekre derült fény. A személyes 
adatközlők, mesélők olyan fontos ismeretanyagot adtak tovább, amely az utókor számára 
települési értéket képviselnek.                                                                       
 

Siófoki Települési Értéktárba felvétel: 2020. október 29. 
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A Balaton Fogasa 
 

 
 

 
A Balaton Fogasa önálló halfajt nem képvisel a Süllők nemében. Azonban a Fogas a 

Süllőnek egy sajátos balatoni fajtája vagy fajváltozata, amely a tó limnológiai, vagyis 
klimatikus, földtani, vízrajzi, fizikai, kémiai és élettani különleges adottságai formálták azzá a 
halfajtává, amely a valóban európai hírességre tett szert.  

 
A Balaton Fogasát nem csupán nyelvileg, hanem rendszertanilag sem lehet más 

halasvizek (folyók és halastavak) Süllőjével azonosítani, mert a Fogas a fent említett 
környezeti hatások miatt a Süllő faj egy sajátos fajtájának /varietásának/ kell tekinteni. 

 
Szép, fehérhúsú, ízletes, szálkamentes, pompásan foszló, kagylósan törő, emésztést 

javító hal, 4-6 kg változatait jegyezték fel 1835-ben.  
 
Azon kevés természeti kincseink közül, amit Trianon meghagyott nekünk, kétség kívül 

a Balaton áll az első helyek egyikén. A magyar tenger nem csak természeti kincseivel 
gyönyörködteti a szemlélőt, hanem gazdaságilag is számottevő értéket rejt magában. Ilyen 
érték a Balatonnak az európai viszonylatban is elismert hírű magyar halkülönlegesség a 
„Fogas”. Írja könyvének előszavában id. Zimmer Ferenc Halászmester, magyar királyi 
kereskedelmi tanácsos. 
 

Siófoki Települési Értéktárba felvétel: 2020. október 29. 
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Muzsinszki Nagy Endre 
életműve 

 

                                                   
 
 

Muzsinszki Nagy Endre munkássága meghatározó érték nemcsak a város, hanem az 
ország kulturális és vallásművészetének területén is. Tehetsége korán megmutatkozik. A 
Nagybányai művésztelepen szerzett tapasztalatai, valamint európai utazásai mind 
megerősítették tudását. 

 
Grafikái, rajzai az első világháború idején nemcsak hadászati szempontból 

jelentősek, hanem a művészet szemszögéből tekintve is ritkaságnak számítanak. Siófokon 
élve a Balaton ábrázolása a megélhetésen túl, a tó iránti szeretetét és a felesége halála után 
az örök szerelmet is jelentette.  

 
Legjelentősebb munkájának bibliai témájú festménysorozatát tekintik, a 

Jeruzsálemben alkotott művei mellett. Kevés magyar alkotónak adatik meg, hogy a Szentföld 
jelentős helyein legyenek láthatóak a művei. Muzsinkszi Nagy Endre festőművésznek 
mindez megadatott. 

 
Tehetsége, emberiessége méltóvá teszi a munkái mellett az értéktárba történő 

felvételét. 
 
1998-ban Siófok Város Díszpolgára lett. 

 
Siófoki Települési Értéktárba felvétel: 2020. szeptember 24. 
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Tóth-Baranyi Antal 
képeslapgyűjteménye 

 
 

                                   
 

Tóth-Baranyi Antal képeslapgyűjteménye kulturális örökségünk része, amelyet az 
érdeklődők számára is közzétesz kiadványokban, kiállításokon. A képeslapok kultúrtörténeti 
jelentőségűek, mesélnek az adott kor építészeti, kulturális, népművészeti szokásairól, de 
mesélnek a divatról, a kereskedelemről, a közlekedésről, a hétköznapokról, egyszóval a 
történelemről. 

 
Segítséget nyújtanak Siófok, a Balaton, tágabb környezetünk eseményeinek 

rekonstruálásában, régen lebontott épületek, utcarészek megismerésében, elénk varázsolják 
a múltat. 
 

A Balaton-környéki települések fürdőéletéről, érdekes épületeiről, természeti 
értékeiről teljesebb képet egyetlen ilyen jellegű gyűjtemény sem lenne képes bemutatni. 
„Az biztos, hogy a képeslapok megszépítik az életemet. Szinte naponta előveszek egy-egy 
albumot, aztán órákig nézegetem az anzikszokat. Akad, amit már ezerszer láttam. Mégsem 
unom meg soha.”                          Tóth-Baranyi Antal 
 
 

Siófoki Települési Értéktárba felvétel: 2020. szeptember 24. 
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     Lengyelfi Miklós:  Emlék-mozaikok  
 

Kálmán Imre 
 

Sokan és sokszor kérdezték, hogyan kerültem kapcsolatba Kálmán Imrével. Az 
újságírói érdeklődés akkor volt különösen sűrű, amikor az 1990-es évek elején Siófokon az 
önkormányzat Kálmán Imre Alapítványt létesített, és a kuratórium elnöke lettem. 

A kérdésre sokféle – többnyire hamis, (no jó: félig igaz) – válaszokat adtam:  hogy  a 
rádióból, meg hogy a televíziós műsormunka során… Nem tartottam ildomosnak bevallani, 
hogy egy konyhai falvédő volt „kapcsolatunk” kezdete. 

Ugyanis Kálmán Imre már akkor az életem része volt, amikor még a nevét se 
hallottam. A konyhánkban, a konyhaasztal mögött egy fehér falvédő virított a falon, piros 
betűkkel hímezve rajta valami szöveg, amelyet elolvasni nem tudtam, hiszen még nem 
jártam iskolába. De csodáltam a felső és alsó betűsor között – ugyancsak pirosan hímzett – 
folyót, a partján egy fiút és egy leányt, akik összeölelkezve sétáltak. 

Amikor hat évesen iskolába kerültem és már ismertem a betűket, kiböngésztem a 
szöveget, amely így szólt: „Szép város Kolozsvár, én ott lakom a Szamosnál…”  

Csak zárójelben jegyzem meg: a néprajztudomány foglalkozhatna a magyarországi 
falvédők szövegeinek elemzésével : sok szociológiai érdekességet lehetne belőlük 
kihámozni. Meggyőződésem, hogy a mi Szép város Kolozsvárunk nem Kálmán Imre 
népszerűségének okán került a falvédőre az 1930-as évek elején, sokkal életszerűbbnek 
tűnik a Trianon utáni „Nem, nem, soha!” revizionista gondolat „konyha-nyelvű” ébrentartása. 
Ha ugyanis a Kálmán-kultusz hímeztette volna a szöveget, jobban illett volna falvédőre az, 
hogy: A lányok, a lányok, a lányok angyalok… 

Igaz ez utóbbi szöveget Veres Péter teológiai képtelenségnek nyilvánította egy 
zeneszociológiai elemzésében: Az angyalok ugyanis nem lányok, nem is férfiak, hanem 
olyan égi lények, akiknek nincsen nemük, tehát a férfiakkal nem komédiáznak – mondta el a 
televízió kamerája előtt egyik műsoromban, 1969-ben. 

Legalább naponta háromszor olvastam – reggelinél, ebédnél, vacsoránál – hogy 
Szép város az a Kolozsvár. Aztán egyszer a mi falvédőnk szövegét hallom ám a rádióban – 
énekelve. 

Hát ez érdekes! Tehát ezt énekelni is lehet! És a szöveg is bővül! 
Amikor meg hegedülni taníttattak és már az ujjaim jó helyre kerültek egy-egy 

kottafejnél, egyszer csak ismerős dallam lopakodott elő a hegedűmből tanítóm, Banga 
cigánykarmester nagy örömére. 

Cigánykarmester. Így hívják azt a zenei intelligenciával és (többnyire) zeneszerzői 
invencióval rendelkező cigányzenészt, aki a prímási feladatra nem vállalkozik, mert nem elég 
virtuóz hegedűs, vagy egyéb okok miatt, viszont kiváló hangszerelő és betanító. 
Banga karmester az ujjaim alól előbukdácsoló dallamot előénekelte: Szép város Kolozsvár… 
És még mindig nem tudtam többet erről a falvédő-szövegről, bár a rádióban sokszor 
hallottam több, más hasonló hangulatú dallal együtt, mint pl. azt, hogy Hajmási Péter, 
Hajmási Pál… meg Hej cigány… 

Aztán jó évtized múlva - már gimnazista voltam - megérkezett Csurgóra Ormai Miklós 
színtársulata. Három hétig vendégszerepeltek az Iparoskör színháztermében. Naponta új 
plakátok jelentek meg az utcán, mit játszanak épp aznap. Én minden este ott ültem a 
nézőtéren. Egyik estére Kálmán Imre Marica grófnőjét hirdették a plakátok. A címszerepet 
Cseresnyés Rózsi, a társulat gyönyörű primadonnája játszotta. Cseresnyés Rózsiba 
egyébként a fél – ha nem az egész – gimnázium férfinépe szerelmes volt már, a napokkal 
korábban eljátszott színpadi szerepei hatására. 

