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„ …  A  k o R M á n y  G u Z S A  E l S Z A k A D V á n  … ”

a z  5 8  Á l D o z aT o T  K ö V e T e l Ő  1 7 9 6 - o S  B a l aT o n i  
r é V H a J ó - S z e r e n C S é T l e n S é g  T ö r T é n e T e

P.  M i k l ó s  Ta m á s

„Lölköm, a Balatonnal komázni nem lehet!” – mondta a 20. század elején Vastag Gábor révészgazda a 
révfülöpi átkelő utolsó üzemeltetője. 1 a tó körüli világ apró rezdüléseiből olvasó révész intő szavai-
nak súlyát a balatoni hajó- és halászszerencsétlenségek tragikus esetei támasztják alá. Mint például a 
legtöbb áldozatot követelő 1796. július 9-i fülöp-boglári révhajó-szerencsétlenségé.

a közelmúltban bukkantunk rá a Bécsben kiadott Magyar Hírmondó 1796. szeptember 9-i szá-
mában közölt rövid tudósításra, miszerint: „Boglár nevű Révinél a Balatonnak, közel hatvanig való 
Emberek, kik, aratásra mentek, a nagy szélvész s a Révész részegsége miatt ki fordúltak a hajóból, s a 
Balaton tavába vesztek.” 2

a történtekről az éledező magyar nyelvű sajtóban nem jelent meg több híradás, és a tragikus 
balatoni révhajó-szerencsétlenség esete rövidesen a feledés homályába merült. alig egy emberöltő 
elteltével 1827-ben Hrabovszky Dávid tanár balatoni útirajzában már arról ír, hogy „Régi szeren-
csétlenség a monda szerint, hogy a Köv. Eörsi vizen egy tsapat Somogyba indult arató rettenetesen belé 
veszett.” 3 az utókor elfeledkezett a vízi tragédiáról, és az idő múlásával a balatoni révészmesterség is 
eltűnt művelőivel, a révészekkel együtt. Sági károly (1919 – 1997) régész, történész, jeles keszthelyi 
múzeumigazgató és Zákonyi Ferenc (1909 – 1991) a Balaton-vidék történetének egyik legavatot-
tabb kutatója is csak találgatott a fülöp-boglári révhajó-szerencsétlenség időpontjával kapcsolatban. 4

a feledés fátyla a közelmúltban lebbent fel, amikor kapiller Imre zalaegerszegi levéltáros jóvol-
tából helyi révhajózással kapcsolatos iratmásolatok kerültek a révfülöpi Honismereti gyűjteménybe. 
utóbb kiderült, hogy ezek a fülöp-boglári révátkelőnél 1796. július 9-én bekövetkezett, jelenlegi is-
mereteink szerint a legtöbb, 58 áldozatot követelő balatoni révhajó-szerencsétlenség korabeli megyei 
törvényszéki vizsgálatának iratai voltak. 5 azóta sor került a dokumentumok forrásközlésére, 6 és újabb 
információk is napvilágra kerültek, amelyek alapján tisztázható a tragikus esemény hiteles története.

A fülöpi  révhajózás  korai  időszaka

napjainkban révfülöp (Veszprém m.) a Balaton északi partján fekvő 1200, a túlsó, délparti Balaton-
boglár (Somogy m.) 6.300 lélekszámú kedvelt tóparti üdülőhely. az előbbi révátkelőre utaló neve az 
Árpád-kori Pilip/Fülöp személynévből, valamint a 19. század elejétől hozzákapcsolt „Rév” jelzőből 
alakult ki rév-Fülöp formában. 7 (1. kép)

1 SeBeSTYén gy. 1935. 119. p.
2 Balaton-Füredről aug. 31-dikén. 1796. 340. p.
3 HraBoVSzKY D. 1827. X. köt. 87. p.
4 SÁgi K. 1988. 203–230. pp.; zÁKonYi F. 1981. 142 p.
5 Mnl zMl iV. 14n. zala vármegye törvényszékének iratai. Tiszti és büntető perek. Fasc. 27–69. sz. 1796.  

