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ELHUNYT 
VESZELY JELENA
SZOBRÁSZMŰVÉSZ

103 éves korában, 2020.
december 20-án, családja kö-
rében elhunyt Veszely Jelena
szobrászművész. Több mint
negyven éven át élt és dolgo-
zott diósi nyaralójában, ahon-
nan csak télire költözött vissza
budapesti otthonába.

Veszely Jelena kivételes
személyiség volt, erős vitali-
tás, akarat és ambíció vezér-
elte. Huszonegy évesen szülő-
falujából, a horvátországi
Ljeskovicából Zágrábba ment,
hogy tovább képezze magát a
Zeneakadémián, zongora tan-

szakon. Közben kiderült, hogy a képzőművészethez is van tehet-
sége, így elvégezte az egyetemet, ahol a világhírű szobrász, Ivan
Mestrovic tanítványa lett. Férjhez ment Szilvássy Pál festőmű-
vészhez, három lányuk született. Budapesten és Tihanyban élt és
alkotott.

Kőbe, fémbe, fába is dolgozott, számos egyéni és csoportos ki-
állítása volt. Szobrászati életműve mellett jelentős a grafikai, fes-
tészeti munkássága is. Köztéri szobrai az ország több városában
is láthatók.

Századik születésnapja alkalmából készítettünk vele interjút,
akkor így fogalmazott:

„Gyönyörűnek látom Tihanyt. A férjemmel ketten építettük a
házat, cipeltük a nehéz köveket, rengeteget dolgoztunk, amíg el-
készült. Szegények voltunk, ezért sokáig tartott az építkezés. Ere-
detileg csak műteremnek szántuk, de aztán a gyerekek miatt ház
lett belőle. Borsos Miklósékhoz közel laktunk, jó ismeretségben
voltunk velük.”

„Nehéz volt három gyereket felnevelni úgy, hogy közben al-
kottam is. A szobrászat szó szerint nehéz mesterség; a bronz
darabokat, kőszobrokat nehéz felemelni, a kiállításokra ide-oda
rakogatni, amíg meg nem találják helyüket a térben. Számomra
az emberi test a legfontosabb, ezen keresztül tudom kifejezni,
amit szeretnék, pontosabban: a figurális kompozíció a térben.
Dolgoztam modellekkel is, de később inkább a gyerekeimet
mintáztam meg. Esztétikus szobrász vagyok. Egyszerű szemlé-
letű ember, reálisan látom a dolgokat, a szobraimban sincs
semmi extravagancia. A nyugalom, a szépség, a szép vonalak
ihletnek meg.”

mt

ELADJA A MÚOSZ 
A HELYI ÜDÜLŐJÉT
Hosszas tanácskozás után a Magyar Újságírók Országos

Szövetsége úgy döntött, értékesíti a szervezet tihanyi

üdülőjét. Az értékes ingatlant már korábban felmérték, 

két éve fontolgatták az eladását, arra hivatkozva, 

hogy az újságíró-üdülő működtetése nem gazdaságos. 

A szervezet legutóbbi küldöttgyűlésén, több órás, internetes
videókonferencia során végül megszavazták az ingatlan eladá-
sát. Hargitai Miklós, a MÚOSZ elnöke levélben jelezte a tagság-
nak, hogy a tihanyi üdülő fenntartása az ingatlan adottságai, il-
letve a korábbi ciklusokban elmaradt állagmegóvó beruházások
miatt gazdaságosan nem fenntartható, ezért az eladásról szóló
döntés nem halogatható tovább.

A MÚOSZ a bevétel reményében korábban megnyitotta az
üdülőt külső vendégek előtt is, de ettől sem vált pénzügyileg
fenntarthatóvá a létesítmény gazdálkodása. Hargitai tájékozta-
tása szerint az üdülő, ha nyitva van, akkor annak éves költsége
amortizációval együtt minimálisan 23 millió forint, de zárva tar-
tott állapotában is évente 5 millió forint a rezsije, és ehhez jön
még mintegy 11 millió forint éves amortizáció.

A MÚOSZ idén szinte kizárólag a tagdíjakból gazdálkodhat,
úgy, hogy még nem tudni, milyen hatással lesz a tagdíjfizetésre
a sajtót is rosszul érintő válság. Hargitai jelezte, 2017-ben 26
millió forint hiánnyal vette át a szervezet irányítását a mostani
elnökség, de sikerült megteremteni az egyensúlyt azóta nincs
a szervezetnek hitele. Az egyensúly ugyanakkor csak jelentős
áldozatok árán tartható fenn. Az elnök szerint, ha tovább kellene
fizetni a tihanyi üdülő veszteségeit, akkor a válság egyéb hatá-
saival együtt a MÚOSZ az idei év közepére fizetésképtelenné
válna - írta a média1.hu.

Az elnökség egyébként 2019 végén a küldöttek meghatalma-
zása alapján már több ajánlatot is kapott a tihanyi ingatlanjára.
Jelenleg három érvényes ajánlattal rendelkezik a MÚOSZ, a leg-
magasabb 900 millió, a következő 885 millió, a harmadik 870
millió forintról szól. A küldöttgyűlés végül több órás vita után
úgy határozott, hogy a legmagasabb ajánlatot tevőnek eladják
az ingatlant.
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Elkezdődhet a Tihanyi Alkotók Háza

műemlék épület felújítása, az új

rendezvényi funkciók és kiállítások

megvalósítása. Az Árpád utcai épület a

Tihany turisztikai attraktivitásának

fejlesztése című program keretében

kapott támogatást. A közbeszerzési

eljárás lezárult, a beruházást az IM

Product Kft. végzi el közel 121 millió

forintból. A munkálatok májusra

készülnek el, utána rendezik be a

kiállítást, amely a tervek szerint a

nyarától már látogatható lesz.