Amikor a cselekmény előre haladtával megtudtuk, hogy Marica eljegyzésén nincs 
vőlegény, pontosabban van, de az csak egy operettből való színpadi figura: Zsupán Kálmán, 
váratlanul berobbant a színre életnagyságban, és az első hölgynek, akit meglátott énekelni 
kezdi: Ez nem vicc, ez mámor/ az izé az Ámor/ már itt van és áldozatra vár/ Becsület 
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szavamra/ meg vagyok zavarva/ a szívem az ide-oda jár/ Mi ennek a kulcsa/ ez mégis csak 
furcsa,/ hogy ilyen gyors tempóban imád/ Ez szép is,/ de hogyan hihetném is/ gyanakodva 
kell mégis fogadnom a szavát/ A bátrak ajtóstul neki vágnak! /És győzelemre vágynak, figyelj 
hát… 

És akkor… megszólalt a falvédőről jól ismert szöveg: Szép város Kolozsvár… 
Tomboló siker nyugtázta a produkciót. S hogy fokozni lehessen a taps orkánt, kiderült, hogy 
Zsupán nem Maricának azaz a „menyasszonyának”, hanem tévedésből egy másik hölgynek,  
Lizának „vallotta” meg szerelmét – ezért a jelenet Zsupán és Marica között szóról szóra 
megismétlődött – ha lehet az előbbinél is hatalmasabb ovációval. 

Aztán azt is megtudtam, hogy a Marica grófnő c. operettet Harsányi Zsolt 
magyarította. Nem fordította. Magyarította. A magyarítás többet jelent a fordításnál. Sőt, 
Németh Amadé azt írja A magyar operett története c. könyvében: hogy „Harsányi kiirtotta az 
eredeti szöveg álmagyarosságát és ostoba fordulatait.” 

Nem ismerem az eredeti német szövegkönyvet, de biztosan igaza van Németh 
Amadénak. Már csak azért is gondolom, mert amikor 1982-ben, Kálmán Imre születésének 
100.-ik évfordulójára a Magyar Televízió, az osztrák ORF és a német ZDF monstre show 
műsorát készítettük Ludwigshafenben, egy 40.000 nézőt befogadó sportcsarnokban, az a 
díszlet, amely éppen a Marica grófnő egyik jelenetéhez szolgált, -  Nikolai Gedda, Anneliese 
Rothenberger, Tiboldy Mária, a Szalai Antal vezette cigányzenekar és a Magyar Televízió 
tánckarának nevezett,( valójában a Honvéd Művészegyüttes tánckara) szerepelt benne 
Herbert F. Schubert koreográfiájával, -  ugyancsak „magyaroschra” sikeredett. (Némi 
korrekcióval enyhítettünk a számunkra „szokatlan” stílusú díszleten). 

A  Szép város Kolozsvár  dal eredeti németnyelvű szövege így kezdődik: Komm mit 
nach Varasdin… a Ringó vállu csengeri violám pedig:  Braunes Mädel von der Puszta. A  
Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket kezdetű  ária  Bécsról, a bécsi hölgyekről szól az 
Alfred Grünwald és Julius Brammer által írott eredeti német szövegben. Ezért okozott némi 
nézeteltérést a koprodukciós műsor dalainak feliratozási igénye köztem és a Magyar Telvízió  
műsorszerkesztősége  között. A feliratozást én elleneztem. Ezeket a dalokat itthon mindenki 
ismeri a Harsányi szöveggel, hogyan hatna a Szép város Kolozsvár felirat, miközben 
Dagmar Koller  azt énekli: Komm mit nach Varasdin, vagy Mondd meg hogy imádom a pesti 
nőket - így a felirat, miközben Peter Minich azt  énekli: Mein Wien, mein Wien, mein Wien… 
Nem lett feliratozás… 

Pestre kerülve jártam az Operettszínházba (is). Szabad szél, Szelistyei asszonyok, 
Havasi kürt, Luxemburg grófja, Palotaszálló, Gerolsteini kaland, Orfeusz, no és a már 
legendás, Szinetár Miklós rendezte Csárdáskirálynő Honthyval, Felekivel. Németh Marikával, 
Rátonyival. 

Kedveltem ezt a különös mesevilágot, a valószínűtlen történeteket – és a fülbemászó 
melódiákat. 

Amikor pedig szakdolgozatom megírására készültem  (A magyar falu és a népszínmű 
címmel), drámatörténeti kutakodásaim közepette egyre többször került elém a Széchenyi 
könyvtár kutatótermében kikért könyvek lapjain Suppé, Josef Lanner, Karl Millöcker, Leo 
Fall, Hervé neve, meg Karl Ditters von Dittersdorfé, akinek a Doktor és patikus c. darabja 
nagy hatással volt a könnyed múzsa német mestereire, sőt a magyar népszínmű németföldi 
előzményének is tekinthetjük.  És hát Offenbach… 
Offenbachról jut eszembe két kis szösszenet. Gál György Sándor idézi az Operettek könyve 
c. munkájában. Mindkettő a párizsi világkiállítás idejéből való. A világkiállítás egyik 
szenzációja Offenbach új daljátéka, a Gerolsteini nagyhercegnő volt. Tomboló, elsöprő erejű 
a siker.  A premiert éjszakai gálaest követte. A hatalmas érdeklődésre tekintettel külön 
bejáratot építettek az egyszerű látogatóknak, egy másikat a hintón érkezőknek és egy 
harmadikat a királyi vendégeknek. 
 

„A gyalogos bejárat reménytelen volt. Itt botok és esernyők törtek, a palacsintává 
lapított cilinderekről nem is beszélve. Félelmetes torlódás mutatkozott az ekvipázsok 
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bejárójánál is. A királyi kapunál természetesen méltóságteljes csend. Csak olykor-olykor 
perdült meg a dob, és hangzott fel a vezénylő tiszt kiáltása: - Fegyver-be! 

Elképzelhető a kis tisztecske csodálkozása, mikor a fejedelmi bejáró előtt egy ócska, 
vedlett konflis jelent meg. Dühösen kirontott a kapun, fegyvere markolatára csapva: - 
Menjenek tovább, ez a fejedelmek bejárója! 

Egy szakállas, cvikkeres arc bukkant elő a konflis mélyéből:  
  -Utat! 

A tiszt kezdett kicsit bizonytalanná válni, hiszen nem egyszer hallott már különc 
uralkodókról. 

-Bocsánat, kihez van szerencsém? 
-A Gerolsteini nagyhercegnő papája… Jacques Offenbach vagyok ! 
A hadnagyocskában volt humor. Egy ugrással az őrség élére állt, aztán kivont karddal 

vezényelt királyi tisztelgést. A Gerolsteini nagyhercegnő komponistája két szuronysor között 
vonult be a kiállítás területére.” 
 

A másik történet egy tapintatlan újságíróhoz kötődik. 
 
„Voltaképpen miféle műfaj ez, Offenbach úr, amivel Ön ámulatba ejti a közönséget? 
-Azt hiszem, a legtalálóbb név: operett… legalább is úgy vélem, hogy e sokféle 

próbálkozás közül – hiszen én magam is kísérleteztem már jónéhánnyal – ez a 
legmaradandóbb… 

-Lehet, hogy a név maradandó… de hát maradandó-e az egész műfaj? 
Offenbach már menet közben válaszol a tapintatlan kérdésre: 
-Hogy maradandó-e az operett? Ez olyan kérdés, amit csak nagyképű emberek 

tehetnek fel. Lenézitek a tréfát? Hát akkor nézzétek le a gyermekkort is és szülessetek 
egyenesen szakállas vénségnek. Uraságod lenézi az iróniát? Mit szólna egy olyan világhoz, 
amelyben csak alávaló hízelgés, bók járja, de az igazmondást megtagadták az 
emberiségtől?! Ön haragszik az én Gerolsteini nagyhercegnőmre? Hát akkor haragudjék a 
széplányokra is, a pukkanó pezsgősüvegre, az én imádott drága Párizsomra, az ifjúságra, a 
Bois de Boulogne tündéri éjszakáira… Én igenis meg vagyok győződve róla, hogy a név is, a 
műfaj is maradandó. Sőt hiszek benne, hogy egyszer még megírják ennek a bohóságnak a 
történetét: hogyan született ez a furcsa, tréfás tákolmány, amit jobb híján operettnek 
nevezünk. Bízom benne, hogy ebben a históriában benne leszek jómagam is.” 
 

Offenbach úr jóslata beigazolódott. Bár még ma is sokan haragszanak  a pukkanó 
pezsgősüvegre,  Marica grófnőre, Vereczky Szilviára, Tangolitára, Szibillre és a kis Petrovra, 
a széplányokra, akikről tudjuk, hogy angyalok, (még ha Veres Péter teológiai képtelenségnek 
tartotta is). 