A helyi lapban írt első tudósítás és forrásközlés: MiKlóS T. – MÜller M. 1995. 3. p.
6 Az 1796-os fülöp-boglári... 2008. 25–29. pp.
7 KiSS l. 1988. 413. p., illetve FeHérTói K. 2004. 309. p., 640. p.
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a Balaton tó átellenes oldalán, egymástól bő 5 km-re fekvő települések közötti kapcsolatot már 
nyolc évszázaddal ezelőtt is csónakok és hajók biztosították. egy 1211-ben kelt oklevél szerint mind-
két település („villa Pilip” és „villa Boclar”) földesura a Balaton-parti vármegyékben jelentős terüle-
tekkel rendelkező tihanyi Szent Ányos-apátság volt. 8 az akkor még zala vármegyében lévő Fülöp 
és a somogyi Boglár közötti rév az apátság birtokait kötötte össze, elősegítette a kapcsolattartást, az 
árucserét, kereskedelmet.

a révhajózásra, illetve a fülöpi (császtai) kikötőre utal egy 1093-as keltezésű, valójában a 15. 
században írt Árpád-kori tulajdonviszonyokat igazolni akaró hamis oklevél. 9 Később 1360-ban 

„Zygethrew” 10, azaz Szigetrév néven, 1389-ben „Hayorew” 11, azaz Hajórévként említik oklevelek a 
környékbeli révátkelőt. révfülöpön a Sziget elnevezés napjainkban is azt a tó apadásterületéből ki-
emelkedő dombos részt jelöli, ahol az egykori település 13. századi templomának romjai állnak. 12

a fülöp-boglári révátkelő kialakulását a földesúr gazdasági érdekei mellett annak előnyös ter-
mészetföldrajzi adottságai is elősegítették. itt ugyanis az egykor a mainál több méterrel magasabb 
vízállás miatt jóval kiterjedtebb tó közepén kb. 5,2 km-re keskenyedik a parttávolság, vagyis Tihany 
és Szántód után itt a legkeskenyebb a Balaton tava. Másik ok, hogy Fülöp falu a révátkelőjével a Ká-
li-medence településeinek Balatonra nyíló kapuja volt már akkor is. (a mai révfülöp nyugati szélén 
lévő Árpád-kori ecsér falu temploma mellett vezetett el a Káli-medencéből a tóparti révátkelőhöz 
tartó út. a templom külső falára a zarándokok és utazók védőszentjének, a hagyomány szerint a 
szentségek nélküli haláltól és balesetektől megóvó Szent Kristóf nagyméretű képét festették. 13)

8 erDélYi l. 1908. 281. p.
9 „Villa Pilip cum portu in loco Chazta” 1093. Wenzel g. Vi. köt. 1867. 67. p., illetve erDélYi l. 1908. 

395–396. pp. révfülöp egyik területrészét és strandját ma is Császta néven nevezik!
10 „quod primo inciperet de via, que progrederetur de Balatino de loco, qui diceretur zygethrew.” zala vármegye 

története 1886. 609. p. ez a területrész ma is őrzi a régi Sziget nevet.
11 zala vármegye története 1890. 237. p.
12 KoPPÁnY T. 1963. 102–103. pp., illetve KoPPÁnY T. 1993. 20–22. pp., 148. p.
13 Pelargus János ecséri templomról 1872-ben készített rajzát közli Sz. CzegléDY i. – KoPPÁnY T. 1964. 44. 

p. ecsér falu történetéről l. P. MiKlóS T. 2004. 37–43. pp. a templom falán még a 20. század elején is látható 
ábrázolásról l. P. MiKlóS T. 2004b. 44. p.