A Tihanyi alkotók háza létrejöttének célja
egy olyan többfunkciós, közösségi tér kiala-
kítása, ahol lehetőség lesz a kulturális értékek bemutatására egy
sajátos hangulatú, helyi és egyetemes kulturális értékekhez egya-
ránt kapcsolódó közegben. Az intézményben állandó tárlat, időszaki
kiállítások, rendezvények kapnak helyet, és egy kávézót is kialakí-
tanak.  A belső és külső terek kialakításában a 20. századi és a mai
Tihany atmoszférája ötvöződik,
ami lehetőséget nyújt a régi Ti-
hany értékeihez és kultúrájához
való hozzáférésre.

A Tihanyi-félsziget a 20. század közepén sok jelentős írónak,
költőnek, képzőművésznek adott otthont. Az állandó kiállítás ezen
alkotók műveiből ad majd ízelítőt, bemutatja, hogyan kapcsolódtak
Tihanyhoz, a környező tájhoz, hogyan merítettek inspirációt a te-
lepülés múltjából és kultúrájából. A sok esetben a korabeli kultúr-
politika elől menekülő művészek itt találtak nyugvópontot vagy
éppen megfelelő miliőt az alkotáshoz, létrehozva ezzel egy sajátos
atmoszférájú közeget. A tárlat az 1930-as évektől 1980-ig tartó idő-
szakot öleli fel, nem véletlenül, hiszen ez a korszak volt Tihany nya-
ralóhellyé válásának a legmeghatározóbb időszaka, amikor a helyi
gazdálkodó, paraszti kultúra és a kívülről jövő, más hatásokat ma-
gával hozó nyaralóhelyi kultúra egymással párhuzamosan létezett,
hatott egymásra. Ez a rövid korszak kétségtelenül szerves részévé
vált Tihany identitásának.

Illyés Gyula, Németh László, Passuth László, Vass Elemér,
Déry Tibor, Szabó Lőrinc, Borsos Miklós, Bernáth Aurél, Ba-
ránszky-Jób László, Bartha László – íme, néhányan, akik több
művel is szerepelnek a tárlatban. Mellettük olyan művészeket is
megidéz majd a kiállítás, akik ugyan csak alkalmanként jártak a
településen, de az említett alkotókhoz, azok köréhez szorosan kö-
tődtek.

A tárlaton nagy hangsúlyt kapnak azok a fontosabb műalkotá-
sok, amelyek a tihanyi művészek életművét reprezentálják. Kéz-

iratok, képzőművészeti alkotások (akvarellek, grafikák, olajképek,
kisplasztikák, szobrok és plakettek) alkotják majd a tárlat törzs-
anyagát. Láthatók lesznek a művészekről a különféle közgyűjte-
ményekben illetve magángyűjteményekben fellelhető fotók, az
alkotók naplói, jegyzetei és levelei, de lesznek hangfelvételek, film-

felvételek is.
A tárlat, de az egész ház és

közösségi tér tervezésében lé-
nyeges szempont a digitális és

analóg, a modern és a hagyományos elemek használata. Az utóbbi
évtizedek múzeumi, múzeumpedagógiai tapasztalatai alapján, bár
a digitális technika könnyend hozzáférhetővé és érdekessé tesz

tartalmakat, e bizonyos területeken mégsem tud kellően hatékony
lenni. Ezért a tárlat a multimédiás tartalmak, az interaktivitást
igénylő digitális alapú játékok mellett igyekszik élményszerűen a
látogatók elé tárni az eredeti tárgyakat is, a foglalkoztató tér ki-
alakításában ez lesz az egyik fő szempont.
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A NAGYOK
A tárlat több jelentős, korszakos alkotót is bemutat, akikben egy közös van: érzelmileg erősen kötődtek Tihanyhoz. Itt lesz Illyés

Gyula, aki az 1940-es évek elejétől felesége, Kozmutza Flóra családjának nyaralójában töltött sok időt, majd maga is telket vásárolt a
félszigeten és az 1960-as évek végéig az év jelentős részét töltötte itt, alkotói magányban. Alakját a kiállítás szempontjából kiemelten
fontossá teszi, hogy az alkotóház elődjét ő ajándékozta a községnek, kulturális célra.

Itt lesz a Sajkodban hosszú éveken át nyaraló Németh László, az 1958-ban telket vásárló és nyaralót építő Passuth László, a Füreden
élő, de barátaihoz rendszeresen ellátogató és Tihany utcáit előszeretettel járó Déry Tibor. Vagy éppen Szabó Lőrinc, aki itt írta Illyésék
házában a Huszonhatodik év című kötetének jelentős részét, az 1955-68 között Tihanyban élő és alkotó Bartha László Kossuth-díjas fes-
tőművész és persze Borsos Miklós, aki az 1940-es évek közepétől Tihanyban töltötte a nyarakat, saját tervek szerint házat és kertet épített
magának. Ezek őrzik munkájának és egész életének emlékét. Felesége, B. Kéry Ilona múzsája, szobrainak ihletője tihanyi kertjüket több
mint negyven évig építette.
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A MÚLT EGYIK FONTOS SZELETE

„Tihany nyaralóhellyé válásának a legmeg-
határozóbb időszakát mutatja be a tárlat.”
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TIHANYT NEM KELL KITALÁLNI

Az idei évben a kormány elveszi az ipa-
rűzési adó felét, elvonja a gépjárműadót és
az idegenforgalmi adó után járó állami tá-
mogatást a helyi önkormányzatoktól és
semmilyen helyi adóemelést nem engedé-
lyez. Az önkormányzatok bevételei jelentő-
sen csökkennek, miközben a feladataik,
mint például a kulcsfontosságú közszolgál-
tatások ellátása, megmaradtak. Mivel kell
számolni Tihanyban? Tósoki Imre polgár-
mestert kérdeztük.

- Nem egyszerű a hely-
zet, a bevétel kiesések érzé-
kenyen érintik a települést,
több bizonytalansági ténye-
zővel is kalkulálnunk kell az
idei költségvetés tervezésénél. A legfris-
sebb hírek szerint a kormány kompenzálja
a 25 ezer főnél kisebb településeken az
iparűzési adóból származó bevételhiányt,
annak ötven százalékát automatikusan
megtéríti.