De hát ezek mesék! A gyermekkort meghosszabbító mesék. A felnőttek mesevilága. 
Kálmán Imre is azért sétált a befagyott Balaton jegén – mint önéletírásából tudjuk – hogy a 
balatoni  mesék és legendák hőseivel találkozzék. 
  Találkozásaiból teremtette meg azt a mesevilágot, amelyben minden lehetséges. Azt 
a világot, ahol az indiai trónörökös beleszeret az ünnepelt párizsi színésznőbe – és feleségül 
veszi. Ahol a várfogságra ítélt magyar gróf büntetését minden megyebálra felfüggesztik, 
hogy aztán egy osztrák hercegnő mellett találja meg boldogságát. Ahol a daliás cári tiszt a 
pétervári cirkusz titokzatos artistája lehet. Ahol a bohém-nyomorúságban élő festő, 
muzsikus, és költő Hófehérke-őrangyaluk segítségével a siker útjára lépnek. 
  Mi pedig újra és újra csillogó szemekkel hallgatjuk a kedves, bumfordi, kacagtató, 
könnyeztető, valószínűtlen történeteket, az andalító muzsikát, amit Jacques Offenbach óta 
úgy hívnak: operett. 
 

 Kálmán Imre születésének 100.-ik évfordulója alkalmából a siófoki Dél-Balatoni  
Kulturális Központ kiállítással emlékezett a város szülöttére és díszpolgárára. A kiállításon 
színházi jelmezeket is láthattak a látogatók. Természetesen csak jelzésértékű kis részét 
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azoknak a ruháknak, sétapálcáknak, kalapoknak, amelyek Kálmán-operettekben 
színészóriások, primadonnák, szubrettek, táncoskomikusok érintését őrzik.  

Az a megtiszteltetés ért, hogy én nyithattam meg e centenáriumi kiállítást. Ott 
mondtam el a jelmezkiállításra utalva azt a mondatot, amely hát…hogy úgy mondjam: 
megosztotta a hallgatóságot. Ezt mondtam: A Kálmán operettek szmokingjai, frakkjai, estélyi 
ruhái, a cipellők, melyeket férfiajkak koptattak, több tapsot hallottak, mint az összes prózai 
színház együttvéve.  

Meggyőződésem, hogy ez a megállapítás nem sértő. Csak jelez valamit abból a 
fogadtatásból, amely Kálmán Imre operettjeit kísérte itthon és külföldön; a Tatárjárástól a 
Csárdáskirálynőn és a Marica grófnőn át a Josephine császárnéig és a halála után 
bemutatott Arizona Lady-ig. 
 

Már annak is több, mint 100 éve, hogy egy fiatal színésznő, bizonyos Hajnal Hajnalka 
debütált a Tengerész Kató című operettben. (1912-ben) Aztán Hajnal Hajnalka eltűnt. 
Eltűnését Réti bácsinak köszönhetjük.  A jó öreg Réti bácsi volt az első pesti színházi 
ügynökség megteremtője. Réti bácsi  megdorgálta Hajnalkát. 

-Magát aranyoskám Hügel Hajnalkának hívják. És valaki azt a rossz tanácsot adta 
kegyednek, hogy magyarosítsa a nevét Hajnal Hajnalkára. Rossz. ..Nagyon rossz…  Aki 
karriert akar csinálni, - már pedig magácska nem csak akar, hanem meg is csinálja – az ne 
faragjon szóvicceket a nevéből.  

Réti bácsi tanácsára Hügel Hajnalkából megszületett Honthy Hanna és Réti bácsi 
segédletével Honthy Hanna szerződést kapott a pozsonyi magyar színház Csárdáskirálynő 
előadására, Vereczky Szilvia szerepére. 

Ettől kezdve Honthy Hanna és a Csárdáskirálynő, Honthy Hanna és Kálmán Imre 
neve elválaszthatatlanok. 

A pályakezdő Honthynak azonban nem volt könnyű dolga Pozsonyban. A 
nehézségeket Ella asszony teremtette. Ella asszony ugyanis primadonna volt, - és a direktor 
felesége. A bécsi Burgtheaterben kezdte a pályát. Saját bevallása szerint Schratt Katalin 
keresztlánya volt. Amit viszont nem mondott, de az akkori osztrák-magyar színházi világ 
sejtette, és valósként pletykálta, hogy Schratt Katalin nem a keresztanyja, hanem az 
édesanyja. Akkor pedig a papa nem lehetett más…  mint a császár őfelsége, Ferenc  József. 
Már pedig az álmoskönyv szerint sem szerencsés dolog sikert aratni egy konkurens 
primadonna előtt, aki ráadásul a direktor felesége és a császár – bár törvénytelen – de édes 
gyermeke. Honthy pedig óriási sikert aratott Szilviaként. 

Igaz, Helvey kisasszony, a szubrett szerint azért olyan fergeteges Honthy sikere, mert 
a zeneszerző minden sikerszámot a primadonnának adott. Ekkor Honthy olyat tett, ami 
egyedülálló a színháztörténetben. Felajánlotta Helvey kisasszonynak: cseréljenek szerepet. 
A direktor nehezen ment bele, de Ella asszony meggyőzte: tartsanak új premiert. (Hátha 
igaza van Helveynek!) Két hét múlva Helvey kisasszony játszotta Szilviát, Honthy Stázit, a 
szubrettet. A pozsonyi németnyelvű újság, a Pressburger Zeitung, amely sohasem volt 
jóindulatú a magyar színházzal, ezúttal azt írta, hogy Honthy Szilviaként „úgy jelent meg a 
színpadon, mint egy királynő, szubrettként viszont berobbant, mint a tavaszi vihar”. 
 

Kálmán Imre tökéletesen értett a színpadhoz, avatottan bánt az énekhanggal, virtuóz 
módon kezelte a zenekart – és nem utolsó sorban ismerte a nemzetközi operett hangvételét. 
A francia szatírikus operettet csak úgy, mint a bécsi operett keringőmámorát, Millöcker, 
Suppé mesestílusát, és az azokban az években felbukkant angol „táncoperettet”. Mindezek 
ismeretében nyúlt a magyaros dallamszövéshez, a magyar táncritmikához, a hazai 
tematikához és ezzel voltaképpen – ha nagyon csínján is – a magyar népszínmű legutolsó, 
lassan elhaló hangjait kapcsolta össze az operett dallamaival. Érthető hát Kálmán 
világsikere. 

Csak egy példa:  A Tatárjárást 1908 február 22.-én mutatták be Budapesten a 
Vígszínházban. Másfél év alatt túlhaladták a 100-ik előadást. Bécsben Ein Herbstmanöver 
címen mutatták be, 400-as sikerszériát ért el s alig egy esztendő múlva a darabot átvitték a 
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Theater an der Wien-be, ahol újabb 300-as sikerszériát aratott. A Tatárjárás egy évvel a 
budapesti bemutató után megjárta Moszkvát, Genovát, Berlint, Hamburgot, Lipcsét, 
Münchent, Prágát, Londont, New Yorkot, Koppenhágát, Stockholmot, Lyont. 

Ám ebből a nemzetközi sikerből Kálmán Imrének egy fillér jogdíj sem jutott. 
Magyarország ugyanis nem csatlakozott a berni egyezményhez, amelynek értelmében a 
szerzőt, bárhol játszák is a darabját, vagy adják ki a könyvét, szerzői jogdíj, azaz tantiém 
illeti. A nemzetközi jogvédelemhez csatlakozás persze pénzt igényelt volna, de 
százszorosan megtérül az éves tagdíj a befolyó jogdíjakból, amelynek bizonyos százalékát 
az állam kapja. A politikus urak rosszul takarékoskodtak… 
 

És most képzeljük el egy soha meg nem írott operett (musical?) első felvonásának 
utolsó jelenetét. A jelenet szereplője három jó barát: Vici, Franci és Imruska. Azaz Jacobi 
Viktor, Molnár Ferenc és Kálmán Imre. 

