P. Miklós Tamás

AZ ELSŐ SZÁLLODÁK RÉVFÜLÖPÖN
~ III. A Hullám szálló története ~
Folytatjuk a régi révfülöpi vendéglátóhelyek (fogadók, szállodák, hotelek, éttermek) számbavételét, történetük rövid bemutatását. Mikor épültek, kik és miként működtették azokat, mi lett velük? Településképünk,
épített örökségünk részévé váltak-e ezek az építmények, vagy mára már eltűntek? Mindezen kérdésekre
választ adva elevenítjük fel üdülőhelyi fejlődéstörténetünk korai időszakát.

Az újonnan megnyílt révfülöpi Hullám szálloda és a vasútállomás épülete 1911-ben (Képeslap részlete – Csényi István kiadása, 1911)

Révfülöp legkorábbi vendéglői és szállodái sorában a
Schächter Ferencz kővágóörsi kereskedő által 1895-ben
építtetett és megnyitott Vihar szálló (a későbbi Magyar Csárda, ma Káli u. 44. számú épület) volt az első.
Ezt követte a Greiner Dávid, Unger Jakab és társai alkotta Révfülöp-Boglár Hajózási Társaság által 1896ban felépített Balatongyöngye szálló és vendéglő
(1928-tól Evangélikus Tanítók Üdülőháza, ma Ordass
Lajos Evangélikus Oktatási Központ, a Füredi u. 1. sz.
épület). A harmadik, Lieger Gyula vendéglős által építtetett és 1899-ben megnyitott rövid ideig működő
Rianás vendéglő (későbbi Palágyi-villa/Kiskos-ház, ma
Káli u. 12. ) volt.
A korai vendéglátóhelyek történetének bemutatását az egykori vízmester, Ivanics Pál vállalkozásával,
az Ivanics panzió bemutatásával folytattuk. Ő a 18.
század végén épült Jankovich-féle granárium (gabonatároló) épületét alakította át vendéglátóhellyé.

A révfülöpi Hullám a 20. század elején
A fejlődő üdülőtelep újabb szállodáját, a Hullám
szállót és éttermet az előző évben létrehozott északbalatoni vasútvonal (régi) révfülöpi vasúti állomásával szemben Skriba András vállalkozó építtette meg
1910-ben. Révfülöpnek ez az egyetlen olyan vendéglátóhelye, amelyik kisebb-nagyobb átalakításokkal
átvészelte a 20. század viharos évtizedeit, és gyakorlatilag eredeti funkciójában üzemel.
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A Hullám szálló és vendégei 1911-ben (Schwarcz J., 1911)

Napjainkban révfülöpi Hullám Hostel néven működik a Füredi út 6. szám alatt.
De térjünk vissza a kezdetekre. Az egész évben
működő, kezdetben nyolc szobás szállodát Skriba
András bérbe adta Varga Lajos vendéglősnek, aki
hirdetései alapján a Hullám üzemeltetése mellett
nyári lakások és villák bérbeadásával is foglalkozott.1
A szálló egész évben működött, de cigányzene és
tánc csak a nyári szezonban volt. Egyes utalások
szerint már az I. világháború előtt is, más forrás szerint után Koller János bérelte és üzemeltette a szállót.2
1
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Például: Pesti Hírlap, 1912. április 26. p. 28.
Nagy Lajos: Ez a mi világunk?! Révfülöp, 1995. p. 74.

A révfülöpi Hullám szálloda 1913-ban a vasútállomás felől (Képeslap részlete. Grósz Simon kiad., 1913)

