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P. Miklós Tamás 
 

VILLÁK ÉS ÉPÜLETEK RÉVFÜLÖPÖN 

Kultúrtörténeti barangolás a révfülöpi épületek körében 

 

Változó világban és gyorsan változó környezetben élünk, amelyben életünk alakulása mellett folyamatosan átformá-

lódik életterünk is. Amikor emlékezünk, általában nosztalgiával tekintünk az előző évtizedek eseményeire, rácsodál-

kozunk elődeink teljesítményeire. Alábbi írásomban szeretném bemutatni a régi-mai révfülöpi épületeket, felvillan-

tani „történetüket”. A vizsgálódás kezdetekor rá kellett döbbennem mennyire hiányosak ismereteink, egymásnak 

ellentmondóak információink, és hogy néhány évtized elteltével milyen nehéz pontosan feltárni a valóságot. Ezért 

alábbi cikkünk hordozhat téves információkat is, és a számba vett építmények köre sajnos korántsem teljes!  

Az anyag összeállításában felhasználtuk az októberi honismereti sétánkon elhangzott információkat, régi kiadvá-

nyok adatait. Ezúton szeretném megköszönni értékes információikat Hajdu Margitnak, Havellant Józsefnénak, dr. 

Kuncz Elemérnének, Müller Jánosnénak, Nagy Antalnak, Rádóczy Kálmánnénak, Szabó Istvánnak és Szabó La-

josnak. Ezúton kérjük, ha valaki tévedést fedez fel a leírtakban, vagy többet tudna elmondani egy-egy épületről, 

netán fotója van, és másolásra átadná, jelezze ezt a szerkesztőség címén (8253 Révfülöp, Iskola u. 6.) a szerzőnél.  
 

* 
 

ELPUSZTULT RÉVFÜLÖPI ÉPÜLETEK 
 

Becsali csárda. A mai Császtai strand nyugati felén 

Ivanics Pál 1930-ban építtette meg a nádtetős, nyáron 

nyitva tartó csárdaépületet. E táncos-zenés helyen hi-

deg-meleg ételeket és friss sült keszeget lehetett kapni. 

Tulajdonosa volt egy Bakó nevű vállalkozó is. A épüle-

tet 1942-ben bontották le.  

A Becsali csárda az 1930-as évek második felében 
 

Brandl-bolt (Móló u.) lásd Grósz vegyesbolt 
 

Grósz vegyesbolt - Brandl-bolt (Móló u., a mai nyil-

vános WC  helyén) A 

balatonboglári Fisli 

Jakab és Grósz Simon 

árukereskedők voltak 

a XX. század elején. 

(Fisli fiai Bogláron, 

mindent tartanak rak-

táron.) A boglári 

nagykereskedő  

A Brandl-bolt az 
1930-as években 

 

Grósz révfülöpi vegyesboltja már az 1910-es években 

működött Révfülöpön. Az 1920-as évektől az L alakú 

épület vasút felőli oldalát lakrészként használták, míg a 

móló felől ekkor már Brandl Lajos vegyeskereskedése 

volt. A családot zsidó származása miatt 1944-ben kon-

centrációs táborba hurcolták, és nem tértek vissza. Az 

épület 1945 március végén az orosz katonák felgyújtot-

ták és kiégett. Az 1960-as években helyén a helyi ta-

nács a BIB támogatásával nyilvános WC-t építtetett, 

amely ma az önkormányzat tulajdona. 
 

Hungária üdülő (Badacsonyi u.) lásd Granárium 

(magtár) 
 

Granárium (magtár) – Ivanics panzió – Hungária 

üdülő (Badacsonyi u és a Káli u. kereszteződése). A 

XVIII. század végén építtette a Jankovich család a haj-

dani granáriumot, azaz gabonaraktárt, amelyet az is 

bizonyít, hogy 1801-es évszámmal jelölt téglát találtak  
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A Fülöpi kikötő, hátterében a granáriummal 
(emeletes épület) az 1900-as évek elején  

 

az épület bontásakor. Az 1820-as években útleírás em-

líti az épületet, majd a boglár-révfülöpi hajózási társa-

ságban érdekelt Ungár Jakabé lett, akinek lánya, Grei-

ner Dávidné örökölte. Greiner Dávid a község vizén a 

halászat bérlője volt, és feleségével lakott ebben a két-

emeletes épületben. 1918-ban Ivanics Pál megvásárolta 

és panzióvá alakíttatta át. 1924-ben még egy emelet 

ráépítésével 28 kiadó szobával, étteremmel rendelkező 

vendéglátóhely. Mellette működött a posta az 1920-30-

as években, amelyből később kocsmarészt alakítottak 

ki. Az épületet Ivanics Pál 1949-ben eladta a Kultusz-

minisztériumnak. 

Az Ivanics panzió 1929-ben 
 

Néhány szobáját a helyi általános iskola osztályterem-

ként használta. Egy évig mint népfőiskola működött, 

majd SZOT, később a Hungária Vegyiművek üdülője 

lett. Egyik szobájában a Honismereti Gyűjtemény 

anyaga volt elhelyezve, és két nagytermében az Öregek 

Napközi Otthona itt kezdte meg működését 1967-ben. 

A leromlott és veszélyessé vált épület elsősorban ven-

déglátóhelyként (étterem, kocsma) működött, bár vol-

tak benne vendégszobák is. 1977-ben az épületet köz-

ségrendezési tervek alapján elbontották. 

Halászház lásd Kisrév-ház 
 

Ivanics panzió lásd Granárium (magtár) 
 

Józsa-villa (Káli u.) Ottava Ignác kisebbik villája, ame-

lyet 1947-ben a helyi katolikus egyháznak ajándéko-

zott. Kisebb átalakítással sekrestye kápolnát alakítottak 

ki benne. 
 

Kisrév-ház – Halászház – Kukolla – Szeszfőzde (Ba-

dacsonyi u.) Az egykori kis révházat Gyulai Gaál An-

dor adta el a Halászati Rt-nek. A vasút 1908-09. évi 

építésekor félig lerombolták. Az 1930-as években csár-

da létesítésével próbálkoztak az épületben, de a vállal-

kozás megbukott. Később Vastagh Gábor révészgazda, 

hajókormányos lakott benne. Az 1950-60-as években a 

révfülöpi Kossuth Tsz. szeszfőzdét üzemeltetett itt. Az 

1960-as évek végén bontották le az épületet. 
 