 
Imruska:   Az rendben van, hogy a Vígszínházban, meg a Király Színházban játsszák a  
Tatárjárást. De annak a jogdíjából nem tudok megélni. 
Vici:         Nem is lehet.  Még a százas szériából se! 
Franci:     Felháborító, hogy néhány hozzá nem értő politikus – az államra nézve is – rossz 
döntése miatt minden anyagi következmény nélkül bárhol játszhatják a Tatárjárást.  
Vici:        Meg a te Liliomodat is, Franci. 
Imruska:  Fiúk, bevallom, én már hónapok óta játszom azzal a gondolattal, hogy ismét 
rettenetes dologra szánom el magam.   
Franci:     Az előző, -  hogy operettet írsz – bejött. Most milyen rettenetes dolgot eszeltél ki?   
Imruska:  Bécsbe költözöm.  
                 (hosszú csend) 
Franci:     Ha jól belegondolok, igazad van Imruska. A magyar operettnek nem elég a 
budapesti visszhang. Egy operett világpiaci sorsát nem a pesti, hanem a bécsi bemutató 
dönti el.  Ott jelennek meg a világ operettszínházainak igazgatói, a színészügynökségek, a 
világsajtó, a zeneműkiadók, karmesterek, színészek, énekesek, menedzserek… Tapsukkal, 
vagy némaságukkal, ovációjukkal, vagy udvariatlan pisszegésükkel el tudják dönteni, hogy 
milliókat hoz-e egy operett, vagy eltűnik a süllyesztőben. És hát, nem utolsó sorban… 
Bécsben csörög  a tantiém is… Az osztrákok elfogadták a berni egyezményt. 
Vici:        Azt hiszem, Francinak igaza van. Az én Leányvásárom bemutatóján ott volt 
néhány külföldi színidirektor. A Szibill próbáin meg már rengeteg ismeretlen arc is feltűnt . 
Sőt! A próbák hírére az angol Boosy kiadó embere Pestre jött. Egy kukkot se tud magyarul, 
de végig ott ült a próbákon. A premier után meg…nektek árulom el először: megvette az 
előadás jogát Angliára és Amerikára… 
Imruska:  Vici, ez remek! Gratulálok! Akkor… megérted, hogy Bécsbe akarok költözni..? 
Vici:      Imruska, tudom. És megértelek. Nekem szerencsém volt: Pestre jött értem a külföld. 
De én nem tudom itthagyni  Budapestet…    
Franci:   Emlékeztek  Lehár Drótostótjának 100.-ik előadására, amit Lehár vezényelt a 
Magyar Színházban?  Sziklai Kornél a második felvonásbeli kupléját megtoldotta egy új 
strófával. 
Vici:   Erre gondolsz? (énekel) 
                  A Drótostótnak mestere 
                 Magyar fiú – Lehár ! 
                 Hogy nem egészen a miénk, 
                 Hogy Bécsben él – be kár! 
                 Bizonnyal érzi ő 
                 Ha színházunkba tér, 
                 Hogy itthon jobban zúg a taps – 
                 Édesebb a babér. 
                 S a hű, a lelkes publikum 
                 Ilyen parancsot ad: 
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                 Lehárt, mely tőlünk elvigye – 
                 Nem indul oly vonat! 
Imruska: (sóhajt) De velem indul… 
            

Születése után majd’ másfél évszázaddal méltán elmondhatjuk, hogy Kálmán Imre 
meghódította  mind az öt világrészt. A Kálmán-kultusz közel fél évszázaddal halála után is 
élő valóság. Népszerűsége mit sem kopott az elmúlt évtizedek alatt. Igaz, már életében 
feljutott az operett-olymposz csúcsára.  

Amikor 1982-ben születésének 100.-ik évfordulójára azt a nemzetközi emlékműsort 
készítettük,-amelyet korábban már említettem  -  annak szenteltünk egy műsorrészt, hogy 
bemutassuk, milyen nyelveken szólalt meg eddig Kálmán muzsikája. Elképesztő kavalkád 
kerekedett az Európából, Ázsiából, Amerikából meghívott fiatal énekesek 
közreműködésével. Énekelték angolul és japánul, oroszul és franciául, perzsa nyelven és 
kínaiul, finnül és hollandul, észtül, svédül, norvégul, spanyolul, lengyel, cseh, koreai nyelven. 
Azt már nem is sorolom, hisz természetes, hogy németül – és persze magyarul is megszólalt 
Kálmán Imre. 
 

Népszerűségének jellemzésére egyik kortársának, Szenes Andornak csipkelődő 
sorait szeretném idézni. A fiatalon elhunyt Szenes Andor – Szenes Iván édesapja –  írta: 
 

Boszorkányos zeneszerző lehet ez a Kálmán 
Uralkodik az emberek életén és álmán. 

A nótáit százszor hallom, és ezerszer újra, 
Ahová megyek, mindenki csupán csak ezt fújja. 

Ha az utcán véletlenül egy muzsikust látok, 
Percig se vár, máris húzza: A jányok… a jányok… 
Elég volt már ! – mondom neki és pénzt is ajánlok, 
De ő csak azt húzza egyre: A jányok… a jányok… 

Elmentem egy mulatóba, ott a vén cigányok 
Kezdik rá nagy buzgalommal: 

A jányok… a jányok… 
Hazamentem és lefekszem, az álmom már éled. 

A szomszédban egy gramofon szól… – Te rongyos élet ! 
Istenem, mily ármány… 

Itt is Kálmán, ott is Kálmán, a fákról is Kálmán… 
Ha ez így tart, mit csinálok, mit csinálok véled, 

Te rongyos élet..! 
 

A 70-es években két osztrák-magyar koprodukciós filmet volt szerencsém társ- 
rendezni. Az osztrák tekevízió (ORF) a Philips bécsi leányvállalatát, a Satel Film-et bízta 
meg a gyártással. 

A filmek forgatásához Kálmán-mellékszál is tartozik.  
Egy különleges karrier története. 
A Satel Film gazdasági igazgatója Dr. T. Tibor volt. Dr.T.úr  a 30-as években a Philips 

cég magyarországi vezérképviseletét vezette.  A háborút követően, pontosabban az u.n. 
„fordulat éve”, azaz 1948 után a Philips megszüntette magyarországi jelenlétét, Dr. T. úr 
számára nem volt mit képviselni.  Foglalkozás után kellett néznie, nehogy közveszélyes 
munkakerülői  (kmk) státusba kerüljön.  Az egyetlen foglalkozás – ami a jogi és 
közgazdasági doktorátussal rendelkező T.úr számára elérhető volt – a városligeti 
léggömbárusítás lett. 

Léggömbárusként feleségül vette a 40-es évek elején Pest-szerte ismert, népszerű, 
attraktív megjelenésű manökent, az ugyancsak „lecsúszott” O. Sárit. 
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A T. házaspár elsők között távozott az országból  1956-ban. Bécsig meg sem álltak. 
Bécsben T.dr felkereste a Philips központját, ahol még néhány régi ismerősre is lelt. Az 
igazgató első kérdése az volt: - Van-e hol lakniuk?  
A nemleges válaszra felajánlott egy lakást a Mariahilfer strasszén . Nézzék meg, s ha 
megfelel, már holnap elfoglalhatják – mondta.  

A felajánlott lakás mintegy 250 négyzetméteres, első emeleti, nagypolgári luxuslakás 
volt, távolabb az utcai zajtól, egy belső, udvarszerű épületben. (Magam is többször  voltam  
ott vendég bécsi filmforgatásaink alkalmával) 

A Philips bécsi igazgatója a „lakáskiutalást” megtoldotta. 
-T. dr! Ön a történelem áldozata. Mi természetesen a Philips család tagjának tekintjük 

Önt: ezért 1948.-ig visszamenőleg folyósítjuk az események miatt elmaradt fizetését . És 
állásajánlatot is teszek Önnek, ha elfogadja.  Most szervezzük a Philips bécsi filmgyártó 
vállalatát. Szeretnénk, ha vállalná a Satel Film névre keresztelt cég gazdasági igazgatói 
pozícióját. 

A művészeti igazgató egy Minnesänger (Walther von der Vogelweide) leszármazott 
gróf lett, akinek  a karrierje a Philipsnél gépkocsivezetőként indult… 

T. dr és O. Sári – most már Charlotte T. néven - rövid időn belül a bécsi művészeti elit 
ismert házaspárja lett. Szűkebb baráti körükhöz tartozott Kálmán Imre özvegye, Vera 
asszony is. Ők mutattak  be Vera Kálmánnak egy kellemes grinzingi vacsora alkalmával. 
Vera asszony beszélt magyarul ( bécsi hanglejtéssel), én nagyjából hasonló „korrektséggel” 
németül.  Így aztán beszélgetésünk gyakran fordult át magyarból németre és vissza.  
Rendkívül elegáns és közvetlen. Ez volt első benyomásom róla. Amikor elárultam 
siófokiságomat, megeredt a nyelve. Dicsérte a siófoki Kálmán múzeumot és sorolta, hogy 
még milyen Kálmán relikviákat akar a jövőben a múzeumnak ajándékozni. (Meg is tette.) 
 Én a Kálmán Imrével való találkozására próbáltam terelni a beszélgetést. Annyit árult el, 
hogy 1929-ben házasodtak össze. Tőle hallottam először azt a Kálmán Imrének tulajdonított 
bon mot-ot: „Az étvágy ugyanaz a testnek, mint a szerelem a léleknek.” 

Az este folyamán többször „vizsgáztatott”. Én legalább is úgy éreztem. Tudni akarta, 
mennyire ismerem a Kálmán életművet. Arra is kíváncsi volt, tudom-e, hogy Amerikában 
elváltak. 

Roland de la Croix -  válaszoltam a válás okozójára utalva és hozzátettem, nehéz 
lehetett elviselnie Roland repülőbalesetét.  

Megelégedéssel nyugtázta ”tájékozottságomat”. 
Mosolyogva mesélte, hogy Roland halála után Kálmán Imre ismét megkérte a kezét. 

Ő pedig az igent megelőzve figyelmeztette volt és leendő férjét: Tessék jól meggondolni, 
mert harmadszor nem házasodom…        

 Az este végén azzal váltunk el:  
-Remélem, legközelebb Siófokon találkozunk, Santa Claus… - ha szólíthatom így. 