1. kép – a révfülöpi kikötő 1899-ben. (az egykori Sághváry-féle révkikötő, palánkos révhajókkal.)  
(erdélyi l. 1899-ben készült fotójának felhasználásával kiadott képeslap. (révfülöp. Schmidt edgar. Bp. 1900)
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a török hódoltság határán lévő Balaton-parti falvakat a 16. század közepén a török felprédálta, 
lakóik elmenekültek. 14

kertész károly genealógiai kutatásai szerint a jobbágysorból a nemesek közé emelkedő rendesi 
Bárány család a 16. század közepétől alkalmi balatoni áruszállítói „hajókázásával” teremtette meg 
felemelkedésének anyagi hátterét. 15

a törökök kiűzését követően 1752-től már csak a rendesi Bárány család északi és déli parti uradal-
mai közötti révhajózásról szólnak a források. 16 a családnak ez időben már a Balaton mindkét partján 

– északon Ábrahámhegyen, rendesen, Pálkövén és Fülöpön, míg a déli parton Bogláron, lellén és 
Viszen – voltak part menti, illetve partközeli birtokai. Terményeik értékesítésére, cseréjére, piacra szál-
lításához működtették a rendesi révkikötőt, és fizetség ellenében szállítottak át másokat is. 17

a 18. század második felében nemes Jankovich Antal özvegye, majd leszármazottai jelentős bir-
tokokat vásároltak Bogláron, Fülöp pusztán és ecséren. ez utóbbin lakóházat, Fülöpön nagy gabona 
tárházat építettek a tóparton, és révhajót állítottak a vízre. Hamarosan perbe keveredtek a már rég-
óta birtokos Bárány famíliával, amelynek során 1772-ben zala vármegye először betiltotta, majd 
rövidesen újra engedélyezte a Bárány-féle révátkelő működését. a Helytartótanács a per során dek-
larálta a Balaton-parti birtokosok szabad hajózási jogát, miszerint: „a Balaton taván lévő Trajectusok 
[átkelőhelyek] csak privátusok lévén, azokat minden egyik birtokos, minden révi privilégium nélkül sza-
bad tetszése szerint gyakorolhatja…” 18

a Bárány és a Jankovich család mellett 1779-ben nemes Sághváry István is „Balatonra dűlő” 
birtokot vásárolt Fülöpön, és ott révházat is építtetett. az általa még abban az évben beindított, „Ha-
jójárás”-ról – amely a mai révfülöpi móló területén helyezkedett el – az első magyar nyelvű újság, a 
Magyar Hírmondó is megemlékezett. 19 a 18. század utolsó évtizedében itt, a Sághváryak révkikötő-
jében a Bárány és a Jankovich család révhajói is kikötöttek. 20 (Mivel a Balaton vízszintje a 18. század 
folyamán folyamatosan és jelentősen lecsökkent, a tóparti révhajók kikötőhelyeit még a mélyebb 
vizű északi parton is új helyre kellett telepíteni. az említett periratokban található tanúvallomások 
és utalások szerint akkoriban a révhajók Ábrahám, rendes, Pálköve, ecsér és Fülöp partjainál is „ki-
jártak”.)

Az 1796-os  révhajó-szerencsét lenség
 21

1796 nyarán a fülöpi (kővágó eörsi réh) révből három hajó szállította az utasokat Boglárra. a tanúval-
lomásokból kiderül, hogy a szerencsétlenül járt „kettős, vagy összekötött” révhajó a kikötő-tulajdonos 
Sághváry Györgyé volt, amelyet révésze, a 38 esztendős kővágóörsi Patyi Sándor irányított.

14 PÁKaY zs. 1985. 233–271. pp.
15 KerTéSz K. 2015. 13–14. pp. ezúton köszönöm meg Kertész Károlynak a rendesi Bárány család történetével 

kapcsolatos tájékoztatását, információit.
16 MóriCz B. 1966. 58.
17 CSÁnKi D. [é. n.] 37–38. pp.
18 Mnl ol P 17 rendesi Bárány család levéltára. 4. cs. 1823.
19 7. eddig elé… 1780. 30. p.
20 ezt erősíti meg Vízvári József boglári lakos, volt révész egy későbbi perben tett tanúvallomása, miszerint Boglár és 

Fülöp között „…n. Bárány Pál úrnak hajója ugy mint a Jankoviché és Sághváryé embereket, gabonát, szekereket 
hordott által … sokszor pedig közössen is hajókáztak ezen hárman, hajó tartó urak és együtt osztoztak a kerese-
ten.” Mnl ol P 17 rendesi Bárány család levéltára. 4. cs. 1823.