Kukolla lásd Kisrév-ház 
 

Marton építőanyag kereskedés (Füredi u.) A mai 

Tüzép helyén (a mai lábas pajta helyén) Marton Imre 

fakereskedő telephelye volt az 1930-as évektől. A csa-

ládot zsidó származása miatt 1944-ben koncentrációs 

táborba vitték és nem tértek vissza. 
 

Polatsek-fatelep (Füredi u. ) Polatsik Ármin fakeres-

kedő telephelye a vasútállomás közelében, a vasút és a 

közút közti részen működött. A családot zsidó szárma-

zása miatt 1944-ben koncentrációs táborba vitték és 

nem tértek vissza. 
 

Révház (Móló u.) Valószínűleg azonos azzal az épület-

tel, amelyet 1779-ben Sághváry István révházként épít-

tetett a mai kikötőhöz vezető út mentén. 1785-ben és 

1796-ban is megemlítik a révész „réh Ház”-át. A Jan-

kovich család 1820-ban megvette az akkor már 

Sághváry György birtokában lévő épületet. Valószínű-

leg itt működött a Zala-Somogyi Gőzhajózási Társaság 

telephelye (ügynökségi épülete és raktára) 1872-től 

1877-ig. A két világháború között a Palkovics család 

lakott benne, és egy helyiségét a tapolcai Podmaniczky 

fényképész műteremként használt. Később Orbán Lajos 

hivatalsegéd családja, majd Nagy László fodrász csa-

ládja lakott, és Bihari László lakatosműhelye működött 

itt. Az 1950-es évek végén lebontották. 
 

Révkorcsma, Révcsárda (Füredi u. 2.) 1796-ban és 

1832-ben is említik források a révben lévő korcsmát, 

amely valószínűleg ugyanaz az épület lehetett, és a mai 

Evangélikus Oktatási Központ helyén állt. A XIX. szá-

zad végén lebontották, és 1896-ban helyére építették fel 

a Balaton gyöngye szállót. 
 

Rianás-szálló (Káli u. 2.) A tapolcai Lieger Gyula 

vendéglős, a Balaton gyöngye szálló első bérlője épít-

tette és 1899. június 31-én nyitotta meg a vendéglőjét, 

amelyben néhány szoba is kiadó volt. Később átépítet-

ték és a Palágyi család villája volt, majd Kiskos-féle 

házként lett ismert. 
 

Szeszfőzde lásd Kisrév-ház 
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KÖZÉPÜLETEK 
 

Alsó Iskola (Halász u. 6.) lásd Révraktár 
 

Balaton gyöngye – Evangélikus Tanítók Üdülőháza 

– Felső Iskola – Révfülöpi Evangélikus Oktatási 

Központ (Füredi u. 2.) 1896-ban Greiner Dávid, Unger 

Jakab és társai alkotta Révfülöp-boglári Gőzhajózás 

Társaság (más adat alapján Galgóczy András kővá-

góörsi kéményseprő) építette a szállót. Bérlői közül 

A Balaton gyöngye épülete 1899-ben 
 

Lieger Gyula 1896-98, Gartner Lajos 1899-191?, Hil-

bert András 1913-?, tulajdonosai közül Greiner Dávid, 

Hilbert András, Weisz Arnold, Mázor Pál ismert. A 10 

vendégszobás épületet 1928-ban az Országos Evangéli-

kus Tanító Egyesület vásárolta meg, és üdülőházzá 

alakíttatta át.  

A Balaton gyöngye 1904-ben 
 

A II. világháború idején és után kórháznak adott helyet, 

majd 1952-ben államosították, attól kezdve 1980-ig 

(felső)iskolaépület. Kihelyezett Mezőgazdasági Tech-

nikum, és nyaranta ifjúsági turistaszálláshelyként is 

működött. 1993 nyarán az evangélikus egyház vissza-

kapta az államtól egykori üdülőházát, és az épületben 

Evangélikus Oktatási Központot létesített.  A Krizsán 

András építész tervei alapján felújított és kiegészített 

épület alapkövét 1994 júniusában helyezték el. Műszaki 

szempontok miatt 1995 nyarán az épületet teljes egé-

szében lebontották, és utána ahhoz hasonlóan, de jelen-

tősen kiegészítve építették újjá. Az új Révfülöpi Evan-

gélikus Oktatási Központ épülete a bajor testvéregyház 

anyagi támogatásával készült el, és 1999. április 17-én 

került átadásra. 
 

Barabás-bolt (Füredi u. 5.) lásd Török bolt 
 

Birka-csárda (Füredi u. 17.) A két világháború között 

Rozner, később Róbert pinceként ismert épület, tulajdo- 

 

A Birka csárda épületrésze az 1940-es években… 
 

nosáról, Rozner tapolcai vaskereskedőről nevezték el. 

Villa- és vincellérházból állt. Államosították, és az 

1950-es években a révfülöpi Kossuth Tsz székhelye 

lett. Termelőszövetkezeti irodaként, közösségi rendez-

vények helyszíneként használták, majd 1959 után étte-

remmé alakították át. Az 1990-es évek fordulóján az 

épületet vállalkozók vették meg, és Papp Zoltán építész 

tervei alapján 1999-ben felújították és átalakították. 

… és az 1970-es években 
 

Brenner-pékség – Kocsis-pékség (Ady E. u.) A kővá-

góörsi Brenner pék révfülöpi üzlete volt, majd Kocsis 

pékség lett. Államosították, de később is pékségként 

működött a közelmúltig. 
 

Csényiné-féle élelmiszerüzlet (Halász u. 3.) lásd Un-

gár-bolt 
 

Evangélikus templom (Villa Filip tér) Hosszas előké-

szület után 1948. augusztus 1-jén helyezték el a temp-

lom alapkövét. A Kellermann László építészmérnök 

által tervezett vöröskő épület a hívők adományaiból és 

egyházi támogatásokból épült fel. A kitűnő akusztikájú 

révfülöpi evangélikus templomot 1967. december 3-án 

szentelte fel D. dr. Ottlyk Ernő püspök. Tornyát, 

amelyben Westel átjátszó antenna kapott helyet, jóval 

később, 1999-ben építették meg Krizsán András tervei 

alapján. Harangját 1999. december 12-én szentelték fel.  
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Evangélikus Tanítók Üdülőháza lásd Balaton gyöngye 
 

Felső Iskola (Füredi u. 2.) lásd Balaton gyöngye 
 

Fogorvosi rendelő (Villa Filip tér 3.) A gyógyszertár 

épületéhez hozzáépített körzeti fogorvosi rendelőt a 

helyi millenniumi ünnepség keretében Gógl Árpád 

egészségügyi miniszter avatta fel és adta át 2000. június 

17-én. 