(Santa Claus: az osztrák Mikulás. A névadást keresztnevem és a közelgő Mikulásnap ihlette. 
Későbbi találkozásaink alkalmával is használta). 
 

1984-ben készült el a Kálmán Imréről szóló Az élet muzsikája c. film. Főszereplői: 
Huszti Péter (Kálmán Imre), Piros Ildikó (Paula Dvorak), Eszenyi Enikő (Vera Makinszka). 
Rendezte Palásthy György. 

Vera asszony kérésére a hivatalos premier előtt zártkörű vetítést tartottak a 
filmgyárban, amelyre Vera meghívta – a meghívó szövege szerint - „magyarországi barátait”. 
Lehettünk húsz-húszonöten. A filmet Vera asszony is akkor látta először. A vetítés végén 
gratuláltam és megköszöntem a meghívását. Még a film hatása alatt, párás szemmel ezt 
mondta: „ Ez szóról szóra így történt!” 
 

1990-ben,( vagy 91-ben ?) a Kálmán Imre Alapítvány és Siófok város önkormányzata 
nevében Molnár Árpád polgármester meghívta Vera asszonyt Siófokra a születésnapi 
ünnepség és gálaest alkalmából. Az ünnepség az akkor még Dél-Balatoni Kulturális Központ 
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néven működő intézmény színháztermében kezdődött (Kálmán Imre nevét csak évekkel 
később vette fel a Kulturális Központ). 

A magyar – és a siófoki - hivatalosságok számára nem volt dicsekvésre érdemes 
Kálmán Imre neve. Sőt, egyes megnyilvánulások azt sugallták: szégyenkeznek, hogy a 
„Kaiser-nek”  - Bécsben így nevezték  Kálmán Imrét - Siófok a szülővárosa. 

A függöny felhúzása után a közönség üdvrivalgása közepette Vera asszony és 
Molnár Árpád polgármester karonfogva érkeztek a színpadra. Molnár Árpád köszöntötte 
Verát és megköszönte, hogy elfogadta a szülőváros meghívását és jelenlétével megtiszteli 
az ünnepség-sorozatot. Közben hatalmas virágkosarat helyeztek el Vera előtt. 
A köszöntő és a közönség tapsa után Vera asszony szólalt meg. Már első mondatával 
felrúgta a hivatalos protokollt. Így kezdte: Sokszor és sok helyen voltam már színpadon 
polgármesterekkel. Ám ilyen fess, snájdig polgármesterrel, mint most – még soha. 
 

És  hogy mi lett a Kálmán Imre Alapítvány sorsa? 
  1994-ben az önkormányzati választásokat követően az új önkormányzat – 
megszüntette. Két hivatalos indoklás született.  Az egyik: anyagi ellehetetlenülés. Mivel az 
Alapítványnak korábban sem volt önálló költségvetése, természetesen ez az indok nem volt 
igaz. A másik: az Alapítvány feladatait a jövőben a Kulturális Központ fogja ellátni.  
 Így aztán eltűnt Siófok életéből a „Kálmánstadt Siófok” elképzelés, amely Siófokból „kis 
Bayreiuthot”, kívánt felépíteni, operett-fővárost, - és hamvába holt az évenként 
megrendezésre kerülő „Kálmán Imre ünnepi játékok” terve is. 
 

Abban reménykedhetünk, hogy a Siófoki Értéktár Bizottság Kálmán Imre hagyatékát 
– felvéve a siófoki értékek közé,- talán folytatni tudja/akarja az egykor volt Kálmán Alapítvány 
törekvését. 
 
 
 
 
  Lengyelfi Miklós:  Emlék-mozaikok 
 
 

Együd Árpád 
 

 
Tizenhat éves voltam, a 6.-ik osztályt kezdtem a csurgói Csokonai Vitéz Mihály 

református gimnáziumban. A tantestület – többek között – két új testnevelő tanárral is bővült 
az 1945/46-os tanév kezdetén:  Együd Árpáddal és Sipos Zoltánnal. Mindketten akkor 
diplomáztak a Testnevelési Főiskolán. Az osztályokat elosztották a két testnevelő között. Mi 
hatodikosok Együd tanár urat kaptuk. 

Az első órája előtt remegtünk. Előző testnevelő tanárunktól ugyanis vívó karddal 
kaptunk a fenekünkre, vagy a hátunkra, ha nem sikerült a mászókötél felénél magasabbra 
kúszni, vagy  svédszekrény-ugrás előtt a nagy nekifutást követően kétségbeesett ábrázattal 
visszahőkölt valaki. Nos, az első Együd-óra kellemes csalódás volt. Nem volt vívókard, 
svédszekrényt se kellett ugranunk, sőt “lusta barmok” se voltunk. Előkerültek viszont labdák 
– különböző méretekben – és a jó hangulatú óra végén az öltözőben megállapítottuk, hogy 
ez egy nagyon jó tesi óra volt. 

A következő órán azt kérdezte Együd tanár úr, ismertek-e népi sportjátékokat? Nem 
ismertünk. Ettől kezdve minden órán játszottunk valamilyen “népi sportjátékot”. 
A pletykák azokban az időkben is terjedtek. Hamarosan – majdnem – mindent megtudtunk 
Együd tanár úr előéletéről. Híre kelt, hogy főiskolás korában atletizált, eredményes birkózó 
volt, sőt főiskolai ökölvívó bajnok volt lepkesúlyban. 
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De nem sportsikereinek híre tette a diákok kedvencévé. Mert bizony az lett rövid 
néhány hónap múltán. Bár sportsikerei is elegendők lettek volna ahhoz, hogy tekintélyt 
szerezzen a példaképet kereső fiatalok között. Ő hihetetlen kapcsolatteremtő erővel maga 
köré gyűjtötte a diákokat. Az Együd-féle “sportjátékok” a gimnázium slágerei lettek. 
Lassanként nem csak azok az osztályok ismerték meg e mozgás- koordinációt fejlesztő 
játékokat, akiket tanított, hanem délutánonként a cserkészházba egyre többen jöttek – most 
már a pingpong mellett/helyett játszani. 

Népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a diákok számára  ő lett a 
Mütyür tanár úr, apró termetére utalva. 

Aztán rátalált az egyik akkor ötödikes diákra, aki kitűnően furulyázott. Álljon itt a neve: 
Szabó Alajos, azaz Lulu.  (Elektromérnök lett, nyugdíjas éveit 2019-es haláláig Zicsen 
töltötte.) Lulu lett a cserkészházi délutánok zeneszolgáltatója. És ettől kezdve már szinte 
észrevétlenül koreográfikus rendbe szerveződtek a “népi sportjátékok” mozgásai. 
Együd tanár úr még ezen a télen részt vett Molnár István legendás hírűvé vált népfőiskoláján 
Siófokon. Találkozása Molnár Istvánnal – bármily patetikusnak hangzik is: sorsdöntő volt. 
Visszatérve Csurgóra, “népi sportjátékainak”mozgásformái néptánc koreográfiákkal 
gazdagodtak és az örökmozgó kis emberke hamarosan megalakította a gimnázium 
néptánccsoportját, az első középiskolai táncegyüttest – és megkezdte az előkészületeket 
pályamódosításához. 

Ki volt Együd Árpád? 
Én természetesen azt válaszolom a kérdésre, hogy tanárom volt a csurgói Csokonai 

Vitéz Mihály gimnáziumban és korai haláláig baráti kapcsolat fűzött hozzá.. Persze 
szélsebesen hozzáteszem, hogy nem ezzel a jelentéktelen aprósággal írta be nevét a 
magyar tudománytörténetbe. 

A kérdés – hogy ki volt Együd Árpád  – jogos. Hiszen csak szűk körben ismerik a 
nevét, holott a 20.-ik század második felének egyik legjelentősebb folkloristája volt. Somogy 
népművészetét kutatta, mint 70 esztendővel korábban Vikár Béla. Alakját már életében 
legendák övezték választott hazájában, Somogyban. Nevét több művelődési ház viseli. 
Együd a nyugati Palócföld szülötte. 1921 január 30.-án, Perőcsényben látta meg a 
holdvilágot. (Éjszaka született, teliholdnál). A balassagyarmati gimnáziumi évek után a 
Testnevelési Főiskolán kapta meg diplomáját. Tanári szolgálatát Csurgón kezdte.  Itt 
ismerkedett Somoggyal, a somogyi emberekkel, Somogy népművészetével. A gimnáziumi 
tánccsoport létrehozása mind Együdnek, mind nekünk, diákoknak jelentős fordulatot hozott 
életünkben. A tánccsoporttal sok emlékezetes sikert arattunk, mégsem a tánc öröme volt a 
lényege annak, amit Együdtől kaptunk. Azzal az ürüggyel, hogy csizmát, hímzett inget, 
mellényt kell kölcsönkérni, elvitt bennünket Alsokba, Berzencére, Csurgónagymartonba, 
hogy a fellépésekhez szükséges ruhadarabokat megkapjuk. Amíg felpróbáltuk a csizmát, 
miegyebet, észrevétlenül ismerkedtünk a falu hagyományos életével, a társadalmi 
szokásrenddel. Csak évekkel később ismertem fel, hogy ezek a kölcsönkérés ürügyén 
létrejött találkozások Együd tudatosuló néprajzi kutató-munkájának kezdetei voltak. Ebbe 
igyekezett bennünket, diákjait is beavatni. 

