
VESZPRÉMI SZEMLE 2019/2

98

1 MNL OL F 21 – S – 13.
2 KEMPELEN 1915.
3 Veszprém r.k. keresztelési anyakönyve, 1746. 01. 22. 559.
4 Veszprém r.k. keresztelési anyakönyve, 1746. 01. 22. 559.
5 Veszprém r.k. keresztelési anyakönyve, 1749. 04. 19. 28.
6 Veszprém r.k. keresztelési anyakönyve, 1752. 03. 19. 78.
7 Veszprém r.k. keresztelési anyakönyve, 1755. 05. 24. 123.
8 Veszprém r.k. keresztelési anyakönyve, 1759. 12. 19. 181.
9 FÖLDESI 2019.

KÖZLEMÉNYEK

A Suly család rövid története

MEZŐHEGYI GERGŐ

VESZPRÉM MEGYE EZEN MÉLTATLANUL ELFELEDETT patrióta
családjáról meglehetősen kevés forrás áll rendelkezésünkre. Jelen cikkben a család
történetének és a nevesebb családtagok bemutatása mellett sor kerül a nemesi famí-
lia eddigi legrészletesebb családfájának közlésére is.

A Sulyk a XVIII. század végétől kezdve, egészen a XX. század elejéig Veszprém
közigazgatásának, kereskedelmének és iparának meghatározó szereplői voltak. A
család nevével legkorábban az 1623-ban kihirdetett nemesítő oklevélben találkozha-
tunk a Kolozsmonostori Konvent Országos Levéltára anyagai között.1 A nemeslevél
szövege magyar fordításban a következő: „Mi, [Bethlen] Gábor erdélyi fejedelem
ezennel hű szolgálataiért vajdaházi Suly másképp Fazakas Andrást, aki jelenleg
Zilah faluban lakik nemesi kúriájában, eddigi nemtelen állapotából, amelybe szüle-
tett, felemelve megnemesítjük és Erdély nemesei közé soroljuk. Mostantól mindörök-
re ő és örökösei élhetnek a nemesi előjogokkal. Ennek bizonyságául hiteles, pecsé-
tes nemeslevelünket átadtuk neki. Kiadva Besztercebányán, 1622. október 13-án.”

A családot Kempelen Béla is említi nemesi családokat bemutató művében.2 Az
első Sulli, akit a veszprémi r.k. keresztelési anyakönyvek említenek, József volt, aki-
nek Barbara nevű feleségétől egy József nevű fia született 1746 januárjában.3 A
korabeli anyakönyvi bejegyzések jellemzője, hogy a vezetéknév többféleképpen is
feljegyzésre került. Így szerepelhetett József neve gyermekei bejegyzéseinél, mint
Sulli,4 Sül,5 Sili,6 Schill,7 Szili8 is. 1762-ben Suly József neve olvasható a városi
jegyzőkönyvben, mint a tanácsülés egyik résztvevője.9 1773-ban a püspöki urada-
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lom kamarai összeírásában két Suly is megemlítésre kerül, mint püspöki telken élő
lakosok: Suly József és Sully András 1–1 tehenet birtokoltak.10 Az összeírás mind-
kettőjüket fiúgyermek nélküli lakosnak jegyzi. Előbbi azonos lehet az 1746-ban szü-
letett Józseffel. Andrást többször is Veszprém városbírójává választják, 1780–1783
között Sulyi, majd 1791-től Suli vezetéknévvel szerepel Bándi László közlésében.11

A két időszak városbírója valószínűleg egy és ugyanaz a személy volt, ugyanis
András gyermekeinek anyakönyvi bejegyzéseinél mindkét vezetéknév-változat
előfordult.