21 az események leírását a zala vármegyei megyei törvényszék vizsgálati iratai alapján tesszük közzé. Mnl zMl iV. 
14n. zala vármegye törvényszékének iratai. Tiszti és büntető perek. Fasc. 27–69. sz. 1796. az iratok közlését l. az 
1796-os fülöp-boglári... 2008. 25–29. pp.
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1796. július 9-én a nyári jó időben két révhajó indult el és ért át szerencsésen a túlsó parti Bog-
lárra. Patyi Sándor hajójának indulása azonban elhúzódott, mert a révész – a tanúvallomások szerint 

– a révház előtt iszogatott. időközben hajójára mintegy 60 fő, Somogy megyébe aratásra igyekvő férfi 
és nő szállt be, s fizette le a személyenkénti 1 garasnyi átkelési díjat.

Mennyien is utazhattak a 18. század végi balatoni révhajókon? Hogyan nézhettek ki, miből ké-
szültek és mekkorák voltak ezek?– vetődik fel a kérdés. nem tudjuk, mivel a balatoni „kettős, vagy 
összekötött” révhajókról nem maradt fenn leírás, sem ábrázolás, a kutatók csak találgatnak.

Mindenesetre Patyi a hajójára vett 44 főről, a tiszti ügyész és az ítélet is 60 főről, míg egy jóval 
későbbi visszaemlékező „több hatvan embereknél” számú utasról szólt. 22 Szalay Péter révésztárs szerint 
Patyi szállított már több embert is hajóján, ám nemes Mészáros Ferenc tanú a hajó terheltségét látva 
ugrott ki abból! 23 a túlélő Darvarits lászló szerint két utas, Varga Ferenc és a kővágóörsi Bárány 
Imre hangosan siettették a hajó indulását, sőt az előbbi a hajó túlterheltségéről vitatkozott a révésszel.

a lefolyt vizsgálat megállapította, hogy Patyi 60 utast szállító hajója a másik két révhajó után 
később, de jó időben indult el. a körülbelül három óra hosszat tartó átkelés során a tó somogyi partjá-
hoz jártak közel, amikor hirtelen erős „utána fújó”, vagyis bakonyi, északi széllel vihar alakult ki. a ter-
helt révhajót nehezen lehetett irányítani, és a túlélő tanú szerint a hajó „tollás fái mind tömetlenek vol-
tak, azon is által jött a hullám”, az asszonyok hiába próbálták fejkendőikkel a hézagokat bedugdosni.

a tragédiához konkrétan az vezethetett, hogy a kormányt nem erős kenderkötéllel, hanem el-
használódott bocskorszíjjal rögzítették, és miután az elszakadt, az irányíthatatlan hajó orránál a víz 
beömlött és elborította hajót, amely végül felborult.

a habok között 58-an lelték halálukat, 3 fő – a tapolcai Darvarits lászló és Szücs Péter ádám a 
hajó megmaradt farészeibe kapaszkodva, a révész Patyi Sándor úszva – menekült meg. 24

Tényfeltáró vizsgálat

a tragikus eset után a kővágóörsi öregbíró elfogatta Patyi Sándor révészt, és nemes zala Vármegye 
Ítélő Törvényszéke elé állította. 1796. november 6-án tanúkihallgatásokat tartottak Kővágóörsön, 
majd a december 7-én zalaegerszegen tartott vármegyei ítélőszéken ismertették Patyival a vádat. 25 
a magát ártatlannak valló révész tanúvallomását azzal zárta, hogy „…ha a hajó jó lett volna azon 
veszedelem nem történt volna, mert a Hajó óra lukadott meg, s attul esett a veszedelem.” December 12-