Ekkor találkozott első – és talán leggazdagabb – adatközlőjével, a csurgói Borbély 
Terézzel. Ekkor fedezte fel az archaikus dallamkincsű berzencei dudást, Jankovics Imrét, az 
ugyancsak berzencei Csalfa Mari nénit – polgári nevén Sánta Vendelnét – és a felsőcsurgói 
hosszifuruglás Kelecz Józsefet. Együd vérbeli pedagógus volt. Kutatásainak eredményét, a 
felfedezés örömét megosztotta velünk, diákjaival. Gyűjtéseit – publikációs lehetőség híján – 
a színpadon adta közre: adatközlőit a diák tánccsoport rendszeres szereplőivé fogadta. 
Csurgóról Siófokra vezetett útja – ahol már korábban megfordult Molnár Istvánnál. A Perczel 
Mór gimnáziumban testnevelt. Hét évvel később a siófoki Kálmán Imre emlékmúzeum 
vezetésére kapott megbízást, majd a Beszédes József múzeum munkatársa lett. A marcali 
múzeum néhány esztendei igazgatását követően haláláig a Somogymegyei Múzeumok 
igazgatóhelyettese volt Kaposváron. 
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Együd több évtizedes előkészület, érlelődés után élete utolsó évtizedében egymás 
után adta ki tanulmányait, gyűjteményeit, alkotó élete java termését. 1973-ban jelent meg a 
Külső-Somogyi népballadákról írott tanulmánya. Ezt gyors egymásutánban követte még jó 
néhány publikáció. Többek között az Egy alig ismert népballadánkról című. Marcali 
múzeumigazgatói működésének idejére esik nagy felfedezése, hogy lehet még regölést 
gyűjteni Somogyban. Sebestyén Gyula, a regölés tudós kutatója a 20.-ik század elején 
mindössze tizenkét regös szöveget talált Somogyban. Együd a 70-es években alig néhány 
esztendő alatt ötven változatot gyűjtött. 

Időközben élenjáró folkloristáink sorába küzdötte fel magát. 
Főművének is tekinthető munkája, az 1975-ben megjelent Somogyi népköltészet 

című összefoglalása már teljes szakmai vértezetben mutatja Együdöt. A kötet Takáts Gyula 
ajánlásával, Olsvai Imre zenei szerkesztésében, két hanglemez-mellékleten 25 felvétellel 
együtt jelent meg. Akkora érdeklődés kelt a kötet iránt, hogy hetek alatt elfogyott. 
(Szűkmarkúan tervezték a példányszámot.) Megjelenését követően – igaz csak 1977-ben – 
televíziós műsorban mutattam be Együdöt és gyűjteményét legjelesebb adatközlőinek 
közreműködésével. (Akkoriban hosszú átfutási ideje volt egy televíziós műsornak az ötlettől 
a megvalósulásig). 

A műsort dr. Katona Imre folklórkutató, az ELTE Néprajzi Intézetének azóta elhunyt 
tanára vezette be. Bevezetőjének két lényeges gondolatát szeretném felidézni. 
Az egyik:  Együd szakított egy hagyománnyal. A korábbi gyűjtemények általában balladákat, 
dalokat, meséket publikáltak. Együd minden olyan műfajt közreadott, amely élt Somogyban. 
A klasszikus balladák mellett bemutat új stílusú balladákat, foglalkozási dalokat, istóriás és 
vallásos énekeket, koldus-dalokat, névnapi és jelesnapi köszöntőket, siratókat, virrasztókat, 
altatókat, népi imákat, gyermekjátékokat. 

Katona Imre bevezetőjének másik lényeges gondolata: 1974-ben nagy visszhangot 
váltott ki – nem csak szakmai körökben – Kallós Zoltán Balladák könyvének megjelenése. Ez 
a kötet erdélyi és moldvai balladákat tartalmaz. Az erdélyi és moldvai balladák ma is 
elevenen élnek – mondta Katona Imre – a kötet alcímében is így szerepel: Élő erdélyi és 
moldvai balladák. Gyűjtése tehát nem okozhat nehézséget a kutatónak. Somogy más. Itt 
zömében már nem élő hagyományokat kellett előbányászni, a kutatás tehát sokkal 
nehezebb, körülményesebb, nagyobb kutatói szívósságot, rendkívüli kapcsolat teremtő 
készséget igényelt. Példát is mondott Katona Imre: Vikár Béla 1905-ben 22 balladát gyűjtött 
Somogyban, Együd jó félszáz esztendővel később 140-nél is többet... Együd egyetlen 
megye teljes folklórkincsét gyűjtötte össze, s ahogy mondani szokták : az utolsó utáni 
pillanatban hozta vissza az örök feledésből. Katona Imre sajnálattal állapította meg, hogy 
Együd Somogyi népköltészete megközelítően sem kapott akkora hírverést, mint Kallós 
Zoltán Balladák könyve. Én teszem hozzá: Kallósnak Kossuth díj is járt érte. (Dehát a díjakat 
nem “kapják”, hanem “adják”...) 

A Somogyi népköltészet televíziós bemutatása során felkerestük kameráinkkal Együd 
néhány adatközlőjét Törökkoppányban, Somogyzsitfán, Kisbárapátiban, Szenyéren, 
Szentán,  Mesztegnyőn, Hódosháton, Karádon. A híres Páva dal egykori lelőhelyén, 
Somogyszentpálon Együd a dal addig ismeretlen szövegváltozatára lelt. Utolsó néhány sorát 
ideírom: 
  Főke’t a fényes nap, ereszté sugarát,/ A szép pávamadár terjegeti szárnyát./ Elröpül 
a páva kelet, nyugat felé,/ Kiterjesztett szárnya a vármegyeház felé./ Beszól a rabokhoz: 
nem mehettek haza,/ Nektek nem szól soha az a rekvencia./ Ti mind itt-maradtok, mert 
betegek vagytok, /Kígyók, békák hangyák sorsaira juttok.  

Együd mindig úton volt. Talán nincs is somogyi település, ahol ne járt volna. 
Iskolákban, művelődési házakban, könyvtárakban, ifjúsági- és cigányklubokban, faragó 
szakkörökben, rendezvényeken igyekezett szövetségeseket találni a néphagyományok 
gyűjtéséhez. Előadásokat tartott.  Ahol előadott, ott gyűjtött is. Ahol gyűjtőúton megfordult, 
oda legtöbbször visszatért, hogy tudatosítsa az emberekben, milyen értékes szellemi kincsek 
őrizői élnek közöttük. Gyűjtései nyomán nem egy rég elfelejtett hagyomány új életre kelt. 
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Hatvanadik születésnapjára, 1981-ben megjelenhetett régóta tervezett gyűjteménye, a 100 
somogyi népdalt tartalmazó Kaposváron megverték a rézdobot című kötete. Előszavában 
arra buzdítja az irodalmi színpadok, néprajzi, honismereti szakkörök, ifjúsági és felnőtt 
klubok tagjait, ismerkedjenek meg szűkebb hazájuk hagyományaival, népzenéjével. 

Élete utolsó éveiben figyelme a szakrális hagyományok, a búcsúk, búcsúsok, 
istóriások és a vallásos népszokások felé fordult. A magyar szakrális néphagyományok 
legjobb ismerőjével, a szegedi tudós Bálint Sándorral baráti kapcsolata alakult. Bálint Sándor 
elvállalta készülő újabb kötetének, a Búcsúsok és istóriások címűnek lektorálását. Ám a 
mester, a jóbarát 1980-ban, alig néhány héttel a kézirat átadása után meghalt. (Budapestre 
kellett utaznia és egy villamos elütötte). A kötet máig kiadatlan. Csupán néhány már-már 
elfeledett szakrális szokás, istóriásdal, koldusének, mondóka került belőle képernyőre a 
Magyar Televízió 1977-ben rendezett Röpülj páva..! népművészeti vetélkedő sorozatának 
somogy megyei epizódjában, a dublini nemzetközi folklórfilm fesztiválon díjnyertes Somogyi 
búcsú-ban. Forgatókönyvét Együddel közösen írtuk. 

Következő gyűjteménye a Zamárdi, Kőröshegy, Szántódsomos cselédségének 
életmódját és szokásait feldolgozó Szántódpuszta és környéke szájhagyománya című, csak 
halála után két esztendővel hagyta el a nyomdát. 

A megjelent publikációin túl mérhetetlen mennyiségű anyag van hagyatékában – 
feldolgozatlanul. Filmek, hangfelvételek, jegyzetek.  Feldolgozásuk szakembert igényel. 
Lektort igényel és nyomdát  a Búcsúsok és istóriások kézirata is. 