Az idegenforgalmi adó után fizetett ál-
lami támogatás elmaradása, a gépjármű-
adó elvonása komolyan érint minket, és
egyelőre kérdéses, mi lesz a parkolási il-
letve a közterület használati díjakkal. 

Nagyon bízom benne, hogy folytatódik a le-
hetőség és pályázhatunk idén is az idegen-
forgalmi adó kiesés kompenzálására a kor-
mánynál, erre elkülönítettek egy összeget.
A konkrét vendégéjszaka szám után lehet
igényelni majd a támogatást, ebben van
már tapasztalatunk. 

- Ezek szerint az önkormányzat nem
tervez semmilyen megszorítást?

- Nehéz év lesz az idei, több, egyelőre is-
meretlen tényezővel, ennek ellenére Ti-

hany nincs veszélyben, nem tervezünk
semmilyen megszorításokat, a közszolgál-
tatások zavartalanul működnek majd. Sze-
rencsére vannak tartalékaink, sőt felvet-
tünk egy tíz éves futamidejű, rendkívül ked-
vező hitelt is a lakásépítési programunk-
hoz, ez biztonságot ad, van mihez nyúl-
nunk. Természetesen alkalmazkodnunk
kell a helyzethez, ezért ebben az évben
csak olyan fejlesztések történnek a telepü-
lésen, amelyekhez pályázati úton támoga-

tást nyertünk. Egyetlen önkormányzati fi-
nanszírozású munkát tervezünk: tíz milliós
keretet különítünk majd az utak karbantar-
tására.

A nagy beruházások éve lesz az idei. El-
kezdődik az egykori magtár felújítása és
turisztikai fogadóépületté alakítása, a Cso-
konai liget és az apátsághoz vezető lépcső
felújítása már zajlik. Márciusban megkez-
dődhet a Csokonai utcában az ivóvíz ge-
rincvezeték cseréje, a szezon után pedig
ugyanez történik a Kossuth utcában. Ezek
jelentős beruházások lesznek, régi vá-
gyunk teljesül ezzel. A Völgy utcában ta-
vaszra befejeződik a járda felújítása, ahogy
a Visszhang domb rendezése is. Már kiír-

tuk a közbeszerzési eljárást, ter-
veink szerint júniusban elkezdődik
az óvoda-bölcsőde-lakásépítési
programunk is.

- Évek óta jelentős fejlesztések
történnek Tihanyban, idén is több nagy
beruházás zajlik majd, rengeteg pályázati
pénz érkezett a településre. Mégis létezik
az a vélekedés, hogy nem kell több turista
a faluba.

- Igen, vannak ellentmondások. Tu-
risztikailag frekventált település va-
gyunk, ezért turisztikai pályázatokhoz ju-
tunk hozzá, de nem győzöm hangsú-
lyozni: ezeknek nem kizárólag az a célja,
hogy megtöbbszörözzük az idelátogató

A 2021-es adóelvonások és korlátozások a legtöbb önkormányzat számára

megnehezítik a költségvetés tervezését, jelentős hiányt generálnak, 

amelyek a járvány hatásaival együtt számolva akár csődközeli helyzetet 

is előidézhetnek.

Elhelyezték a Csokonai liget felújításának alapkövét

„Örülnék, ha április végén elkezdődhetne
az idegenforgalmi szezon.”
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turisták számát. A fejlesztésekkel az ide-
genforgalmi szezont kívánjuk kiterjesz-
teni, ami a helyi vállalkozóknak is érdeke,
és egy olyan minőségi környezetet létre-
hozni, ami a helyi lakosságnak is jobb
életérzést biztosít. A közel harminc éve
elhanyagolt állapotban lévő Csokonai
liget felújítása nemcsak az idelátogató-
kért van, ahogy a Visszhang domb rende-
zése sem és még sorolhatnám. Nagy
öröm számomra az is, hogy el tudtuk érni,
hogy a fejlesztési projektek része legyen
a közművek cseréje is, ami eddig egyálta-
lán nem volt jellemző.

Tihany önmagában egy turisztikai at-
trakció, nem kell Tihanyt kitalálni, nincs új
attrakciókra szükség, az a feladatunk, hogy
találjunk olyan pályázatokat, amelyek
révén meg tudjuk újítani a közterületeinket,
a légkábeleket földbe tudjuk helyezni.
Egyáltalán, a településen egy egységes ar-
culatot, egy minőségi környezetet teremt-
sünk. 

- Évek óta visszatérő probléma a tele-
pülés parkolási rendszere. Lesz változás
ebben? 

- Az a tapasztalat, hogy a tavaly beveze-
tett parkolási zóna bővítés elérte a célját,
igenis lehet ezzel szabályozni a közleke-
dést. Gondolkodunk azon, hogy tovább bő-
vítsük a parkolási zónát, sőt kezdeményezni
fogom, hogy a Visszhang dombi parkolót
szüntessük meg, és legyen a településen
egy gyalogos zóna is. Kiadtuk a megbízást
a Rév területén egy központi, 200 férőhelyes
parkoló létesítésére is.

Nem állunk meg, dolgozunk tovább. El-
kezdődött az új falugondnokság létesítésé-
nek tervezése, a Kossuth utca légkábelei-
nek földbe helyezésének részletes megva-
lósíthatósági tanulmánya nyárra elkészül,
a Magyar Turisztikai Ügynökség dönt majd
a programok finanszírozásáról. 

- Tihanyban létfontosságú lehet, ho-
gyan alakul az idei szezon. Megismétlőd-
het a tavalyi nyár szinte hisztérikus for-
galma?

- A jelenlegi helyzetben arra számítok,
hogy Húsvétig nem lesz változás, addig ma-
radnak a korlátozások. Örülnék, ha április
végén elkezdődhetne az idegenforgalmi
szezon, de szkeptikus vagyok. Ha szabad
lesz az utazás, ha nyithatunk, akkor arra
számítok, hogy megismétlődik az elmúlt
nyáron tapasztalt felfokozott érdeklődés.
Mozgalmas év lesz ez, sok munka valósul
meg és több fontos program tervezése zaj-
lik. Kis település vagyunk, úgy gondolom,
mindenki erőn felül teljesít.
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Elkezdődött a település egyik

leglátványosabb beruházása, megújul 

az apátság melletti Csokonai-liget, 

és a templomhoz vezető lépcső. 