Az első híradás a Hullám szálló vendégeiről 1911ben jelent meg a balatoni fürdői névsorokban. Katona
József postai felügyelő harmadmagával, Kertész Gyula
miniszteri tanácsos öttagú családjával, Surányi Sándor
nyugalmazott kapitány szintén harmadmagával, valamint sok más vendég mellett egy londoni konzuli
titkár is megszállt 1911 nyarán talán a révfülöpi Hullám szálló első vendégeiként.3
A következő év augusztusában Pollák Adolfné
Révfülöpről keltezett fürdőlevelében említi meg a
Balatongyöngye és a Hullám szállót, hangot adva
véleményének, miszerint az „előzékeny szállodások”
keveset törődnek szolgáltatásaik reklámjával.4
A Balatoni Szövetség által 1913-ban kiadott Balaton kalauz a Hullámban lévő húscsarnok üzemeléséről ír.5 Ez év augusztus 15-én nemcsak a Révfülöpi
Fürdő és Partszépítő Egyesület tekintélyes tagjai, és
az újonnan megválasztott kaszinó egyesület vezetői,
hanem a révfülöpi pompás kikötő és kaszinó épület
megteremtői, Kvassay Jenő miniszteri tanácsos, Kolosváry Ödön minisztériumi osztálytanácsos és Kaáli Nagy
Dezső főmérnök is részt vettek a Hullám szálló nagytermében megtartott közebéden.6
Az 1910-es évek Hullám szállót ábrázoló képein
látszik, hogy az épület nagyobb, keleti oldalán étterem, a nyugati oldalán borívó működött és az emeleten voltak a kiadó szobák. Az épülethez hozzáépítve
egy kisebb borkimérés is üzemelt.

A Hullám szálló 1913-ban (Képeslap, Csényi Istvánné kiad., 1913)

Nagy Lajos emlékei szerint az 1910-es években Lóczy
Lajos is itt lakott néhány napig a Hullám szálloban. A
környék kőzeteit gyűjtötte személyesen, és a mintadarabokat szállodai szobájában helyezte el. Igen ám,
de az egyik nap a szobalány takarításkor a köveket
kiszórta az ablakon. Lóczy nagyon felháborodott
gyűjteményének eltűnésén, végül a szálloda személyzete szedte össze a kidobott köveket. A megsértődött tudós összecsomagolt és hiába marasztalták,
távozott. „Majd csak akkor gyüvök, ha ennek a kavicsszóró perszónának a kőzetét
hozzák elém, mert bizony
én azt Szodoma átokkal
hagytam itt!” – mondta
állítólag elutazásakor.7
A Hullám szálló hirdetése

Magyar Tenger, 1911. 15. sz.
4
Tapolczai Lapok, 1912. augusztus 25. p. 3
5
Balaton. Balatoni Szövetség, 1913. p. 51.
6
Magyar Tenger, 1913. augusztus 22. p. 87.
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(Budapesti Hirlap, 1914. május 6.)
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Süle Sándor: Révfülöp földrajzi nevei. Révfülöp, 2008. p. 48-49.
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A révfülöpi Hullám két világháború
közötti történetéről
Sajnos kevés információval rendelkezünk az épülettulajdonos Skriba Andrásról. Azt tudjuk róla, hogy ő
is igazgatósági tagja volt az 1919 októberében alakult
Kővágóörs és Vidéke Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet cégvezetőségének 1927-ig.8
Az egyemeletes, 8 szobás (később 12 szobás)
Hullám szálló, illetve vendéglő üzemeltetését az épülettulajdonos fia, ifj. Skriba András vette át 1920-ban,
és vezette egészen az 1952-ben bekövetkezett államosításig.

A Hullám szálloda 1928-ban (Képeslap, Monostory kiad. 1928.)

A 20. század második évtizedétől Révfülöp üdülőtelep infrastruktúrája és állandó lakossága gyarapodásnak indult. A Hullám szálló udvarán tekepálya létesült és – a visszaemlékezők szerint – működött 1927ig. Itt az udvarban parkolt az 1920-as években
Krayer Emil festékgyáros, helyi birtokos autója is,
amelyben gyakran okoztak kárt ismeretlenek… A
szálló étterme és borivója az I. világháború befejeződése után egyre nagyobb forgalmat bonyolított,
amelynek növekedéséhez hozzájárult a jótékonysági
célú előadások, rendezvények megszervezése is. Az
1920-as évek elején fellépett itt a helyben megtelepült egykori Liszt-tanítvány, Siposs Antal zongoraművész is. A régi híradások a Hullámban megtartott
nagyszabású rendezvényekről, híres személyek itteni

A révfülöpi vasútállomás kijárata és a Hullám 1931-ben
(Képeslap, Monostory kiad. 1931.)