A XIX. század legelejétől azonban nem ők, hanem Suly Antal és leszármazottjai
vállnak a város fontos, megbecsült szereplőivé. Antal 1756 körül született,13 isme-
retlen helyen. 1784-ben vette feleségül a veszprémi születésű Kemény Zsuzsannát.14

Antal a XVIII. sz. végén már tekintélyes tanácsi tisztségviselő, akit 1799-ben
választottak meg tanácstagnak, majd 1800-ban városbírónak. Utóbbi tisztségéről – a
tanács bizalma ellenére – 1804-ben lemondott.15 Később többször újraválasztották,
mivel bizonyította „a város dolgai folytatásában és oltalmazásában való készségét,
fáradhatatlan iparkodását és példás hívségét”.16 A tanácsban betöltött pozíciója a
város vezetésében korábban szintén részt vevő Andrással és Józseffel való rokoni
kapcsolatára is utal. Idősebb korában, 1824-ben városi adóvevőnek is megválaszt-
ják.17

Részlet Suly András nemesítő oklevelének átiratából12

10 KÖRMENDY 1984. 345
11 BÁNDI 2011. 68.
12 MNL OL F 21 – S – 13. A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának közlési

engedélyével.
13 Antal veszprémi, 1837. január 25-i halotti anyakönyvi bejegyzésében feltüntetett életkora (81)

alapján.
14 A házasság 1784. június 6-án történt. A bejegyzés szerint a vőlegény 28, a menyasszony 17 éves

volt.
15 FÖLDESI 2018. 49.
16 MNL VeML V.102.a. 13. kötet. 242-243.
17 MNL VeML V.102.a: Tanácsülési jegyzőkönyv 558/1823. 160.
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Antal 1809-ben alapítja meg sütödéjét. Még ebben az évben fiának, Antalnak (I)
és menyének, Vittmayer Annának ajándékozza azon házat a pékmesterséghez tarto-
zó mindennemű eszközökkel együtt, melyet 1809-ben Schittensam Józseftől vásá-
rolt meg. Az adásvételi szerződésben körülírt meghatározás alapján a ház való-
színűleg az Apácza utca 47. szám alatt állt.18 Más források az akkor még Palotai utca
489., később Kossuth Lajos utca 14. számot jelölik meg a szóban forgó ház címé-
nek, amely egészen a XIX. század végéig a család birtokában volt, s amelyet az
1960-as évek végén lebontottak.19 Az ifjú pékmester, bővítendő az üzletet, hamaro-
san eladóhelyet is vásárol a főpiacon. „Boltocskáját” 1814-ben Stadler Józseftől
vételezi 45 Ft-ért.20 Az 1830-as években az ügyiratok pékmesterként és a városi
betegház gondnokaként említik. 1831-ben már nyolc pékárusító hellyel ren-
delkezik.21 Az elkövetkező évtizedekben három fia, Antal (II), János (II) és Gábor
(II) is sütőmesterként dolgoztak. Érdekesség és említésre méltó, hogy Antal (I) jó
barátságot ápolt Stingl Vincével, a herendi porcelángyár alapítójával. Antal Stingl
több gyermekének is a keresztapja volt.22 Stingl az 1840-es években Mayer György
pápai kőedénygyáros bizonyos értelemben vett vetélytársa volt. Nem kizárt, hogy
innen eredhetett a Suly és Mayer családok ismeretsége: az 1890-es években Antal
(I) dédunokája, Mária a kőedénygyáros unokájához, Gyulához ment feleségül.23

Antal felesége 1831-ben a kolerajárvány következtében elhunyt. 1832-ben
újranősült, a 46 éves özvegy feleségül vette a 20 éves Cveck Annát. 1847-ben Antalt
főbírói posztra jelölik.24 Mint oly sok iparost és kereskedőt, a sütőmestereket sem
kerülhette el a forradalom hadiszolgálaton kívüli velejárója: a hadsereg részére
jelentős mennyiségű pékárut kellett beszolgáltatnia, amely évekre nehéz helyzetbe
sodorta a családi vállalkozást.25 Ezt követően Antal igyekezett kintlévőségeit
begyűjteni, hitelezéseit rendezni. Ez esetenként polgári peres eljárás keretében tör-
tént. 1855-ben a pápai bíróság közhírré tétette, hogy Suly Antal veszprémi pékmes-
ter felperes adóssági pert nyert Veber Antal pápai volt molnármester és neje
Wittmayer Klára alperesek ellen, mely során a pápai Új utca 120. sz. alatti ház elár-
verezésre került.26 Az előkelő Vittmayer család tagjaival gyakran találkozhatunk

18 FÖLDESI 2018. 71. Valamint lásd ugyanott a 117. számú jegyzetet, amiben olvasható a ház –
így a pékség – pontos helyének beazonosítása is. (Földesi F.)