A 700 millió forintos turisztikai

fejlesztés alapkőletételén elhangzott:

európai színvonalú kínálatot teremt a

liget rendezése, a példaértékű beruházás

meghatározza majd Tihany új arculatát.

A fejlesztés egy átfogó, 1,9 milliárd forin-
tos beruházás része, amely európai uniós
és hazai kormányzati forrásból valósul
meg. Az összeget az önkormányzat a Ben-
cés Apátsággal konzorciumban nyerte el;
1,2 milliárd forintból gazdálkodik a telepü-
lés, míg az apátság 700 millió forintot ka-
pott a felújításokra. 

- Mérföldkő ez Tihany életében, a telepü-
lés hosszútávú fejlesztési koncepciójának
egyik legfontosabb eleme valósul meg. A
civil szervezetek és intézmények vezetőivel,
üdülőtulajdonosokkal, építészekkel együt-
tesen kialakított koncepció mintegy negy-
ven fejlesztést tartalmaz, ezek reményeink
szerint egy új minőséget hoznak Tihanyba,
megújulhat az idegenforgalmi kínálatunk –
vélekedett Tósoki Imre polgármester, aki
kiemelte: ebben az évben több más telepü-
lésfejlesztési program is elindul.

Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai
Ügynökség igazgatója szerint turisztikai
szempontból nemzetközileg is értékesít-
hető, különleges atmoszférájú település Ti-
hany, az új program révén megújulhat, és
új arculatot kaphat az idegenforgalmi kíná-
lata, infrastruktúrája. 

- Példaértékű beruházás történik itt, ami
jól illeszkedik a helyi és térségi fejleszté-
sekhez – fogalmazott. 

Hozzá kapcsolódva Kontrát Károly ál-
lamtitkár, a térség országgyűlési képvise-
lője hangsúlyozta: meg kell őriznünk azt az
életérzést, amit Tihany nyújt. A régi értéke-

ket, az ezer éves múltat felmutatva úgy kell
fejleszteni a települést, hogy a turisztikai
kínálata megfeleljen az elvárásoknak,
plusz vonzerőt adjon a meglévő értékek-
hez. Az elmúlt pár évben a Balaton rene-
szánszát éli, a tónak tavaly kiemelt szerepe
volt a hazai turizmusban, reméljük ez így
marad ebben az évben is – vélekedett az ál-
lamtitkár.

Mihályi Jeromos tihanyi perjel elmondta:
mindazt az érték- és élményanyagot, amit
az apátság nyújtani tud, igyekeznek minél
több helyszínen megmutatni. A történel-
mük és életük nyomon követhető a meg-
újult múzeumban, a program révén átala-
kuló ligetben rendhagyó irodalomórákat,
vezetett sétákat terveznek a kialakítandó
nyelvemlék-tanösvényen. A tervek szerint a
Belső-tó partján lévő majorságban pedig az
ősi gazdasági kultúrájukat idézik meg.

- Isten Tihanyt egészen biztosan jó ked-
vében teremtette. Csodálatos természeti
adottsága van a településnek, nekünk csak
az a dolgunk, hogy legyen víziónk, elképze-
lésünk az értékeink megőrzésére és meg-
felelő bemutatására. Itt a ligetben is erre
törekszünk, okosan kell fejlesztenünk,
hogy megőrizzük a tér meghittségét, han-
gulatát – így a perjel.

A Csokonai-liget átalakítása, az új nyom-
vonalat kapó apátsági lépcsősor a tervek
szerint ez év októberre készül el. Az ide-
genforgalmi szezonban is zárva lesz a te-
rület, így az apátság a Borsos Miklós téren
keresztül lesz majd megközelíthető. A te-
raszkertekben kap majd helyet a bencések
gyógy- és fűszernövényes kertje, a vendé-
geket pedig asztalok, pergola és ivókút
várja majd.

A fejlesztési program részeként rendbe
teszik a Visszhang-dombot, az Árpád utcá-
ban pedig kialakítják a Tihanyi Alkotók
Házát. 
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A koronavírus-járvány mindannyiunk
életére hatott. Más-más módon, eltérő
mértékben, de változtatott a megszokott
életmódunkon, szokásainkon, talán a
gondolkodásunkon is.
Már elég hosszú ideig tart a válság
ahhoz, hogy rábírja az embereket a
gyakorlatias problémák mellett az
elvontabb kérdések megválaszolására is.
Mert a mindennapi életünket és az
egzisztenciánkat befolyásoló
változásokra adott reakciók mellett
elkerülhetetlen a kérdés: vajon mi végre
mindez? Hol van ebben a helyem és
miben kellene változtatnom?

Az elmúlt hónapokban sokan elkezdtek
foglalkozni a beteljesületlen vágyaikkal,
megváltozott a viszony a munkahelyekhez,
egyáltalán a munkához. Több idő jutott ma-
gunkra, egymásra, új tevékenységekre
csodálkoztunk rá. Soha nem volt ennyi ker-
tészkedő, barkácsoló, autodidakta szakács,
online táncoló vagy épp a kenyerét otthon
maga sütő. De mi fog végérvényesen meg-
változni a világunkban?

Nem kell beavatott ezoterikusnak lenni
ahhoz, hogy belássuk: ha csak a vírus le-
csengését várjuk és epekedünk a korábbi
életünk visszatéréséhez, ha csak arra vá-
gyunk, mikor áll maradéktalanul vissza a
régi rend, akkor megtévesztjük magunkat.

Egyre gyakoribb az a vélekedés, hogy a
világunkon való változtatás mikro és makro

szinten is elkerülhetetlen, minden ember-
nek legalább két-három tényezőt fel kel-
lene tudnia sorolni, amiben a válság hatá-
sára változtatott.