tartózkodásáról tudósítanak. Szóljunk néhány településtörténeti vonatkozású eseményről.
1923. június 5-én a Veszprém egyházmegyei Római Katolikus Tanítóegyesület monostorapáti, balatonfüredi, tapolcai alesperesi kerületének tanítói köre
tartotta évi rendes közgyűlését a Hullám szállodában.9
A Révfülöpi Levente Egyesület a leventezászló
alap javára rendezett jótékony célú táncmulatságot
1929 májusában a szálló nagytermében.10
1930 februárjában Miss Révfülöpöt választottak
Engelbrecht Lola személyében a Hullámban tartott
jelmezes álarcosbálon.11 A következő év februárjában
a szegény gyermekek felruházásának céljából rendeztek jótékony célú bált a vendéglő nagytermében.12
Banketten itt búcsúztatták el az új állomáshelyre
áthelyezett Marton Béla állomásfőnököt és Cseke Károly MÁV intézőt 1933. április 22-én. A 70 személyes
fogadáson Ziermann Lajos kővágóörsi evangélikus
tanító 16 versszakból álló búcsúversét olvasta fel.13

1935-ös báli meghívó a Hullámba (Paál Boglárka ajándéka.)
Egy hirdetés 1924 júniusában (Színházi Élet, 1924. 25. p. 84.)

Tapolcai Ujság, 1923. 22. sz. p. 3.
Tapolcai Lapok, 1929. 21. sz. p. 9.
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Tapolcai Lapok, 1930. 6. sz. p. 5.; 9. sz. p. 8.
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Tapolcai Lapok, 1931. 7. sz. p. 9.
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Tapolcai Lapok, 1933. április 29. p. 6.
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Központi Értesítő, 1920. február 5. p. 132., illetve U. o. 1927.
49. sz. p. 1069.
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A révfülöpi Hullám szálloda étterme 1930-ban (Képeslap. Kálmán, 1930.)

1935 februárjában a Révfülöpi Levente Egyesület
tisztikara – nem akármilyen névsor (!) – dr. Darányi
Kálmán, gr. Esterházy János, dr. Szontagh Tamás,
dr. Sebestyén Gyula és dr. Tárcay-Felicides Román
fővédnökségével rendezett bált a Hullám szállóban.
Ennek bevételét az ifjúsági egyesület sportfelszerelésének gyarapítására, a nyári sportélet megindítására
és a futballpálya felújítására fordították.14 Ez év augusztusában az osztrák külügyminiszer, báró BergerWaldenegg és felesége látogatta meg a Révfülöpön
táborozó osztrák Heimatschutz cserkészeket, majd
ebédelt a diákokkal együtt a Hullám szálló teraszán.15
Októberben a kővágóörsi katolikus templom renoválása céljára rendeztek jótékonysági bált.16
Négy évvel később, 1939 augusztus elején már a
Révfülöpön építendő evangélikus templom javára
szerveztek zártkörű jótékonysági bált.17 A hónap
végén a Révfülöpi Fürdőegyesület rendezett a Hullám szálló kerthelyiségében zártkörű idényzáró búcsútáncestélyt, amelynek befolyt jövedelmét az építendő kilátó-torony céljaira ajánlották fel.18
Tapolcai Lapok, 1935. március 2. p. 6.
Tapolcai Lapok, 1935. augusztus 31. p. 6.
16
Tapolcai Lapok, 1935. szeptember 28. p. 7.
17
Tapolcai Lapok, 1939. augusztus 5. p. 7.
18
Tapolcai Lapok, 1939. augusztus 26. p. 2.
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Révfülöpi Balaton Mozgószínház
a Hullám szállóban
1939 a nagy változás éve volt a Hullám történetében. Miután a télen itt tartózkodók kevésbé vették a
vendéglőt igénybe, ezért Skriba András 1939-től az
épület éttermét bérbe adta Fichtner Tamás kővágóörsi vállalkozónak mozi működtetése céljából.
Fichtner Tamás mozija a környék első filmszínháza volt. A Kővágóörs-Révfülöp községben érvényes belügyminiszteri engedélyét „mozgó-fénykép-üzemi
mutatványi előadásra” 1939 júliusában kapta meg.19
Fichtner az éttermet átalakította, a nézőteret emeletesen deszkából képezte ki, és szabvány csapós mozisszékekkel szerelte fel.
A Révfülöpi Balaton Mozgószínház, azaz a helyi mozi a Hullám szálló nagytermében 1939 októberében tartotta első előadását. Az első filmvetítésen a
Segítség örököltem című, 1937-es, fekete-fehér magyar
romantikus vígjátékot vetítették Ágay Irén, Uray
Tivadar és Gózon Gyula főszereplésével.20 Fichtner
Tamás normál filmvetítőgépével rendszeres filmvetítéseket végzett, így a Hullám szálló éttermi része
1939-től mint mozi működött egészen 1946-ig.
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Tapolcai Lapok, 1939. július 15. p. 7.
Tapolcai Lapok, 1939. október 21. p. 3.
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A révfülöpi Hullám 1950-ben