A hajókikötő épülete 1914 körül a víz felől… 
 

Hajóállomás – Kaszinó – Kikötőépület (Halász u. 3.) 

Révfülöp egyik jellegzetes épületét Ivanics Pál építtette 

1910-ben olasz munkásokkal. 1913 júliusában kaszinó 

nyílt meg benne. 1920-28-ig a Révfülöpi Fürdőegyesü-

let bérelte az épület egy részét. 1925-26-ban itt műkö-

dött dr. Hankó Béla vezetésével a Révfülöpi Biológiai 

Állomás, a Tihanyi Limnológiai Intézet „őse”. 1949-

1952-ig iskolai tanítás folyt az emeleti szinten, majd a 

MAHART Rt. balatoni kikötőépületeként (pénztár, 

szolgálati lakás, vendégszoba) használták. 

… és a hegyoldal felől 

Halkimérő-épü-

let (Halász u.) 

 Az 1899-ben 

megalakult Bala-

toni Halászati Rt. 

halszárító, halá-

rusító épülete 

volt, ahol még az 

1950-es években 

is árulták a bala-

toni halat. Az 1930-40-es években a halkezelő és halőr 

vitéz Gémesi Károly volt. Az 1980-as években cérna-

gomb üzlet, az 1990-es évek közepétől Bogdán József 

vállalkozó Rév-büféje üzemel benne.  
 

Honismereti Gyűjtemény (Halász u. 6.) lásd Révraktár 
 

Hullám szálló (Füredi u.) A régi vasútállomással 

szemben 1910-ben Skriba András által épített szálló és 

étterem, amelyet előbb bérbe adott, majd 1920-tól ifj. 

Skriba András vezetett egészen az 1952-ben bekövet-

kezett állomosításig. Nagytermében 1939-től Fichtner 

Tamás kővágóörsi vállalkozó „mozgókép színházat” 

üzemeltetett.  

A Hullám-szálló az 1975-ben történt átépítés után 
 

Ibolya cukrászda (Halász u.) lásd Kultúrház 
 

Iskola (Új) (Iskola u. 5.) 1980. szeptember 1-én adták 

át az iskola új, 12 tantermes, zsibongóval, tornaterem-

mel, konyhával és ebédlővel ellátott épületét. 
 

Kaszinó (Halász u. 3.) lásd Hajóállomás  
 

Katolikus templom (Káli u. 58.) Dr. Ottava Ignácné az 

1940-es években adományozta az egyháznak a mai 

templom helyén lévő egykori Józsi villát. Az épületet 

misézési célokra átalakították, majd később ennek he-

lyén Bauer Ferenc plébános úr kezdeményezése és 

szervezése révén 1981. július 12-én szentelték fel a 

Török Ferenc építész tervei alapján épített, Prokop 

Péter képeivel díszített új templomépületet. Védőszent-

jének – az egykori adományként kapott Józsi villára 

emlékezve – munkás Szent Józsefet választották, aki-

nek a templom bejáratánál látható szobrát Tarr Miklós 

helyi szobrász készítette el.  
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Kikötőépület (Halász u. 3.) lásd Hajóállomás  
 

Kikötő – móló (Móló u.) A Balatoni hajózás 1847-ben 

való megindulásakor a vármegye kezdetleges, cölöpö-

kön álló fahíd kikötőt készíttetett a Fülöpi kikötőben. 

1877-ben a hagyományos Zalai szabvány szerint építet-
ték át a mólót. 1911-12-ben Káli Nagy Dezső tervei 

alapján nyerte el végleges, ma is látható formáját a 

révfülöpi kikötő, amelyet többször felújítottak. 

A régi kikötői móló az 1900-as évek elején 
 

Kilátó – Millenniumi kilátó (Fülöp-hegy) Az Orszá-
gos Magyar Turista Egyesület kezdeményezésére 1942-

ben Cholnoky Jenő szakértői véleménye alapján kitű-

zött helyen kezdték építeni a Fülöp-hegyen. A háború 

és az 1945-ös földosztás azonban továbbépítését meg-
akadályozta. Többszöri kezdeményezés után végül ettől 

kissé lejjebb, az 1949-ben létesített katonai kilátó he-

lyén Pelényi Gyula tervei alapján épült fel és került 
átadásra 2001. augusztus 12-én Révfülöp millenniumi 

kilátója.  
 

Kocsis-pékség (Ady E. u.) lásd Brenner-pékség 
 

Könyvtár (Halász u. 6.) lásd Révraktár  
 

Közösségi ház (Halász u. 6.) lásd Révraktár 
 

Kultúrház – Ibolya cukrászda – Tanácsháza – Ibo-
lya discó (Halász u. 1.) A Révfülöpi Fürdőegyesület 

által 1928-ban, négy hónap alatt felépült és augusztus 

19-én ünnepélyesen felavatott épülete. Tervezője és 
kiviteleztetője Gere József helyi építőmester, a fürdő-

egyesület agilis igazgatója volt.  

Benne 1932 és 1947 között nyaranta Vízi György ta-

polcai mester cukrászdája működött. Az 1930-as 1940-

es években számos közösségi rendezvény színhelye. 

1946-ban négy termét osztályteremként használták. 
Államosították az épületet, és az 1950-80-as években a 

helyi tanács székházaként használták. Földszinti rész-

ében 1952-ben a Vendéglátó Vállalat elegáns cukrász-
dát alakított ki. 1960-80 között a Balatoni északi part 

egyik legfelkapottabb és legkedveltebb nyári szórako-

zóhelye. Az 1960-as évektől mozi is működött benne. 
1992-ben a helyi önkormányzat eladta, azóta változó 

tulajdonosokkal nyári szórakozóhelyként üzemel.  
 

Magyar csárda (Káli út 44.) lásd Vihar-szálló 
 

Mandragóra Gyógyszertár. (Villa Filip tér 3.) Az 

épület 1988 márciusában épült. A gyógyszertárak or-

szágos privatizációja során addigi vezetője, Tóth Jó-
zsefné gyógyszerész vásárolta meg és nevezte el 1996-

tól Mandragóra gyógyszertárnak. 
 

Millenniumi kilátó (Fülöp-hegy) lásd Kilátó 
 

Móló cukrászda (Halász u. 3.) lásd Ungár-bolt 
 

Orvosi rendelő (Villa Filip tér 4.) lásd Pártház 
 

Oszkó-fodrász üzlet (Füredi u. 2.) Oszkó Sándor fod-

rászüzlete az 1930-60-as években. Keleti oldalán kár-

tyaszoba működött. 