19 MÁRKUSNÉ 2015.
20 DARNAY 1957. 338.
21 FÖLDESI 2019.
22 KATONA 1971. 304.
23 Budapest IX. ker. polgári házassági anyakönyve, 1896. 03. 09. 384.sz.
24 FÖLDESI 2017. 7.
25 MNL VeML XIII. 20 A Suly-család iratai.
26 Budapesti Hírlap, 1855. 03. 22. 3739.
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Pápa város tanácsülési és közgyűlési jegyzőkönyveiben, Antal első felesége is e csa-
lád rokona volt. Suly (I) Antal 74 évesen, 1860-ban hunyt el.

Antal (I) első házasságából született fiai közül hatan élték meg a felnőttkort.
Legidősebb fia, Antal (II) 14 évet szolgált őrmesterként a Palatinus huszárezredben.
1865-ben kérelemmel fordult I. Ferenc József magyar királyhoz, hogy az édesapja
által 1849-ben, a hadsereg részére kötelezően kiszolgáltatott pékáruért fizesse ki a
kincstár az elmaradt vételárat (ami számításai szerint 2.358 osztrákértékű Ft-nak
felelt meg). A hivatal a kérelmet elutasította, mivel a beadott szerződéseket, szállí-
tóleveleket nem találta hitelesnek és megalapozottnak.27 A nőtlen sütőmester és
korábbi városkapitány a hivatallal való sok éves, eredménytelen küzdelmét
követően 1875-ben halt meg. Gáborról nem sokat tudunk, azon kívül, hogy ő is pék-
mesterként segítette a családi üzletet. Alhadnagyként szerepelt az 1848/49. évi iga-
zolt honvédtisztek névsorában.28 Az 1850-es évek fürdőszezonjaiban Antallal a
Balaton-felvidéket látták el pesti és bécsi süteményekkel.29 Gyermektelenül hunyt el
62 évesen. Ignácz „szappanyos” mester volt, de mestersége űzésének valószínűleg
az vetett véget, hogy 1856-ban a járási bíróság műhelyében lefoglalta, majd árverez-
tette a „szappanyos-mesterség folytatására tartozó mindennemű eszközöket”.30

1866-ban még újsághirdetésben fogatját kínálja rendelkezésre,31 majd 1871-ben
öngyilkos lett. József jegyzőként feleségével Nagyvázsonyba került, négy gyerme-
ke ott is született. 1864 körül költözött vissza a család Veszprémbe, ahol ugyanezen
évben előbb megszületett József legkisebb gyermeke, Vilmos, majd decemberben
felesége el-hunyt. József nem sokkal ezután, 40 évesen halt meg. Gyermekeit báty-
ja, Gábor ne-velte fel.32 Ede, Antal legkisebb fia szintén sütőmesterként kezdte,
majd az 1800-as évek végén – a családból már sokadikként – városi tanácsbeli pozí-
ciót töltött be. 1861-ben Szelőcén vette feleségül Gergely Katalint. Adakozó derék
polgárnak is-merték, 1887-ben a népkonyha szegényei részére száz font kenyeret
ajándékozott.33 1887-től az Almádi-i Fürdő Részvénytársaság igazgatósági tagja.
Élete utolsó évtizedében bővelkedett a különböző tisztségekben: 1892-ben a
Veszprémi Ipartestület alelnöke,34 1898-ban a Veszprémi Betét- és
Kölcsönközvetítő Egyletben megszűnik az igazgatói jogosultsága,35 1899-ben
választmányi tag a Veszprémi Polgári Kaszinó igazgatóságában. 1900-ban hunyt el.