Összeállításunkban, a Tihanyhoz kötődő,
de egymástól merőben eltérő tevékenysé-
gekkel foglalkozóktól azt kérdeztük: a jár-
vány-helyzet alakította időszak miben vál-
toztatott az életükön? Mi az, amit az idei
évben biztos másképpen tesznek majd? Mi
az a pár tényező, amiben megváltoztak?

Bujdosó Judit
önkormányzati főépítész

Mindenképpen csendesebb lettem. Meg-
fontoltabb és precízebb. Van idő mindenre,
amit eddig halogattam. Figyelem magam és
rendezem, rendszerezem a környezetem.
Figyelek másra is és bíztatok mindenkit,
hogy szintén rendezze magát! 

Emellett megélem a helyzet pozitív olda-
lát, örülök, hogy tudatosan lehetek otthon.
Többnyire home office-ban dolgozom, de
most ezt bűntudat nélkül megtehetem. Év-
tizedes restanciákat oldok meg, és egyéb
családi konfliktusokat oldok fel.  Élveztem,
hogy még zöldebb lett a természeti világ ta-
vasszal, és hogy beforradt az ózonlyuk, hogy
visszafogottabban létezünk és közlekedünk. 

Hiszem, hogy belátóbbak lettünk önma-
gunkkal, a környezetünk, az emberiség

felé is, valamint felismerjük majd, hogy
nemcsak a látható világ létezik körülöt-
tünk. Rendezem az egészségem, az eddigi
terhelt és rohanó tempó miatt kialakult
diszharmonikus állapotokat, igyekszem
nagymértékben egészségesebben élni.
Többet mozgok és relaxálok, igyekszem
megtartani a nyugalmamat. Megalapozot-
tabb döntésekre készülök, a munkában és
az életemben. Másképpen szeretném se-
gíteni a fiaim pályaválasztási és életkezdési
törekvéseit is.

Koncentrált belső figyelem, nagyobb
tisztelet és megbecsülés az embertársaim,
társaságaim és közösségeim felé, szellemi
nyitottság lettek életem részei.

Koncz Mária
újságíró, turisztikai szakember

A járvány miatt az én életmódom is
megváltozott. Az első ijedelem után eldön-
töttem, hogy próbálok vigyázni magamra
és másokra, de nem hagyom, hogy a féle-
lem irányítson. Ésszerű óvintézkedések kö-
zepette, de továbbra is találkoztam bará-
tokkal, rokonokkal; sokat kirándultam, jár-
tam az erdőt. Adódtak kényszerű helyzetek,
de ezeket inkább „buliként” éltem meg,
mint például a mostani születésnapomat,
amit a Duna-parton ünnepeltem meg a
fiammal, egy szelet tortával és egy bögre
forró teával a kezemben.



77

Ősztől a Tihany 2030 projektben turisz-
tikai szakértőként dolgozhattam. Sok ki-
váló, elkötelezett és kreatív szakembert is-
mertem meg, ezért a munkám nagyon ins-
piráló és örömteli volt.

Legjobban a mozgás és a személyes ta-
lálkozások szabadságát hiányolom. A szín-
házat és a koncerteket. Szerencsére, fon-
tos számomra az egyedüllét is; szeretek
elmélyedni, vagy egyszerűen csak létezni.

Újságíróként aggaszt, hogy a valóság he-
lyett egyre inkább annak manipulált másá-
val találkozunk. Pedig sorsfordító kérdé-
sekre kellene most jó válaszokat adnunk. El
kell döntenünk, hogy az eddigi expanzív, a
javak korlátlan előállításán és fogyasztásán
alapuló életmódot folytatjuk, vagy felha-
gyunk a természet gyarmatosításával. Sze-
retnék bízni abban, hogy a fogyasztási őrü-
let helyett a minőség és harmóniában való
együttélés kerül életünk középpontjába.

Mihályi Jeromos
tihanyi perjel

Szerzetesként sokszor gondolkodtam a
közösség és az egyedüllét kérdéséről. Az
elmúlt időszak, amelyben sokan szembe-
néztünk korlátainkkal, lehetőséget biztosí-
tott arra, hogy kizökkentve a komfortzó-
nánkból rátekintsünk szokásainkra, a hét-
köznapokban kevésbé tudatos cselekede-
teinkre és arra, hogy mik a számunkra va-
lóban fontos és nélkülözhetetlen dolgok.

Nem volt ez másképp az emberi kapcso-
lataink minőségével, a másiknak szánt
időnkkel vagy éppen találkozásaink értéké-
vel, amiket különösen próbára tett a jár-
vány. Mivel a szerzetesi életmódhoz hozzá
tartozik, hogy időközönként a belső vilá-
gunk felé fordulunk, ezért a személyes
életemben nem látok változást. Törekszem
több figyelmet szentelni a közösségünk
tagjainak egészségére és igyekszem a
magam részéről a jövőben is megőrizni azt
a stabilitást, vagyis állandóságot, amit az
elmúlt hónapokban megéltem.

Radó László
a Bencés Általános Iskola igazgatója

Abban a kérdésben, hogy a járványhely-
zet miben változtatott az életünkön, érde-
mes külön választani a tavaszi és az őszi-
téli időszakot. Tavasszal egy teljesen új
helyzetbe kerültünk egyik napról a má-
sikra. Péntek este történt a bejelentés,
hogy hétfőtől kezdődik a távoktatás. A gye-
rekek és szüleik, a pedagógusok egy szá-
mukra ismeretlen helyzetbe kerültek. Ezt
a helyzetet az iskolavezetésnek kellett ke-

zelnie. Az őszi-téli időszak egy fokkal egy-
szerűbb volt. Iskolánkban működött a je-
lenléti oktatás, csak egyszer kellett másfél
hétig átállnunk a digitális munkarendre a
felső tagozaton. Persze, az iskolai élet ala-
posan megváltozott. Közösségi programo-
kat nem szervezhettünk, vagy más keretek
között, mint amit megszoktunk. Be kell
tartanunk a járványügyi előírásokat, mint
például a maszkviselés, a lázmérés és a
fertőtlenítés.