 

Óvoda (Óvoda köz 20.) Az 1952-ben a Spigl-villa ál-
lamosított épületében, mai helyén kezdte meg működé-

sét az óvoda. 
 

Palkovics trafik (Füredi u. 2.) Palkovics Gyuláné az 

1930-as években építette trafik (dohánybolt) üzlethelyi-
ségét és mellette házát. Később leánya, Borovszky Já-

nosné működtette. Napjainkban a Réz-pékség üzletének 

ad helyet. 
 

Pártház – Orvosi rendelő (Villa Filip tér 4.) Tóth Béla 

földbirtokos, majd veje, Gulácsy Tibor lovassági tábor-
nok egykori század elején épült villája. Államosították, 

majd a helyi MSZMP pártszervezet székhelye az 1970-
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80-as években. A rendszerváltást követően felújították, 

és az 1991. május 15-én átadott épületben 73 m2-es 

orvosi rendelőt, 43 m2-es gyermekvédelmi tanácsadót 

és 17 m2-es szociális helyiséget alakítottak ki. 
 

PICK márkaáruház (Füredi u. 8.) A Pick Szeged 

Szalámigyár és Húsüzem Rt. 1992. november elején 
megnyitott márkaáruházának helyet adó, újonnan ki-

alakított épület.  
 

Polgármesteri hivatal (Villa Filip tér 8.) Pelényi Gyu-

la zalaegerszegi építész tervei alapján épített és 1995 

márciusában felavatott községháza épület. 
 

Postahivatal (régi) (Halász u. 6.) lásd Révraktár 
 

Postahivatal (új) (Villa Filip tér) Az új modern posta-
épület műszaki átadására 1984 októberében, üzembe 

helyezésére 1985. január 3-án került sor. 
 

Révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ (Füredi u. 

2.) lásd Balaton-gyöngye 

A Révraktár 1900 körül 
 

Révraktár - Postahivatal - Iskola (Alsó) – Közösségi 

ház – Könyvtár – Honismereti Gyűjtemény – Tópar-
ti Galéria (Halász u. 6.) Az 1890-es években a helyi 

rév raktáraként építették. 1903-ban időszakos posta-

ügynökség üzemelt, majd 1904 májusától III. osztályú 

posta nyílt meg az épületben. A part menti épület keleti, 
egykori halszárító részében kialakított tanteremben 

kezdődött meg 1921-ben a tanítás. Az iskolai tante-

remmé való átalakítását Gere József építőmester végez-
te a vallás- és közoktatásügyi minisztérium anyagi tá-

mogatásával. Az épület vonalában nyugatra lévő külön-

álló épületrészben az 1910-es években a m. kir posta és 

távírda hivatala volt, majd két szolgálati lakást alakítot-
tak ki benne.  (Itt  lakott  Csonkáné  Oszoly  Anna  és  

A felújított épület 1908-ban 

A m. kir. Post- és távírda épülete 1908-ban 
 

gyermekei, Fejes Gábor kapitány családja, később Gé-
mesi halkezelő családja, de csendőrpihenőnek is helyet 

adott egykoron.)A két épület között fából épült WC-k 

helyezkedtek el. Az 1947-ben új iskolai tantermet ki-
alakítva egybeépítették a két épületrészt, és „Alsó isko-

la”-ként funkcionált egészen az új iskolaépület 1980-

ban történt átadásáig. 

A m. kir. állami elemi iskola az 1930-as években 
 

Ezt követően, kisebb belső átalakítások után a könyvtár 

és házasságkötő terem működött benne. Pelényi Gyula 
tervei alapján 1992-ben felújították, és itt helyezték el 

véglegesen a település könyvtárát, Honismereti Gyűj-

teményét valamint a Tóparti Galériát. 

Az „Alsó- iskola” épülete1948-ban 
 

Röss-bolt (Halász u. 3.) lásd Ungár-bolt  
 

Steiner hentes (?)Steiner István kővágóörsi hentes-
mészáros révfülöpi üzlete 1944 előtt működött. 
 

Sulczer bolt (Füredi u. 8.) A kővágóörsi boltos ruháza-
ti és iparcikkek boltja volt 1944 előtt a mai Pick-bolt 

helyén. 
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Az „Alsó-iskola” épülete 1975-ben 
 

Szigeti strandfürdő (Sziget u. 10.) 1997-ben adták át a 

Krizsán András építész által tervezett Szigeti strand 

fogadó és kiszolgáló épületegyüttesét.  
 

Sziklai bolt (Káli u.) A Sziklai házaspár 1930-as évek-
ben épített vegyeskereskedése volt 1945-ig. 
 

Tanácsháza (Móló u. 3.) lásd Kultúrház  
 

Tóparti Galéria (Halász u. 6.) lásd Révraktár  
 

Török bolt – Barabás-bolt (Füredi u. 5.) A XX. szá-
zad elején épített házban Török Imre egykori vegyes 

fűszer és csemegeboltja működött az 1920-30-as évek-

ben. Utána egykori alkalmazottja, Barabás György 
üzemeltette. A boltban mákdaráló is volt. Az épület ma 

is a Barabás család birtokában van. 

Ungár Henrik gépraktár üzlete az 1910-es években 
 

Ungár-bolt – Csényiné-féle élelmiszerüzlet – Röss-

bolt – Móló cukrászda (Halász u. 3.) Az épület Ungár 

Henrik gépraktár üzlete volt az 1900-as évek elején. Az 
1930 és 1945 közötti években Csényi Józsefné fűszer- 

és italkimérésének adott helyet, majd Röss János boltja 

volt. Az 1960-as évektől vegyeskereskedés, iparcikk-

bolt. Napjainkban a Móló cukrászda és kisebb nyári 
üzlethelyiség működik benne. Az épületet 2003-ban 

felújították. 
 

Vasútállomás – régi (Füredi u. 64.) A helyi vasútállo-

más egykor díszes épülete – alsó szintjén forgalmi 

A Kővágóörs-Révfülöpi vasútállomás 1914-ben 
 

irodával, első és másodosztályú váróhelyiséggel stb., 
felső szintjén szolgálati lakással – 1908-ban épült. Az 

1909. július 9-én felavatott észak-balatoni vasútvonal 

helyi állomásépületeként szolgált az 1968-ig. Átépítet-
ték, ma szolgálati lakás. 

A vasútállomás épülete az 1930-as években 
 

Vasútállomás – új (Füredi u. 63.) 1968-ban adták át 
Révfülöp mai modern vasútállomás épületét. 
 