A révfülöpi Hullám a 20. század
második felében
Keveset tudunk a Hullám szálló és vendéglő II. világháború alatti és utáni működéséről. Híradások
szerint nyaranta néha a vendéglő nagytermében
evangélikus istentiszteletet is tartottak.
A Rákosi-korszak terrorját és kényszerintézkedéseit a Hullám tulajdonosa sem kerülhette el. 1952ben államosították Skriba András Hullám szállóját.
Üzemeltetését a Tapolcai Vendéglátó Vállalat vette
át, amely az épület kisebb helyiségében cukrászdát is
berendezett Csöpi néven. „Azóta a vendéglátó egész
éven át működteti étteremmel, szállodával és cukrászdával
együtt. Nyáron jazz zene, az előbbi években cigányzene mellett táncoltak a fiatalok.” – írja Nagy Károlyné tanárnő
Révfülöp kulturális fejlődéséről az 1960-as évek elején készült összeállításában.21
Az emeleti szállodarész 1956 áprilisától működött
ismét, miután az Északbalatoni Üdülő-Vendéglátó

Vállalat berendezte azt.22 Nyártól a Hullám étterem
szolgáltatásai között találjuk az előfizetéses étkezési
házhozszállítást is.23
1958 tavaszára a vendéglátó vállalat elvégeztette a
Hullám étterem és a Csöpi cukrászda külső épületfelújítását.24 Nyártól a zenét Lakatos Jancsi prímás és
zenekara szolgáltatta a Hullámban.
1964 júniusában az Ország-Világ képes hetilap
tudósítója kedvezőtlen képet fest az étteremről: „De
nyitva van a Hullám. A kerthelyiség – úgy mondják – a
„nyáron” megnyílik. Az étterem elhanyagolt, az asztalkendőkön látszik, hogy valamikor fehérek voltak. A kiszolgálás
lassú és figyelmetlen. Osztályon aluli.”25
Ebben az évben a következő év májusáig Gartner
József hárfás zenélt a Hullámban. A művész „már 38
éve vándorol a megyében, az országban. Mindenütt ismerik,
kedvelik a játékát. Most a révfülöpi Hullám-étteremben
tanyázik.” – írták róla a megyei napilapban.26
1966-ban az épület renoválása miatti hosszabb
zárva tartásról tudósítanak az újságok. A következő
évben a Veszprém Megyei Vendéglátó Vállalat propagandacikkében olvashatunk arról, hogy „Révfülöpön
a HULLÁM ÉTTEREM a vendéglátás központja. Naponta mindig van itt forgalom. Nemcsak a törzsvendégek, az
Képes Magyarország, 1956. február 1. p. 20.
Magyar Nemzet, 1956. július 15. p. 2.
24
Szépül Révfülöp. Középdunántúli Napló, 1958. május 4. p. 6.
25
Gál Zoltán: Őrjárat a Balaton körül. Ország-Világ, 1964. június
17. p. 8-9.
26
Kása András: A hárfás öröme. Napló, 1964. október 10. p. 4.
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A révfülöpi vendéglátóhelyek 1961-es hirdetése a megyei lapban
(Napló, 1961. június 29.)
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Nagy Károlyné: Révfülöp kulturális fejlődése. 1964. p. 38.
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A Hullám a buszmegállóval 1967-ben (Napló, 1967. 09. 27.)