Vannak olyan újdonságok, kényszer-
megoldások az iskolában, amelyeket a jár-
ványhelyzet miatt vezettünk be, de bevál-
tak, ezért elképzelhető, hogy a járvány után
is megtartjuk őket.

A változást abban érzem, hogy kicsit
megkeményített a járvány. Régebben ne-
hezen viseltem a bizonytalanságot, to-
vábbra sem szeretem, de megszoktam, el-
fogadom. A tavaszi távoktatás pedig meg-
erősített abban, hogy nem lehet, és ezáltal
nem is kell mindenkinek megfelelni.

Rutai Andrea
a Tihanyi Hajós Egylet vezetője

Visszanézve az elmúlt évemre, azt mon-
danám, hogy azon kevesek közé tartozom,
akiknek nem igazán változott az életük a
járvány alatt. A munkám egy kültéri sport-
és szabadidős tevékenységhez kapcsoló-
dik, három gyerek felnevelése mellett több
mint 20 éve a home office lelkes alkalma-
zója vagyok. Vagyis alapvetően szerencsére
sem a megélhetésem, sem a napi rutinom
nem változott gyökeresen.

Az idei évben is folytatjuk, ahol abba-
hagytuk, várjuk a tavaszt, hogy az őszi el-
pakolás, téliesítés után megkezdhessük az
új szezont.

Persze látom, hogy mindenki körül, így
körülöttünk is megváltozott a világ. Sok do-
logra rávilágít egy ilyen helyzet: pontosab-
ban látjuk, minek örüljünk, mi a fontos, mi
az érték. Olyan egyszerű dolgok is bol-
doggá tesznek minket, hogy járhatok isko-
lába, találkozhatok a barátaimmal, rokona-
immal, sétálhatok egy nagyot. Én mosta-
náig is eszerint éltem, minden vidám nap,
szép közös program boldoggá tesz, minden
nap rácsodálkozom ezek szépségére.

Talán változtak az emberek és fontosabb
lett, hogy figyeljünk egymásra, a körülöt-
tünk lévőkkel törődjünk sokat, ne csak a
saját gazdagodásunk, előmenetelünk le-
gyen az életcélunk. Ne panaszkodással és
utálkozással, hanem egymás megértésé-
vel, segítésével, és együtt valami szép épí-
tésével töltsük a mindennapjainkat. Értsük
meg, hogy sokfélék vagyunk, nem kell min-

dent egyformán látni, mégis élhetünk és
dolgozhatunk békében egymás mellett!

Tóth József
a Tihany Fejlesztéséért Alapítvány elnöke

A járvány kitörése előtt járva a világot
eszembe sem jutott, hogy összeszedhetek
egy vírust. Mindenhol igyekeztem a helyi vi-
szonyok szerint élni, hiszen „ha Rómában
vagy, élj úgy, mint a rómaiak”.

Koromnál fogva a korlátozásokat, szigo-
rításokat pozitívan fogadtam, miután szá-
momra eddig is a legfontosabb az egész-
ség megőrzése volt. A határ zárak miatti
utazáskiesések, előre befizetett utak elma-
radása kezdetben problémát jelentettek,
de idővel természetesen elfogadtam a
helyzetet, helyette a házkörüli javítási mun-
kákba fogtunk bele.

A tihanyi „birtok” korábban soha ennyi fi-
gyelmet nem kapott. Sok diófánk van és
idén a termést tönkretette a dióburok fúró-
légy támadása. Korábban minden kezelés
nélkül jó termésünk volt, most már a diófák
permetező védelmével is foglalkozni kell.

Még egy változás: páros tenisz helyett
pingpong csatákat vívunk a feleségemmel,
online bridzs party folyik a barátainkkal.

Tóth Viktor
a Balatoni Limnológiai Intézet tudományos
főmunkatársa

A pandémia miatt 2020 más volt! A vírus
miatti korlátozások gyökerestül felforgatták
a terveimet és nem utazhattam sehová, il-
letve nem fogadhattam vendégeket, a mun-
kámat is részben vagy teljesen akadályozta.
Ellenben több időt tölthettem a szeretteim-
mel, bepótoltam olyan dolgokat, amiket
eddig idő hiánya miatt nem tudtam elkez-
deni vagy befejezni. Csak azért nem ellent-
mondásosak az érzéseim, mert rengeteg
ember halt meg. Időnként feleslegesen.

Bevallom, az egész helyzet szürrealitása,
és tragédiája mellett felemelő volt látni az
emberi lélek erejét és a modern tudomány,
illetve technológia segítőkészségét. Igen, a
korlátozások megnehezítették a hétköznapi
életünket, de egyben rámutattak az eddig
megszokott életvitelünk merevségére és
helyenként értelmetlen voltára. Emellett
csodálatos volt felfedezni, hogy a hétközna-
pokat mennyire flexibilisen tudjuk megol-
dani és a felmerülő problémáinkra a tech-
nológia milyen jól tud reagálni, milyen mér-
tékben tud segíteni. Az viszont elszomorít,
hogy egyesek a tudomány és a technológia
előnyeit, vívmányait inkább átoknak tekintik.

mt
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TIHANY-APÁTI KÖZÉPKORI FALVA ÉS TEMPLOMA
Az apáti területén keresztülfutó árkot a történeti kutatás egy

része római ároknak határozta meg, így szerette volna Galerius
császár egy csatornával elválasztani a félszigetet a parttól. 1211-
es oklevél bizonyítja az árok meglétét, 1416-os pereskedés is kap-
csolódik hozzá, miszerint Apáti falu két részre oszlik: az egyik az
árkon belüli (tehát a Tihany felé eső rész), míg a másik az árkon
kívüli rész.