Vihar-szálló – Magyar csárda (Káli út 44.) 1895-ben 

Schwarcz József kővágóörsi kereskedő építtette az 

egykori szállót, amelyben 1898-tól szatócsboltot üze-
meltetett. 1930 körül a szálló megszűnt és egy év múl-

va új tulajdonosa Magyar csárda néven először panziót, 

majd zenés szórakozóhelyet létesített. Tulajdonosa volt 
özv. Nagy Ferencné. A háború után államosították, 

rövid ideig rendőrőrs működött itt, majd szolgálati la-

kásokat alakítottak ki benne. 
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VILLÁK ÉS ÉPÜLETEK 
 

Anna-villa (Badacsonyi u. 14.) Méder Dezsőnek, az 

OTI igazgatójának egykori háza. Nyaranta a két leány-

testvér adta ki panziószerűen a házat. Az 1950-80-as 

években a rendőrőrs székhelye, majd rendőrségi üdülő. 

Anna villa az 1930-as években 
 

Bácsfalvi-ház (Szőlő u. 76.) Bácsfalvi Lőrinc budapes-

ti hentes – Horthy udvari szállítója – által megvásárolt 

nagyméretű, egyszintes ház. Később eladták. 
 

Bodonyi-ház (Füredi u. 136.) Bodonyi László földbir-

tokos, üzletkötő 1930-as években épített egykori háza. 

Személyéhez kötődik a francia(őszi)barack meghonosí-

tása környékünkön. 
 

Boksay-villa (Káli u. 54) Az 1930-as években építtette 

a Boksay család, akiknek leszármazottjai tulajdonában 

van ma is az épület. 
 

Burgyán-villa (Barackfa u.) A dr. Hauler család birto-

kán Burgyán Károly gazdálkodó, későbbi fürdőigazga-

tó és felesége Hauler Berta építtették a villát, amelyet 

jelentős szőlőterület vett körül. Később eladták az épü-

letet. A családnak volt egy kis családi kápolnája a Bur-

gyán kanyarban – a Petőfi és a Barackfa utca kereszte-

ződésénél – amelyet kis vendégházzá építettek át. 
 

Csemez-villa – Szent-

mihályi villa (Káli u.) 
 

Csonka-villa 

(Halász u. 16.) Özvegy 

Csonka Józsefné sz. 

Oszoly Anna Révfülöp 

első tanítónője Géza fia 

segítségével építette az 

1930-as években. Ő, fia, 

Csonka Géza vasúti tiszt, 

irodavezető és felesége 

lakott benne. Ma is a 

család leszármazottai 

tulajdonában van. 

 
A Csemez-villa 
1910-ben 

Czetl-villa – Cseke-villa (Kossuth u. 38.) Cseke tábor-

nok egykori villája. Az államosítás után üdülő lett, 

majd 1959-ben termelőszövetkezeti iroda és lakások 

lettek kialakítva benne.  

Balra a Miklós-villa, jobbra a Czetl-villa az 
1930-as években 

 

Czigány Károly nyaralója – Fecske-villa (Petőfi u. 

65.) Czigány Károly (1832-1892) kővágóörsi ügyvéd, 

író, Révfülöp fürdőhelyi fejlődése előmozdítójának 

nyaralója volt. A villa az elsők között épült az 1870-80-

as évek táján. Később Belányi Imre vette meg, aki a 

hortobágyi halastavak igazgatója volt. 
 

Czuppon-villa (Kővirág u. 12.) Czuppon Sándor föld-

birtokos háza, amelyet jelentős szőlőbirtok vett körül. 

A Devics-villa 1910-ben 
 

Devics-villa (Halász u. 16) 
 

Dunkel-villa (Halász u. 15.) A régi vasútállomással 

szemben álló tornyos, e-

meletes épület, ma üdü-

lő. Egykori tulajdonosa 

Dunkel vasúti főtanácsos 

volt. Az épületet államo-

sították. Rövid ideig a 

helyi futballcsapat öltö-

zője is volt. A Kajtár 

család lakott benn, majd 

a Csepel művek üdülője 

lett. 

 

A Dunkel-villa az 1930-as években 
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Dúró-villa – Vörösmarty-villa (József A. u. 16.) Dr. 

Dúró Imre zánka-köveskáli körorvos és feleségének, 

köveskáli Vörösmarty Máriának háza. A füredi Anna-

bálon egy alkalommal „bálanya” volt.  
 

Ébenspanger-villa (Csörgő u. 6.) Az 1920-as években 

építette Ébenspanger Gyula nyugalmazott járásbíró. Ma 

a leszármazott, Ébényi Miklós tulajdona. 
 

Eiben-villa (Végmáli dűlő 30.) 1920 körül épült. A 

híres filmrendező, Eiben István egykori villája, jelentős 

szőlőterület tartozott hozzá. Később Szentágotai János 

professzor vette meg. Iparművészeti Múzeum által 

nyilvántartott két cserépkályha volt benne.  
 

Engelbrecht-ház (Káli u. 6.)Az 1930-as években Gere 

József építész tervezte és kivitelezte az úgynevezett 

Mázor-féle telken. Az épület nyugati szárnyát lakta az 

Engelbrecht család. Alul nagy pince és cselédlakások 

voltak. Az épület másik felét a m. kir. posta bérelte, és 

működtette postaként Engelbrechtné irányításával. Pos-

taépület az új hivatal 1980-ban való megépítéséig, majd 

új orvosi szolgálati lakást alakítottak ki benne. 
 

Erdős-villa. (Iskola u. 12.) Cséry Zoltán aszófői jegyző 

és felesége, Engelbrecht Ilona, majd leányuk, Erdősné 

Cséry Valéria tulajdona volt. Ma is a család tulajdoná-

ban van. 
 

Esterházy kereszt (Káli. u.) Az Esterházy család állít-

tatta a XX. század elején jégverés ellen. 
 

Esterházy-pince – Ernhoffer-pince (Káli u.) Gr. 

Esterházy János földbirtokos pincéje volt a II. világhá-

ború előtt, amelyet államosítottak és magántulajdonba 

került. Védett műemlék.  

Az Esterháy, illetve Ernhoffer –pince 1975-ben 

 

Fazekas villa (Petőfi u. 36-40.) lásd Sághváry-villa 
 

Fecske-villa (Petőfi u. 65.) lásd Czigány Károly nya-

ralója 
 

Fischer-villa – Polyák-villa (Petőfi u.) Polyák Ferenc 

vállalkozó emeletes, faverendás háza. Polyák Ferenc 

taxizott, Ő volt Révfülöp második taxisa. Fia a neves 

birkózó volt. A család kihalt. Az épülethez nagy szőlő-

terület tartozott. 