22 Mnl ol P 17 rendesi Bárány család levéltára. 3. cs. 1819.
23 Mészáros utólag módosította vallomását, miszerint egyik „kettőzője”, azaz kévét kötő, markot szedő emberének 

hiánya miatt szállt ki a hajóból.
24 a vizsgálati iratok szerint vízbefulladt név szerint: Bárány imre (25), németh Pál (26), Molnár Juliska (20) és Var-

ga Ferenc. Mezriczky Péter kővágóörsi ügyvéd hivatkozása alapján újabban bukkantunk rá a káptalantóti halotti 
anyakönyvben található 1796. július 9-i bejegyzésre: „Pro aratura aut messe ad Somogy festinantes posteaquam 
mediam aquam superassent ingens supervenit turbo, inversa navi, submersi et sepulsi ad littora Balatonis. 
recquiescant in pace! amen.” Vagyis: a betakarítás végett Somogyba menőket, miután a víz közepén átkeltek, 
roppant forgószél támadt, a hajó felborult, elsüllyedtek és eltemette őket a Balaton. nyugodjanak békében! amen. 
az áldozatok felsorolt nevei és életkora: Banó antal, Banó József, Bóna lászló (26), Pap györgy (24), Pap József 
(40), Kiss lászló (36), Kiss Julianna, Varga Mihály (37), Vidák Márton (58), Somogyi erzsébet (20), Kovács Ka-
talin (34). Halotti anyakönyv 1796. 186 p. Pontatlanul közli MezriCzKY P. 1874. 1. p.

25 a vizsgálat során hat tanút hallgattak meg. az egyik szerencsésen megmenekült utast, a 28 éves tapolcai Darvarits 
lászlót, Patyi egyik régi ismerősét, az 51 éves kővágóörsi Varga Ferencet, a hajóból indulás előtt kiszálló 43 eszten-
dős nemes Mészáros Ferencet, a partról szemtanú 33 éves Vincze imrét, az utazását indulás előtt meggondoló, 34 
esztendős Varga Józsefet, valamint a másik révhajó révészét az 51 éves nemes Szalay Pétert.
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én, zalaegerszegen sor került a tanúk és a vádlott szembesítésére 
is, valamint a tanúvallomások hitelesítésére. 26 a vizsgálat során 
kiderült az is, hogy Patyi 1794. szeptember 8-án a révfülöpi ki-
kötőbe tartó túlterhelt hajójával szintén viharba került, és a tó 
közepén csak az utasok gabonás zsákjainak, szűrjeinek, sátrak-
nak és egy kocsinak a vízbedobásával tudták a hajót s magukat 
megmenteni.

Soós Péter megyei tiszti alügyész Patyi Sándor révészt 58 
ember halálát okozó vétkességében vádolta és halálos ítéletet 
kért rá. a vármegyei ítélőszék 1796 decemberi ülésszakán ho-
zott elsőfokú ítéletében a révészt nem találta bűnösnek, azaz 
hogy „…a hajót Szántszándékkal bal veszedelembe ejtette; fölöt-
te megterhelte, avagy másképpen a következett szerencsétlenség-
nek oka lett volna; vagy a hirtelen be ütő szélvészt előre láthatta 
volna.” De, mivel már korábban is került révhajóval veszélyes 
helyzetbe, ezért Patyi Sándor az addig letöltött tömlöcre, va-
lamint „30 pálca ütésekre ítéltetik; a révészi Szolgálattul végkép-
pen eltiltatik, s azzal szabadon eresztetik.” (2. kép)

az ítélőszék elfogadta azt az érvelést, hogy a tragédiához a 
hirtelen támadt vihar, a révhajó labilitása, a kormányt rögzítő 