Halála után negyedszázaddal még nem jutott idő, energia, netán akarat (?) hogy e 
kivételes, megszállott kutató hagyatéka feldolgozásra kerüljön? Somogy teljes 
népművészetét megismerhetjük kiadott és kiadatlan gyűjtéséből. Amit a hagyatéka nem 
tartalmaz – az nincs is Somogyban. 
 

És hogy a feltett kérdésre: Ki volt Együd Árpád -röviden feleljek: egy nagyformátumú, 
hivatását szenvedélyesen művelő szerény tudós és pedagógus, aki felbecsülhetetlen értékű 
anyagot hagyott ránk. Nagyon nagy kár, hogy 2020-ban is csak szűk körben ismertek 
Somogy népi kultúrájának Együd-felfedezte alkotásai. 

 
Főke’t a fényes nap, ereszté sugarát... 

 
A szép pávamadár mégsem terjegeti szárnyát... 
 
Kincsektől fosztjuk meg magunkat! 
 

 
 
 
 
Lengyelfi Miklós:  Emlék-mozaikok   

 

Molnár István 
 

Siófokon, párhuzamosan azzal az utcával, ahol valamikor a legendássá érett Balatoni 

Népfőiskola működött, alapítójáról és irányítójáról, Molnár Istvánról kapta új nevét.(Az utca 

korábban a Sallay nevet viselte) 

A magyar művelődéstörténetben szinte egyedülálló jelentőségű siófoki népfőiskoláról 

nem szólok. Illetékesebb volt erre a népfőiskola történetét kutató-közreadó Matyikó 
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Sebestyén József író-költő, etnográfus, a siófoki Kálmán Imre múzeum egykori igazgatója. 

Az ő kezdeményezésére szavazta meg a városi önkormányzat annak idején az utcanév-

keresztséget és azt, hogy Siófok város – posztumusz – díszpolgárává fogadta Molnár 

Istvánt. 

Most csupán a névadót, Siófok város díszpolgárát szeretném megidézni. 

Az 1930-as évek végétől majd’ fél évszázadon át tisztelték Pista bácsiként Molnár 

István táncművészt, koreográfust, néptáncgyűjtő és -rendszerező pedagógust, librettó-

szerzőt, szobrászt, a népművészet megszállott polihisztorát – és az országos kisugárzású 

siófoki népfőiskola alapító vezetőjét a néptánc iránt érdeklődő fiatalok s mindazok a 

tapasztaltabb korosztályokhoz tartozó kulturális menedzserek, akiket még abban az időben 

szabadművelődési felügyelőnek, később népművelőnek neveztek. 

Molnár István körül már életében balladai homály s a homályban éledő legendák sora 

gomolygott. A homály is, a legendák zöme is tőle magától eredt. És mi, akik hosszabb-

rövidebb ideig közelében éltünk, hittük a legendákat. Lehetetlen volt nem hinni. Ne hittünk 

volna a Dzsida-versre táncoló expresszionista táncművész tomboló párizsi sikerében? 

Hiszen naponta hallottuk az egyre színesebbé kerekedő történetet, melynek magvát egyszer 

valahol, valakinek ő mesélte. Ne hittük volna párizsi rádöbbenését “tudatlanságára”, hogy 

magyar táncművész létére nem ismeri a magyar táncot? És persze menten otthagyta 

Párizst, a világsikert. Hazatért. Gyalog ment Kalotaszegre, hogy megismerkedjék azzal a 

virtuóz férfitánccal, melyet “zsebkendőnyi helyen táncolnak a magyarok”. 

Mi, csurgói diákok, testnevelő tanárunktól, Együd Árpádtól hallottuk először Molnár 

István nevét. Siófokról hozta a hírt a lenyűgöző személyiségű Mesterről, aki Bartók útját járja 

– persze tánclépésben. 

Együd tanár úr a siófoki népfőiskoláról hazatérve megalakította Csurgón az ország 

első középiskolai tánccsoportját. Megtanultuk a Huszárverbunkot, a Siófoki párost és a többi- 

ma már klasszikus – korai Molnár-koreográfiát. De nem csak ezt. A két zseniális pedagógus 

– Molnár és Együd – találkozásából életre szóló élménnyel gazdagodtunk. A fellépésekhez 

szükséges “jelmezek” kölcsönvétele  ürügyén – a ruha és csizmapróba közben – pedig rés  

nyílott számunkra a népművészet ezerszínű kincsestárába. Együd  megosztotta velünk a 

felfedezés örömét. 

Romantikus tűz gyúlt bennünk. Égtünk az izgalomtól, hogy minél többet szívjunk 

magunkba ebből az ismeretlen világból. A megszállott Mester tanítását megszállott ember 

közvetítette. Csoda-e, hogy mi is megszállottak lettünk? 

Aztán elérkezett a pillanat, a személyes találkozás az élő legendával. Együd hívta 

meg Pista bácsit Csurgóra. Ekkor, 1947 őszén már pezsgett az ország a 48-as 

szabadságharc 100.-ik évfordulójának emlékére indított különböző kulturális versenyektől. A 

szabadságharc népköltészetének és dalhagyományainak gyűjtése, helytörténeti kutatásokra 

kiírt pályázatok mellett országos néptáncversenyt is hirdettek. Erre készülődtünk mi is. 

Együd szerette volna bemutatni mesterének együttesünket, hogy megismerve 

képességeinket, tanácsait kérje a sikeres szerepléshez. 

A vasútállomásra teljes létszámmal kivonultunk. Befutott a pesti gyors és a leszálló 

utasok között a fekete kalapos, fehér inges, mikádót viselő, keményszárú csizmás Mestert 

kerestük, akinek természetesen kipödört bajusz ékeskedik orra alatt. 

Nem érkezett ilyenforma ember... 
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Aztán észrevettük, hogy Együd tanár úr széles mosollyal szorongatja egy 

világosbarna irhabundába öltözött, barna nyúlszőrkalapos –  bajusztalan – férfi kezét. 

Csalódottak voltunk. A csurgói vasútállomáson testet öltött, legutolsó divat szerint öltözött 

irhabundás városi úr és a bennünk  élő romantikus-legendás Pista bácsi-kép nem fedte 

egymást. 

Igaz, a csizmás-bajuszos Molnár István- alak nem csak bennünk, kisdiákokban, 

hanem a közéletben is életre kelt.(Meglehet: nem is egészen alaptalanul...) A korabeli 

(kultur)politika persze örömmel feledkezett meg az irhabundás Molnár Istvánról. A Révai 

József-féle osztályharcos művészetpolitikának kapóra jött a hivatalos ideológiával 

szembenállóként deklarálható népi romantikus alak. 

Ismeri a kedves olvasó azt a szót, hogy narodnyik? Abban az időben ez a szó 

naponta használatos, pejoratív szinonimája volt a parasztromantikának, a munkás-paraszt-

értelmiség szentháromságából az első és harmadik (állítólagos) tagadásának. Az is 

megkapta a narodnyik bélyeget homlokára, aki a parasztság kultúrateremtő és megtartó 

erejét vallotta. A narodnyikká nyilvánítás egyet jelentett az osztályellenséggel. Sőt, a 

narodnyik ellensége a népi demokráciának is. 

Molnár István a hatalom számára narodnyik lett. Veszélyes személyiség. Hát hogyne 

lett volna az, hiszen ő már a 30-as évek végén nagyhatású művész-pedagógus volt. A 

Kalotban, a leventemozgalomban, a Szent Imre kollégiumban tanított-nevelt. A háború után 

Siófokon. népfőiskolát alapított, megalakította a diákokból toborzott Csokonai Együttest, a 

Ruggyantaárú gyárban pedig az első munkás-tánccsoportot. (Egy narodnyik a 

munkásosztály egyik fellegvárában ?!) 

Molnár Istvánt kitagadta a kultúrpolitika. Mindenek előtt elméket mételyező 

intézményéből, a siófoki népfőiskoláról kellett eltávolítani a népfőiskolával együtt. 

Ellehetetlenítésének folyamatában a centenáriumi néptáncverseny zsűrije is részt vett. 

Gyulán, 1948 tavaszán, az országos döntőben a Ruggyantaárúgyár tánccsoportját a Rábai 

Miklós vezette békéscsabai Batsányi Együttes mögé utasították. A döntés – és főleg az 

indoklása – a Ruggyantaárúgyár tánccsoportjának feloszlásához vezetett. A Csokonai 

együttes rövid ideig még életben maradt, de a támogatás megvonása megpecsételte sorsát. 

A népfőiskola és a két együttes megszűnése után az erkölcsileg, egzisztenciálisan tönkretett, 

nyomorgó művész csupán a Táncszövetség akkori főtitkárától, Pór Annától kapott 

segítséget. Pór Anna felismerte Molnár elvitathatatlan jelentőségét, melyet a magyar néptánc 

gyűjtésében, rendszerezésében, színpadi megjelenítésében végzett. Igaz, a hatalom 

ellenében ő sem volt mindenható. Ám már az is óriási segítség volt, hogy megbízta Molnárt 

korábban filmre vett táncgyűjtéseinek gondozásával, s ezzel némi szerény jövedelemhez 

juttatta. 