A Gaál- és a Tóth villa 1913-ban 
 

Gaál-villa (Hajnal u. 18.) Gaál András földbirtokos 

emeletes villája, amely egykor saját kikötővel és mar-

haitatóval rendelkezett. Államosították és az évek során 

többször átépítették, majd az Erőterv vállalat üdülője 

lett. 

A Gaál-villa 1930-as években 
 

Gaál-villa –alsó – Walthauser-ház – Szabó-ház (Ba-

dacsonyi u. 52.) Gaál Gaszton politikus, országgyűlési 

képviselő egykori villája volt. Pincéje valószínűleg az 

1870-es években épült, a ház az 1900-as évek elején. 

Később a Waldhauser család vásárolta meg, akiknek 

Éva lányát Kárász Artúr bankár vette feleségül. Az 

épületet államosították, majd a Balaton-felvidéki Ás-

ványbánya Vállalat irodája volt. Később lakásokat ala-

kítottak ki benne. 

Az alsó Gaál-villa 1908-ban 
 

Gere-ház (Vasút u. 3.) Az Alföldről idekerült Gere 

József építész-kivitelező, fürdőegyesületi igazgató egy- 
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kori 1927-ben különleges építészeti technológiával 

épített lakóháza.  
 

Gombos-villa (Káli u.) Gombos nyugalmazott csendőr-

tiszt háza a buszmegállóval szemben. A Volán menet-

rendben a megálló ma is Gombos sarokként szerepel. 
 

Göde ponti – Cseke dombi pince A XVIII. században 

a Diskay család pincéje a hozzá tartozó szőlőterületek-

kel együtt. A XIX. században a kővágóörsi evangélikus 

egyház birtokolta, akiktől az 1900-as évek elején Se-

bestyén Gyula néprajztudósnak vásárolta meg. 1945 

után államosították, majd magántulajdonba került. 

Az egykori Gulácsy-villa 1975-ben 
 

Gulácsy-villa – Tóth-villa (Villa Filip tér 4.) lásd 

Pártház 
 

Harrach-villa (Petőfi S. u. 54.) Harrach Gyula szom-

bathelyi vendéglős tulajdona volt. Halála után örököse, 

Harrach Ottó eladta. Az új tulajdonos felújította az 

épületet. 
 

Hellferich-villa (Balaton u. 7.) Hellferich Frigyes gya-

logsági tábornok háza. 1910 körül épült. Falában római 

sírkövek vannak bevakolva. 

A Herczegh-villa 1915-ben 
 

Herczegh-villa (Petőfi u. 61.) Dr. Herczegh Mihály 

híres jogászprofesszor, egyetemi tanár egymás után 

több villát is vásárolt az 1880-as és 1890-es években 

Révfülöpön. Végül 1912-ben saját villát építtetett. Je-

lentős birtokkal, nagy erdővel és 28 k. hold szőlővel 

rendelkezett. Mint révfülöpi szőlőbirtokos jelentős 

borászati tevékenységet folytatott, és a Magyar Szőlős-

gazdák Országos Elnökségének elnöke is volt. Jelentős 

szerepet vállalt a nyári Révfülöp közéletében. Több 

örökös maradt utána. Villáját 2003-ban újították fel. 
 

Hertelendy-ház (Káli u.) 
 

Horváth-ház (Strand u. 6.) lásd Sántha-villa 

 

Illés-villa (Petőfi u.) Illés Jenő színikritikus egykori 

háza. 
 

Isó-villa (Petőfi u. 32.) 

Isó Vince győri evan-

gélikus esperes lelkész 

egykori háza. A villa 

nyugati szárnyát az 

1900-as évek elején épí-

tették rá az 1860 körül 

épített pincére. Később a 

keleti részt és a torony-

szobát hozzátoldották. 

Az Isó család gyermekei 

közül a leányok Gizella, 

Margit, Ella, Matild a 

csipkeverő háziipart mű-

velték művészi fokon. A 

fiúk közül Andor neves 

borász lett, István a Mar-

tonvásári Kutatóintézet növénynemesítő kutató munka-

társa lett. Sok örökös osztozik az épületen.  
 

Jakobi-panzió (Kacsajtosi u.) Jakobi Antalné Otti pan-

ziója, amelyben főleg kispénzű üdülővendégek nyaral-

tak. 
 

Jancsi-kút (József A. u.) Hobersak János által készítte-

tett fúrt közkút. 
 

Jávor-villa (Iskola u. 7.) 1928-ban egy pincére építet-

ték. Herczeg József kéményseprőtől vette meg Jávor 

Lajos kővágóörsi körjegyző. Leánya Rádóczyné Jávor 

Zsuzsa és családja 1969-ig laktak benne, ekkor eladták 

a községi tanácsnak. 
 

Kaszás villa – Benke ház (Badacsonyi u. 12-13) Dr. 

Sebestyén Gyula néprajztudós egykori lakóháza. Erede-

tileg három épület volt, amelyekben panziószerűen 

nyaraltattak a testvérek, Kaszás Irén és Kalmár Zoltán-

né. Kaszás ügyvéd villái közül a legjobb állapotban 

fennmaradt házban élt 1952-től a helyi Honismereti 

Múzeum megalapítója, Benke László iskolaigazgató és 

felesége, Plávenszky Erzsébet. Az 1990-es évek elején 

adták el az épületet. 
 

Kertész-ház (Füredi u.) Kertész Béla vasúti mérnök, a 

424-es mozdony egyik tervezőjének háza. Ő 1912-től 

nyaralt Révfülöpön, majd 1945-től végleg itt telepedett  
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A Kaszás villák 1910-ben 
 

le. Az épületet államosították, és az 1960-80-as évek 

között orvosi rendelőnek és szolgálati lakásnak adott 

helyet.  
 

Kiss-villa (Káli u.) lásd 

Simonics-villa  
 

 

 
 

 

A Kiss-villa 1910-ben 
 

A Kisotthon-villa az 1930-as években 
 

Kisotthon villa (Kacsajtosi u. 1.) lásd Semsey-kastély 

 

Kolos-villa (Kacsajtosi u. 29.) Tulajdonosáról kapta 

nevét az 1930-as években épült ház. Államosították, 

jelenleg a Győri Volán tulajdona. Belül fagerendás 

mennyezete van. Tetejét újjáépítették. Szép cserépkály-

hák találhatók benne. 
 