Apáti falu korai fejlődése szorosan összefügg Tihany település-
történetével. Az 1211-es összeírásban még nem szerepel, kezdet-
ben a település és a félsziget neve azonos lehetett. Az 1267-es ok-
levél alapján valószínűleg újabb lakók telepedtek meg a területen,
aminek következtében új falvak jöttek létre. Szükségessé vált egy-
fajta megkülönböztetés, így Tihany neve átment a monostorra és
a környező lakott területre. A régi település, mely kizárólag csak a
tihanyi apátnak adózott, villa Apátiként tűnik fel. Kilenc évvel ké-
sőbb, 1276. július 20-án, IV. Kun László uralkodása alatt a királyi
kancelláriától megkapta a királyi adószedők és királyi ispánok bí-
ráskodása alól való mentességet, így csak az apát és tisztjei, a
nádor és az országbíró ítélkezhettek. A fiatal királyra két nagyobb,
ellenséges főúri csoport gyakorolt befolyást: a Kőszegiek és a Csá-
kok. Az említett év közepén megbukott a Csákok hatalma, és a Kő-
szegiek foglalták el a helyüket Tihany várával együtt. Ebben az idő-
ben Tihany vára királyi birtok lett.

1327-ben I. Károly állított ki levelet, miszerint az apátsághoz
visszakerült Tihany vára, és kilenc faluja: Apáti, Kövesd, Örvényes,
Udvari, Dörgicse, Pécsely, Aszófő, Füred, és Kék.

A falu nevével legközelebb 1340-ben lehet találkozni: a falu
papja hűséges megbízottja és káplánja a tihanyi apátnak és kon-
ventjének. Az említett pap a falu egyetlen álló emlékében mond-
hatott miséket. Síkfödémes hajójú templom lehetett, egyenes
szentélyzáródással, falai terméskőből készültek.

Tihany-Apáti tehát az apátság birtokában volt. Csak Zsigmond
király idejében történt változás. Ez egyben a falu életének egyik le-
gizgalmasabb szakasza is. Kikerült az apát irányítása alól a vár, a
király vette át az igazgatást, aki azonban hű embereinek adomá-
nyozta.

György apát megelégelte ezt, és 1392. október 12-én a királyi
kúria elé állt a somogyi konvent által kiállított megbízólevéllel, és
hat másik levéllel, hogy birtokjogát igazolni tudta. A beiktatás meg-
történt, Zsigmond király jóváhagyta, a korszak végén azonban Apáti
elöljárója az ellen tiltakozott, hogy a település visszakerüljön a ti-
hanyi apát alá.

1393-1534-es korszakban ismét a tihanyi apát birtokolta az
egész félszigetet. Itt ekkor már csak egyetlen településsel, Apátival
lehet számolni. A tihanyi apátság birtokhatára azonban túlnyúlt a
félsziget határát is jelképező árkon, és Aszófő felé folytatódott. Az
árkon túli területek terméséből a tizedet a veszprémi káptalan
szedte, a többi területen a termés dézsmája változatlanul az apátot
illette. Ennek az alapja az 1414-ben megnyitott konstanzi zsinat,
melyen XXIII. János pápa több engedményt is tett a magyaroknak,
amit azonban a lemondtatása után 1415. július 1-én felfüggesztett,
amihez Zsigmond király is hozzájárult. Demeter, tihanyi apát mégis
élt az engedményekkel, és többek között Apátiban, de a szigeten
kívüli területeken is, mint Aszófőn, Kövesden, Örvényesen, Udva-
riban, Szentpéter-Dörgicsén, Vászolyon, Kis-Pécselyen, Szőlősön,
Füreden, Siskén és Kéken a tizedet, amelyet eddig a veszprémi
káptalannak fizettek, három évig magának foglaltatta le. Emiatt a

káptalan az esztergomi érseki szentszéknél pert indított. Amikor
megérkezett a hír a felfüggesztésről, Demeter már elkezdte a tized
szedést. A per lebonyolítása miatt András komáromi főesperes és
esztergomi kanonok Füredre hívta a peres feleket 1416. március
23-ra, és egy héttel később kimondták az ítéletet, miszerint az apát
csak a félszigeten belül szedheti a tizedet. 1417-ben Demeter apát
Konstanzban volt, hogy az 1276-ban nyert Tihanyra és Apátira vo-
natkozó adó-, és bírói mentességet kiterjessze a sziget előtti 11
falura is.  Azonban ezzel csak annyit ért el, hogy kieszközölte az
apát Zsigmond királynál a vasárnapi, pünkösdi és Nagyboldogasz-
szony-napi heti- és országos vásárokat. Ezeknek a helyszíne nem
tisztázott, vagy a monostornál, vagy Apáti falunál tarthatták meg. 

A 16. század elején a környékbeli világi urak foglalták el Tihany
várát tartozékaival együtt, így Apáti is hatalmuk alá került. 1528.
január 25-én Ferdinánd megerősítette II. Lajos átírt oklevelét,
melyben Apátit a királyi adószedés alól felmentette. Tallandó János
apát halála után Benedek apát megtartotta a falut János király ré-
szére. Ezután következett a félsziget történetében az állandó ka-
tonai megszállás korszaka, egészen 1609-ig. Ez alatt pusztult el a
középkori Apáti falu, valószínűleg 1534 körül. Területét elhagyták,
miután a Veszprémet elfoglaló török csapatok 14 évig zaklatták a
környékbeli falvakat, 1552-1566 között. Gyulafi László tihanyi vár-
kapitány alatt gyalog-, és lovas őrség állomásozhatott Tihany és
Apáti véghelyeken, ez utóbbinál a külső árok mögött, ám ennek az
adatnak a hitelessége megkérdőjelezhető.

Veszprém visszavétele után nagy változások zajlottak le: 1627-
ben a katonai őrségtől az apátnak vissza kellett perelnie egyebek
közt az apáti rétek birtokjogát, de még 20 évig maradt a várkapi-
tányok kezében. 1665-ös összeírás szerint a félszigeten összesen
42 hold szántóföld volt. 1647-ben kezdődött el Apáti falu utolsó
„tündöklése”: Macripodari Jáczint atya Karacsics Mátyás tihanyi
várkapitány tanácsára az 1647. május 13-án kelt szabadságleve-
lében megengedte, hogy a következő évben, Szent-György naptól
kezdődően Apáti újra felépüljön, de csak az árkon túli rész, mert a
belső területek mind Tihanyhoz tartoztak. 1652. szeptember 14-
én, Karacsics Mátyás, a tihanyi vár főkapitánya elismerte Macri-
podari apát úr birtokjogát az apáti rét árkon belüli részéről, amit
csak őt illeti meg. A rét határa pedig egy torony, de megemlíti az
oklevél a töltéseket is, ahol kompokon szoktak közlekedni. A falu-
nak 1678 elején még voltak lakói, de ugyanazon év tavaszán ott
akarták hagyni a falut a tihanyi vajda adókövetelései miatt. Való-
színűleg el is hagyhatták a települést, mert további információkról
nem rendelkezünk a lakosokról. Tihany-Apáti falva a hányatottabb
sorsú középkori települések közé sorolható.