Az 50-es évek közepe táján már nem lehetett kiiktatni Molnárt a táncművészet 

életéből. Koreográfus művészete, néptánc-gyűjtő-rendszerező munkája helyet követelt az 

akkor már nemzetközi sikerekkel büszkélkedő Állami Népi Együttes tánckarát vezető Rábai 

Miklós mellett. Az akkor alakuló hivatásos táncegyüttes, a SZOT Együttes vezetését – 

kemény és hosszú politikai csatározások után – végül is rá bízták. A kultúrpolitikának 

azonban nem volt ínyére való e döntés. Különböző ideológiai mezbe bújtatott 

manőverezéssel igyekeztek szembeállítani Rábaival. Szembeállításuk nem volt 

megoldhatatlan feladat. Molnár ugyanis szuverén, következetes – mondhatnánk – konok 

egyéniség volt. Rábai politikusabb alkat, aki az őt körülvevő világot jobban megértette. A két 

nagytehetségű alkotó-személyiséget a hatalom kijátszotta egymás ellen. “Ellentétüket” 

folyamatosan igyekezett ébren tartani, nehogy valakinek eszébe jusson az elfedni szándékolt 
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valóság: csak alkotó egyéniségük különböző. Hiszen mindketten színpadra álmodták 

műveiket. Mindkettőjük koreográfus-művészete a magyar néptáncból táplálkozott. Márpedig 

ha a néptánc felmegy a színpadra, a színpad törvényei szerint kell viselkednie. El kell 

viselnie a színpadi lét “nyügét s nyilait”. Ezt  mindketten tudták, vallották. Így is alkottak. 

Éveknek kellett elmúlnia, míg a két legjelentősebb magyar néptánckoreográfus 

koncepciózus szembeállítását – már jóval Rábai halála után – “békévé oldotta az 

emlékezés”. 

Az egykori expresszionista táncművész, a néptánc-gyűjtő és rendszerező, a művész-

pedagógus, a színpadi koreográfus 75.-ik születésnapjára televíziós portréműsort 

készítettem. Ebben Molnár így foglalta össze ars poetikáját: 

“Az utánzás  nem művészet. Ahogy beszélni tanulunk, úgy kell a táncban való 

“beszédet”: az autentikus magyar néptáncot is megtanulni. Ám a táncnyelv megismerése 

csak eszköz lehet és nem cél. Ha az alkotó az eszközt teszi meg mondandóvá, baj  van. Az 

ugyanis nem más, mint utánzás.” 

Hosszú volt az út, amíg az utánzástól  a művészet igényléséig eljutott - eljuthatott – a 

magyar néptáncművészet. A jó félévszázados út elején is, a végén is Molnár István neve 

fénylik. 

  Az irhabundás Molnár Istváné. 

  Az egész országra kisugárzó, legragyogóbb, ám legrövidebb szakasz Siófokhoz 

kötődik. Erre emlékeztet a posztumusz adományozott díszpolgári cím és a Molnár István 

utca. 

Vajon tudják a siófokiak, ki volt Molnár István?. 

 

 

 

Lengyelfi Miklós:  Emlék-mozaikok 

 
A HOZBOR 

 
“ Tornyos, sárga, vadszőlővel befuttatott épület. Ez volt valamikor itt Siófokon a Vite 

villa. Hivatalosan Vitéz villa lett volna a neve, de a londiner sapkájáról, melyben a 
pályaudvarra ment az érkezők csomagjáért, leesett az arany Z betű, meg az É-ről az ékezet. 
Így ragadt a jeles intézményen a Vite név. Vitézné, Margit néni, akit valamelyik gunyoros 
vendég a Helység kalapácsának kocsmárosnéjához, a szemérmetes Erzsókhoz hasonlított, 
nagy barátja volt a művészeteknek. 

Rejtő Jenő, a később P. Howard néven haladó hagyománnyá nemesedett szerző 
gyakran volt vendég e házban. Gondolom, nagyot nézett volna, ha valaki azt mondja neki, 
hogy majdan filológusok dolgozzák fel hagyatékát és irodalomtörténészek elemzik műveit. 
Rejtő, szegény éppenséggel nem volt irodalomtörténeti jelenség, amikor úgy délfelé lejött a 
szobájából, borostásan, gyűrött szövetnadrágban és pizsama-kabátban. Szálas, nyurga, 
kopaszos alak volt, feje búbján egy diónyi tipli, valami régi verekedés emléke. A vendégek, 
főképp a gyerekek áhítattal hallgatták, ahogy örökké cigarettázva, némi szálkás öngúnnyal 
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utazásairól mesélt... Kalandjairól Afrikában, (mindössze néhány napot töltött Afrikában), meg 
a marseille-i kikötőben (Ott sem időzött többet). 

Sokáig nem is tudták, hogy író, hiszen írni sose látták. De még fürödni sem. A 
délutánt többnyire römizéssel töltötte, este aztán a társaság felkerekedett s vagy a 
kaszinóban, vagy a szomszédos Hozbor vendéglőben kötöttek ki.” 

(Karinthy Ferenc: Siófoki éjszakák- részlet) 
 

Hozbor vendéglő. Siófok emblematikus műintézete. A vendéglőt Hozbor György 
1903-ban alapította. Többnyire az ide érkező áruszállító fuvarosok szálltak itt meg, az akkor 
még a mezőváros szélén álló egyszerű épületben, amelynek a fuvarosok számára nagy 
értéke volt a zárható udvar. Hozbor Györgytől fia, József vette át az üzemeltetést és 10 
szobás panzióvá bővítette. A közönség számára vonzóvá tette kitűnő magyar konyhájával és 
az esténként felhangzó cigányzenéjével. A 20-as, 30-as években már vendégköréhez 
tartozott a pesti színházi világ színe-java, festők, írók, Rippl-Rónai József, Krúdy Gyula, 
Herceg Jenő, Ady Endre, Hunyady Sándor – és mint az imént olvashattuk, a Vite villa 
illusztris nyaralói, mindenek előtt Rejtő Jenő és a Karinthy család. Karinthyék sok éven át 
nyaraltak Siófokon. Jókai és Krúdy mellett Karinthy volt az a magyar író, aki minden nyáron 
visszatért Siófokra. Imádta a fürdőzést, az éjszakai életet és a kisvendéglőt, amit számára a 
Hozbor jelentett. 

Talán még azt is mondhatnánk, hogy Karinthy Frigyesnek nyáron a Hozbor vendéglő 
volt a Hadik kávéház, a “nyári munkahely”. Egyébként is: Karinthy szülőföldjének tekintette 
Siófokot. 

Hozbor József a 30-as évek elején az épület északi oldalához hozzáépített egy 
előadóteremnek is alkalmas részt. 

1952-ben az éttermet államosították, majd bezárták. És elkezdődött az épület 
sorozatos átalakítása. 

Először iskola – pontosabban tornaterem- működött falai között. Rövidesen lakat 
került rá. Újabb átalakítás: ezúttal óvodának nevezték ki. Eredeti funkcióját, a vendéglátást 
1969-ben kapta vissza – Csárdás néven. Nevét – a szóbeszéd szerint - Kálmán Imre ihlette 
Csárdáskirálynőjével. A Hozbor hagyományokból pedig megtartották a magyar konyhát. 
Ennek megfelelően alakították ki a berendezés stílusát is. 1969 május 1.-én nyitotta 
meg a Pannónia Vállalat. A 70-es években gyakran rendeztek nóta- és operett-esteket neves 
művészek közreműködésével. Gyakori szereplő volt Zentai Anna, Dóry József, Talabér 
Erzsébet, Hollay Bertalan. 

1992-ben privatizálták az éttermet. Fülöp László és Szolga József tulajdonába került. 
Vezetésük alatt Siófok egyik legkedveltebb vendéglátóhelye lett. A vendéglátós szakma is 
elismerte működésüket. Elnyerték a Magyar Szakácsok és Cukrászok Gasztronómiai 
Szövetsége által alapított Védnöki táblát. Fülöp László halála után egyik leánya még 
működtette az éttermet, de Szolga József leszázalékolását követően – a szakmai irányítás 
hiánya miatt – bezártak. 

Az épület helyi védelem alatt állt. Siófok Önkormányzata 22/2005 (IV.29 sz. 
Rendelete alapján azonban már nem áll védelem alatt. 

Bár az 1903-ban épült vendéglőt az elmúlt évtizedek alatt többször átalakították, a 
hely szelleme: a Karinthyak, Rejtő, Hunyady és többiek emléke irodalomtörténeti értékűvé 
avatja. Javaslom a helyi értéktárba történő felvételét, ismét védelem alá helyezését. 
Egyben javaslom annak megfontolását, hogy a siófoki értékek gyűjteményének közkinccsé 
tételéhez nem a legalkalmasabb- e ez az épület, amely mind helytörténeti, mind 
szellemtörténeti értelemben Siófok emblematikus helyszíne. 
 
 

 