Kolos-pince (Kacsajtosi u.) Kb. 25 méter hosszú, 15 m 

oldalágú pince a tulajdonosáról kapta nevét. Egykoron 

a Tihanyi Apátságé volt, és a helyi emlékezet szerint a 

pince ajtajáról kapta nevét a dűlőrész, mivel a barátok a 

pincén lévő érdekes zárat vas kaccsal (kulccsal) zárták-

nyitották. A szőlőhegyi részen így maradt rajta a Ka-

csajtós név. 

Kovács-villa (Fülöpi dülő) Kovács József tanító és 

Süle Rózsa egykori háza.  
 

Kövesi-villa – Welker-villa (Káli u.) A Kövesi család 

XX. század elején épített egykori villája. Fonay Tibor 

tanár tulajdona is volt. A kővágóörsi Sümegi István 

evangélikus lelkész vásárolta meg. 

A Kövesi-villa 1913-ban 
 

Körmendi-ház (Káli u.) Körmendi asztalosmester és 

családja háza. Itt szállt meg Radnóti Miklós és felesége 

1935. augusztus 15-én.  

A Krayer-villa, közismerten a Bagolyvár 1905-ben 
 

Krayer-villa – Bagolyvár (Kacsajtosi u. 56.) Krayer 

Emil ismert fővárosi zománc- és festékgyáros villája 

volt. A Krayer család építette 1896-ban. Három részben 

épült. Először a romszárny, majd a villaépület, végül az 

összekötő szárny készült el. A hagyomány szerint szár-

azon szórták egymásra a vörös homokköveket, s így 

készült vörös homokkőből Révfülöp egyik jellegzetes, 

messziről is jól látható szép épülete. Neogrády László 

1900 körül készült festményén is jól látszik a villa jel-

legzetes sziluettje. Jelentős kb. 5 holdnyi szőlő- 
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A Krayer-villa 1907-ben 
 

terület tartozott hozzá. Az épületet államosították, és 

üdülőként váltogatta gazdáit. Utoljára a Zalaegerszegi 

Ruhagyár (Zako) üdülője volt. Később magánvállalko-

zó tulajdonába került az épületet. Napjainkban régi 

kinézetét megtartva újjáépítik.  
 

Kulcsár-ház (Káli u.) Kulcsár Istvánnak, a Siófoki 

vízirendészet vezetőjének egykori háza. 
 

Légrády-ház (Hajnal u.) Légrády Tibornak, a Pesti 

Hírlap kiadójának egykori XX. század elején épült 

háza. 
 

Lelovics-ház (Káli u. 61.) Körmendi Ignácz bútoraszta-

los háza, majd a Fogasi család tulajdonába került. Ma 

Szilvásy Nándor festőművész háza. 
 

Mákvirág pince (Petőfi S. u. 10.) Gyulai Gaál Lőrinc 

építtette 1903-ban, építője Stengli István volt. Később 

Gaál István tulajdonában került. Az itt mulató férfiakról 

(Gaál István, Sághváry Béla, és Lakatos Péter Pál) kap-

ta nevét. Később a helyi termelőszövetkezeté, majd 

Varga György vásárolta meg és alakította át és hozta 

létre a Mákvirág Borházat. 
 

Marton-villa – felső Marton Imre jómódú fakereskedő 

egykori háza. Házát a zsidótörvények idején Czuppon 

Sándor kapta meg. A családot zsidó származása miatt 

1944-ben koncentrációs táborba vitték és nem tértek 

vissza. 
 

Mattiasich-villa – Tabódy-ház (Fülöpi szőlő 33.) Az 

egyik legmagasabban fekvő ház a Fülöp-hegyen. 1888 

körül építették. Tabódy Tibornak, a cinkotai tanítókép-

ző igazgatójának és feleségének, Tabódy Ida csillagke-

resztes udvarhölgynek egykori háza. Itt forgatták a Veri 

az ördög a feleségét című filmet az 1970-es években. 

Mészáros-villa (?) Mészáros Aurél alezredes egykori 

háza. 

A Mészáros- és az Ottava-villa 1912-ben  
(Elcserélt villa felirattal!) 

 

Miklós-villa (Kossuth u. 32.) Miklós Gergely tanító-

képző intézeti igazgató a 1913-ban vásárolta az épületet 

a szőlőterületekkel együtt néhai kővágóörsi Kiss Sán-

dortól. A villát gyermekei, Kálmán, Aladár és Béla 

örökölték. A villa mellett lévő szerényebb méretű pa-

rasztházat 1936-ban vették meg. A villát 1952-ben 

államosították, irodaként használták, majd lakásokat 

alakítottak ki benne. 
 

Mórocz-villa (Petőfi S. u. 54.) Az 1900 évek elején 

épült.  

A Saáry-, Mórocz és Herczegh-villa 1913-ban 
 

Móyzes-ház (Kossuth u. 16.) Móyzes Antal csendőrőr-

nagy és orosz származású feleségének egykori háza. 

Államosították, lakásokat alakítottak ki benne. Később 

a Simon és a Bogdán család lakóháza. 
 

Ódor-villa (?) 

Az Ódor- és a Burgyán-villa 1913-ban 

 

Ottava-villa (Tavasz u. 2.) Dr. Ottava Ignác (1852-

1914) szemorvos és felesége, Fodor Józsa (1865-1955) 

háza. Fodor Riza (1852-1934) kis villájához az Ottava 

házaspár építtette a nagy emeletes szárnyat az 1900-as 

évek elején. Falán a keresztfiú, Keresztury Dezső által 

1969 májusában felavatott márványtábla állít emléket a 

„szegények orvosának”. Az épületet államosították, és 

a Fősped vállalat üdülője lett.  
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Az Ottava-villa 1912-ben 
 

Palágyi-villa (Káli u.) Palágyi bútorgyáros háza.  
 

Palkovics-villa (Petőfi S. u.) Ma Szentes város üdülője 

van benne. 
 

Polyák-villa (Petőfi u.) lásd Fischer-villa 

 

Répássy-ház (Iskola u. 4.) Répássy Béla gyalogsági 

alezredes, leventevezető és felesége, Engelbrecht Ida 

egykori lakóháza. Később Kovács István háza. 
 

Saáry-villa (Petőfi u. 88.) Saáry Zsigmond földbirto-

kos, kúriai bíró emeletes kiskastélya a Petőfi utcában. 

Később Csiki Molnár István, a Magyar Posta vezér-

igazgatóságának osztályvezetője vette meg. A villához 

jelentős terület tartozott – a mai Ifjúsági lakótelep terü-

lete –, mögötte cselédház volt. 
 