„kormány guzs” elszakadása és az irányíthatatlan hajó felborulá-
sa vezetett, nem pedig a révész szándékos gondatlansága. a per 
a fellebbezések miatt elhúzódott és a pálcaütésekre sem került 
sor, mivel Patyi Sándor révész „magát nemesnek állította lenni, 
ezért az ítélet nem vétetett foganatba”. (Ma már nem tudjuk kideríteni, hogy az embertelen börtön-
körülmények, vagy az 58 ember haláláért érzett felelősség lelki terhe vezetett-e ahhoz, hogy Patyi 
Sándor a zalaegerszegi börtönben 1797. március 1-jén elhunyt. 27)

A révhajó-szerencsét lenség következményei 

a 18. századi feljegyzések szerint a Fülöp és Boglár között a többi balatoni révátkelőhöz hasonlóan „kö-
tött hajók” szállították az embert, az árut, az állatot. 28 ennek konkrét leírását, kinézetét nem ismerjük! 
Mikoviny Sámuel mérnök, földmérő Somogy vármegyéről 1744-ben készített térképén – amelyet 
újabban 18. század véginek tartanak – rendes és Boglár település is jelölve van, ez utóbbinál pedig 
egy révhajót tüntet fel két vitorlával. 29 a periratokban sem esik szó Patyin kívül hajón lévő révészek-
ről, csak utasokról, ami alátámasztja azt, hogy a szerencsétlenséget szenvedett hajó vitorlával ellátott 
kötött révhajó volt, amit szélcsend esetén az utasok evezőkkel hajtottak. (3. kép)

adatok hiányában azt csak feltételezni tudjuk, hogy a kötött vagy kettős hajók egymáshoz  
kötött nagyméretű balatoni tölgyfa bödönhajók (csónakok) voltak, amelyekre pallókat fektettek, 

26 a szembesítés során Patyi végig tagadta, hogy a hajó túl lett volna terhelve.
27 Kapiller imre zalaegerszegi levéltáros, kutató közlése.
28 zÁKonYi F. 1981. 36–41. pp.
29 az MTaK Kézirattár és régi Könyvek gyűjteménye Mo. 14. jelölésű térképéről bővebben l. BenDeFY l. 1976. 

143–146. pp. a térkép 1796–97 utáni készítéséről l. VirÁg Á. 2005. 79–89. pp., illetve TöröK e. 2011. 83. p.

2. kép – Vitorlás révhajó jelölése a 
Mikoviny Sámuelnek tulajdonított 

1744-ben készült, újabban 1796–97. 
körüli időpontra datált térképen 

(MTaK Kézirattár és régi Könyvek 
gyűjteménye Mo 14. Közli: Bendefy l. 

1976a. 178. p.)
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széleire korlátot, közepére vitorlát állítottak. 30 Jelentős teherbírásukat a fülöp-boglári révnél 1796-
ban szállított 60 utas igazolja, míg labilitásukat éppen a révhajó-szerencsétlenség is bizonyítja.

a fenti vizsgálat ítéletében arról is olvashatunk: „Hogy pedig a Nemes Vármegyén az illyen vesze-
delmeknek el távoztatása iránt szükséges rendelések tétessenek”. eddig is köztudott volt, hogy a koráb-
ban pontosan nem datált balatoni vízi tragédia hatására zala és Somogy vármegye a kettős – avagy 
összekötött – hajók alkalmazását betiltotta, és csak a sajkával, illetve az egy hajótestből álló vízi jár-
művek használatát engedélyezte.

Mivel az elsőfokú ítélet a me-
gyei törvényszék 1796. decemberi 
ülésszakán született, a „jövő Gyüle-
kezet”-re utalás a megyei közgyűlés 
következő 1797. év eleji ülésszaká-
ra vonatkozhatott. azaz a balato-
ni hajózás történetében változást 
hozó rendelet megszületését az 
1797-es esztendőre tehetjük!

az 1797-es évtől betiltották a 
Balatonon a kötött hajókat, ame-
lyeknek szerepét a biztonságosabb 
palánkos komphajók vették át, s 
ilyenek közlekedtek a továbbiak-
ban révfülöp és Balatonboglár kö-
zött a révhajózás 1910-ben történt 
végleges megszűnéséig.
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