Felújítás közben 1975-ben

itt üdülők, de az átutazók is szívesen keresik fel. Elsősorban
jó ételeiért, a gyors, udvarias kiszolgálásért, no és a kitűnő
dupla feketéért. Esténként cigányzenekar szórakoztatja a
vendégeket.”27
Konyhája 1967 nyarán kitűnő, bár időnként vannak más vélemények is. „Révfülöpön a Hullám Szálló és
Étteremben kitűnő konyhát vezetnek á la Gundel módra. A
főszakács a pesti Gundel Étteremben tanult s ez valóban
érződik a jó ízű, étvágygerjesztő ételekben. Amelyek mellé a
jó fajta borok és más italok sem hiányoznak. Esténként a jó
hangulatról a étterem zenekara gondoskodik.”28
Az 1960-as évek közepén stabilan működik a
vendéglátóhely, de az épület állaga erősen romlik.
Felújításának szükségességéről az 1968 februárjában
megjelent tudósítás sorai között olvashatunk. „A
révfülöpi Hullám étterem napi 2 ezer forintot forgalmaz.
Nyaranta tízezret. A nyereséges üzletek közé tartozik. Pedig
az ételforgalom, ami nem mondható jövedelmezőnek, az összbevétel 48 százalékát adja. A szomszédban megnyílt termelőszövetkezeti Birka-csárda sem csalogatja el a vendégeket. Sőt
azóta mintha növekedett volna a forgalom. Az üzlet mégis
elhanyagolt. Bár a konyha öltöző, mosdó korszerűsítésére a
múlt évben 130 ezer forintot költöttek, az étterem két éve
nem volt kifestve. A mennyezet néhol teljesen beázik. A sürgős tatarozást rövidesen megkezdik. S ami valamennyi Balaton-parti egységnél gondot okoz, új derítőt is kell építeni. A
KÖJÁL határozatot éppen a napokban kapta meg a vállalat. A jelenlegi szennyvízderítő ugyanis túlfolyásos, így egy
része a Balatonba folyik. Ez megengedhetetlen. 29
1969-ben a révfülöpi községi tanács vezetői a
Csöpi presszó és a Hullám vendéglő összevonását és
a vendéglátóhely átépítését kérték a tulajdonostól. A
tervek elkészültek, de építőipari kapacitás hiányában
a munkálatok nem indulnak meg.30
Az épületfelújítás elkerülhetetlen, végül a Veszprém megyei Vendéglátó Vállalat 2 millió forint ráfor-

dítással korszerűsíti a révfülöpi Hullám éttermet.31
Az 1975 októberében megnyitott új épületet belülről
is átalakították. Megszüntették a szállodai szolgáltatást, és a felújított négy darab emeleti kétágyas szobában nyaranta a Veszprém megyei Vendéglátó Vállalat dolgozói, illetve külföldi (NDK-beli Halle város) vendégeik 1-2 hetes üdültetésére használták.32
Vázlatos vendéglátóhely történetünkben a következő jelentős állomás a vendéglőüzemeltetés bérbeadása volt. Ugyanis 1982-től a Veszprém megyei
Vendéglátó Vállalat versenytárgyalás útján szerződéses üzemeltetésbe adta a szezonálisan működtetett
Hullám vendéglőt. Az új üzletvezető öt évre Mihalecz Tibor, aki Szöcze Ilonával a Kiváló Szerződéses
címet is elnyerte működése során. 1986 nyarán arról
olvashatunk, hogy „Felkapott a „Hullám” Révfülöpön.
Egyrészt mert ez van a legtovább nyitva, éjjel egy óráig, diszkózene mellett, másrészt, mert ételekben, italokban itt van a
legnagyobb választék. Különböző vadspecialitásaival is vonzó
a másodosztályú étterem…” 33

Kényelem, szórakozás, pihenés. Napló, 1967. szeptember 27. p. 4.
Gyors kiszolgálás Keszthelyen, Tapolcán és Révfülöpön. Napló, 1967.
július 13. p. 4.
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Napló, 1968. február 16. p. 3.
30
Napló, 1969. augusztus 8. p. 4.

A rendszerváltozás óta bekövetkezett változások
ismertek lehetnek az olvasók előtt, ezért zárásként
álljon itt Sziklay Zsolt neve, aki 2002 óta tulajdonosként fejleszti és üzemelteti a patinás vendéglátó
múltra visszatekintő révfülöpi Hullám Hostelt.
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Napló, 1975. október 25. p. 4.
Vendégfogadó az út mellett. Napló, 1978. június 17. p. 4.
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