Sághváry-villa –  

Fazekas villa (Petőfi 

u. 36-40.) Sághváry 

Jenő tapolcai főszol-

gabíró egykori pincé-

re épült háza. Később 

leánya, Sághváry Edit 

és férje, Horváth De-

zső tanár laktak ben-

ne, akik sokat dolgoz-

tak Révfülöpért. Az örökösök eladták, ma panzió. 
 

Sántha-villa – 

Horváth-ház 

(Strand u. 6.) A 

parti domb-

háton 1900 kö-

rül épült tor-

nyos villa a 

révfülöpi part 

éke. A házat 

őstölgyes veszi 

körül. 
 
 

 

 
 

A Sántha-villa 1904-ben 

Selkey-ház ( József A. u.) Selkey alezredes egykori 

háza. 
 

Semsey-kastély – Kisotthon villa (Kacsajtosi u. 1.) 

Gróf Semsey 1923-ban vásárolta meg a tihanyi apátság 

egykori birtokát, és építtette meg révfülöpi kastélyát. A 

II. világháború után államosították, később az Országos 

Tervhivatal, majd a Pénzügyminisztérium, jelenleg a 

Miniszterelnöki Hivatal üdülője. 

A Semsey-kastály 1928-ban 
 

Simonics-villa – Kiss-villa (Káli u.) Az 1910-es évek-

ben épült Simonics Imre MÁV állomásfőnök háza volt, 

majd a rokon Kiss család tulajdonába került. 
 

Siposs-ház (Káli u.) Siposs Antal (1839-1923) híres 

zongoraművész, zeneszerző és zenepedagógus egykori 

lakóháza. Az 1880-90-es években Czigány Károlytól 

vásárolta meg a kis házat a hozzátartozó szőlővel. Nya-

rait ebben a kis révfülöpi házban töltötte egészen halá-

láig. 
 

Steiner-ház – Bősze-ház (Petőfi u. 2.) Dr. Steiner La-

jos tapolcai sebész-főorvos, majd Hegymegi Kis Pál 

egykori háza, aki nászajándékba adta leányának 1935-

ben férjhezmenetelekor. A ház udvarán harangláb talál-

ható. Dr. Bősze János a fővárosi János kórház híres 

nőgyógyász főorvosa, a révfülöpi betegek segítője volt. 
 

Süle-ház (Káli u. 69) Süle Sándor tanár, iskolaigazga-

tó, honismereti kutató egykori háza. 
 

Szabó-villa (Málna u) Szabó Mihály rendőr őrnagy 

villája volt. 
 

Szent Antal villa (Káli u.) Két leánytestvér háza, akik 

azt az egyházra hagyták.  
 

Szentmihályi villa (Káli u.) lásd Csemez-villa  
 

Szontagh-villa – Bideskuthy-villa (Kossuth u. 18.) Dr. 

Szontagh Tamás geológus, a Magyar Földtani Intézet 

egykori igazgatójának háza. 1885 körül épült. Nyugdíj-

ba vonulása után 1924-től feleségével, Veres Jankával 

végleg Révfülöpre költözve a házban laktak. 1936-ban 
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A Szontagh-villa bejárata 1930-ban 
 

bekövetkezett halála után az örökös második feleség, 

Sarlag Erzsébet az Erdélyből származó Bideskuthy 

Sándor ny. alezredeshez ment feleségül. Az 1940-es 

évek végén a villát államosították, és a Baranya megyei 

tanács üdülővé építtette át. 
 

Tabódy-ház (Fülöpi szőlő 33.) lásd Mattiasich-villa 

 

Takács-kúria – Takács ház (József A. u.) Takács Béla 

hadbíró-ezredes háza 
 

Tarnay-villa (Hajnal u. 12.) „Pislogó méltóságos” 

üvegezett faverendás háza. Sokat tett Révfülöpért, állí-

tólag a parti sétányt a család építette ki a császtai ré-

szen. A villát az örökös, Tarnay Zsuzsanna adta el. Itt 

működött az 1990-es években a Reményi Katalin öt-

vösművész által vezetett ötvös iskola. 
 

Tasnády-ház. (Füredi u. 49.) Vitéz Tasnády Guidó 

tengerész ezredes, folyamőr kapitány egykori háza.  
 

Tauschek-villa (Halász u. 1.) Tauschek Jenő bányász 

kisiparos, feltaláló 1940-es évek második felében épí-

tett háza. Teraszát bomba találta el a II. világháború-

ban. 
 

Tervey-villa (Petőfi u) Tervey Imre miniszteri tanácsos 

háza a XX. század elején. Később Nagy Sándor és csa-

ládja lakott benne. 

A Tervey-villa 1902-ben 
 

Tobak-villa (Szőlő u. 62) Tobak Lajosnak, a Földmű-

velésügyi Minisztérium tanácsosának, a „zöldmező” 

mozgalom alapítójának háza. Benne régen állítólag 

megyegyűléseket is tartottak.  
 

Tolnay-ház (Fény u. 4.). Tolnai Erzsébet okleveles 

gazda emeletes villája 1928-ban épült. 
 

Tóth-villa (?) 

A Tóth-villa 1908-ban 
 

Udvardy-villa ( Káli u. 12.) A zalaegerszegi Udvardy 

Jenőné villája volt 1947 környékén, majd plébánia-lak 

volt az 1990-es évekig. Facsar Sándor plébános eladta 

az épületet, s árából építették a katolikus templom mel-

letti új plébániát. 
 

Valdai-ház (?) Valdai Sándor tapolcai bőrkereskedő 

egykori háza. Később Szabó József fogorvos lakott 

benne. 
 

Vály-Németh ház 

(Barackfa u. 4.) Idős 

Snasel Ferenc 1918-

ban vásárolt szoba-

konyhás présháza, 

amelyet később to-

vábbépített. Pincéjé-

nek vasajtaján az 

1887-es dátum olvas-

ható. Az épület udva-

rán az 1920-as évek-

ben egy kb. 21-22 

méter mély termés-

kővel kirakott kutat 

fúrtak. 
 

Vesztrány-villa (Petőfi. u.) 
 

Vörösmarty-villa (József A. u. 16.) lásd Dúró-villa  
 

Walthauser-ház (Badacsonyi u. 52.) lásd Gaál-villa 

 

Welker-villa (Káli u.) lásd Kövesi-villa 

 

Zámbó-ház (?) Zámbó József hegybíró, később köz-

ségbíró lakóháza. A közelmúltban bolttá alakították. 

* 
 

Révfülöpi villasor 1905 körül 