Épen maradt templomát ugyan a mai napig használják misék
és koncertek tartására, azonban a falu már nem volt ennyire sze-
rencsés, nem maradtak máig is álló falak. A további történeti és
régészeti kutatásokig pedig a kis templom a gondos műemlékvé-
delmi állagmegóvásnak köszönhetően továbbra is hirdeti a falu
egykori dicsőségét.

Jőrös Bence

A szerző, az ELTE BTK Történelemtudományi doktori iskola -,
és az ELTE IK Programtervező informatikus szakos hallgatója. Ku-
tatásai elsősorban a Balaton-térséghez kötődnek.

(Az írás a Füredi História című helytörténeti folyóirat 
2020/4 lapszámában megjelent tanulmány rövidített változata.)
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A MUNKAVÉGZÉS ÚJ MÓDJA
A Covid-19 megváltoztatja minden

vállalkozás bevett ügyvitelét, mérettől és

ágazattól függetlenül, a hatás pedig

valószínűleg állandó és mélyreható lesz.

Jelentős változás az otthoni

munkavégzés elterjedése is, ami a

cégeknek illetve a munkavállalóknak is

új helyzetet teremthet, amiben az

előnyök és hátrányok egyaránt jelen

vannak. A munkaadók rájöttek: 

a távmunka nem jelenti törvényszerűen

a produktivitás visszaesését, sőt sok

esetben költségeiket is csökkenthetik

ezzel, így az otthoni munka egyre

megszokottabbá válhat.

Emberek milliói kapnak lehetőséget
arra, hogy megszabaduljanak a minden-
napos ingázástól, illetve a munkaviszo-
nyok zord rugalmatlanságától, ha egy
családtag megbetegedése miatt otthon
kellene maradniuk. Ez lehetőséget ad

arra, hogy új alapokra helyezzék a mun-
kavégzés módját.

Nem csak a munka helyszíne, hanem a
mikéntje is megváltozhat. Sokunk gyorsan
hozzászokott, hogy a megbeszéléseket vide-
okonferencia-platformokon keresztül tartsa,
és ezt a megoldást jóval a vírus leküzdése
után is használni fogjuk. A vállalatok is dönt-
hetnek úgy, hogy csökkentik a személyzeti
utazásokat, miután felismerik, a célkitűzések
a személyes érintkezés nélkül is elérhetők.

Bár tagadhatatlanul változni fognak a
munkamódszerek, ugyanakkor számos
olyan ember is lesz, akik bezárva érezték
magukat otthonukban, és örömmel térnek
majd vissza a már ismerős és számukra
kellemes irodai környezetbe.

A válságot követően új megvilágításban
látjuk majd az olyan, kritikus feladatokat
ellátó dolgozókat, mint az orvosok és az
ápolók, valamint azokat, akik kulcsszere-
pet játszanak a társadalom alapvető funk-

cióinak fenntartásában, például a szemét-
szállítókat, kiskereskedelmi alkalmazotta-
kat és a közlekedési dolgozókat. Ezekre a
korábban nem túl nagy presztízzsel ren-
delkező foglalkozásokra jelenleg minden
országban a legfontosabb feladatokat be-
töltő szakmákként tekintenek.

Miután a dolgok kezdenek visszaállni a
megszokott kerékvágásba, az emberek min-
denek előtt minél több időt szeretnének majd
tölteni családjukkal, szeretteikkel és baráta-
ikkal, akikkel oly sok ideig csak egy képer-
nyőn keresztül tarthatták a kapcsolatot. Az
utóbbi hónapok rádöbbentették a világot,
hogy többé nem szabad biztosra vennünk azt
sem, hogy családunkkal bármikor személye-
sen tudunk találkozni, ez remélhetőleg vál-
toztat az eddigi nézőpontunkon és felértéke-
lődik a közösen eltöltött idő. Megváltoznak a
munka-család-szabadidő prioritások is – ami
szintén kihathat a munkavégzésre.

t-v

ÚJ KISBUSZ 
A GYEREKEKNEK

Kicserélték a Falugondnokság óvodás és iskolás gyerekeket
szállító leromlott műszaki állapotú kisbuszát. Az új, tizen-
nyolc személyes kisbusz 11,5 millió forintba került, amihez
az önkormányzat 5,5 millió forint összeget biztosított a költ-
ségvetési tartaléka terhére.

t-v

SOKAN JELENTKEZTEK
AZ ÉV BALATONI HÁZA
ÉPÍTÉSZETI 
PÁLYÁZATRA

Lezárult az Év Balatoni Háza 2020. építészeti díjpályázat,
amelyre végül 23 pályamű érkezett, ezek előbírálatát már meg
is kezdte a zsűri. A beérkezett pályázatok között 11 lakóépület,
8 középület és 4 üdülő/gazdasági épület szerepel. A bírálat má-
sodik körébe továbbjutó épületek helyszíni megtekintése január
végén lesz, ekkor a bíráló bizottság körbeutazza a Balatont, hi-
szen mindhárom érintett megyéből érkeztek jó színvonalú pálya-
művek. A pályázat eredményhirdetését várhatóan március köze-
pén rendezik meg.

A 2019. évi díjazott pályaművekből kiállítás nyílt a balatonfüredi
vasútállomás várótermében, a tárlat február végéig látható. A ki-
állításnak helyet adó épület a 2019. évi pályázaton elnyerte a Ma-
gyar Építészek Veszprém Megyei Kamarájának különdíját.

t-v
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