27 FÖLDESI 2019.
28 MORZSÁNYI 1871.
29 Hölgyfutár. 1853. 05. 03. 347.
30 Budapesti Hírlap. 1856. 10. 10. 4.
31 Veszprém. 1866. 07. 22. 32.
32 PÁKOZDI 2017. 75–86.
33 Veszprém Megyei Hivatalos Heti Közlöny. 1887. 04. 03. 2.
34 V. FODOR 1989. 15.
35 Központi Értesítő. 1898. 06. 16. 836.
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♂ Suly Antal [1756k.–1837] ∞ (1784) Kemény Zsuzsanna [1766–1822]
– ♂ (I) Suly János [1785–1785]
– ♂ (I) Suly Antal [1786–1860] ∞ (1809) Vittmayer Anna [1793k.–1831]; ∞

(1832) Cveck Anna [1811–1853]
– ♀ (II) Suly Terézia [1810–1811]
– ♂ (II) Suly Antal [1812–1875]
– ♀ (II) Suly Mária [1814–1814]
– ♀ (II) Suly Anna ]1815–1817]
– ♂ (II) Suly János [1817–1881] ∞ (1843) Czekkel Erzsébet [1821–1875]

– ♂ (III) Suly János [1843–1891] ∞ (1874) Schwaabe Jozefin
[1854–1919k.]

– ♂ (IV) Suly Zoltán [1877–1941] ∞ (1932) Strofinszky Róza
[1888–1970]

– ♀ (IV) Suly Mária [1878–1900] ∞ (1896) Mayer Gyula [1863–1944]
– ♀ (V) Mayer Alice [1897–1900]
– ♂ (V) Mayer (Mezőhegyi) Zoltán [1898–1970] ∞ (1918) Kajtár

Veronika [1895–1974]
– ♀ (V) Mayer Lujza [1900–1900]

– ♀ (III) Suly Alajos [1845–1845]
– ♂ (III) Suly Imre [1846–1846]
– ♀ (III) Suly Erzsébet [1848–?]
– ♀ (III) Suly Alojzia [1850–1931] ∞ (1870) Vörös József [1822k.–?]
– ♂ (III) Suly Ferenc [1852–1855]
– ♀ (III) Suly Mária [1854–1918] ∞ (1881) Torma István [1846–1897]
– ♀ (III) Suly Rozália [1855–?] ∞ (1876) Horváth Dezső [1843k.–?]
– ♀ (III) Suly Anna [1858–?]
– ♀ (III) Suly Anna [1861k.–1877]
– ♀ (III) Suly Emília [1864–?] ∞ (1887) Stein György [1856k.–1923]
– ♂ (IV) Stein Andor [1889–1890]
– ♀ (IV) Stein Erzsébet [1890–1925] ∞ (1916) Bokrossy Ferenc [1888–1942]
– ♀ (IV) Stein Emília [1894–1938] ∞ (1925) Jakobik Gyula [1882k.–1963]

– ♂ (II) Suly Mihály [1818–1821]
– ♂ (II) Suly Ede [1820–1822]

– ♂ (II) Suly Gábor [1821–1882] ∞ (1850) Vörös Mária [1833k.–1883]
– ♂ (III) Suly Gábor [1855–1855]
– ♂ (II) Suly Ignác [1825–1871] ∞ (1852) Szalay Zsuzsanna [1824k.–?]
– ♂ (II) Suly József [1829–1869] ∞ (1856k.) Horváth Mária [1833–1864]

– ♂ (III) Suly László [1857–1859]
– ♂ (III) Suly József [1858–1859]
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– ♀ (III) Suly Gizella [1860–1913] ∞ (1880) Marzsó Géza [1847–1901]; ∞
(1902) Szalay László [1859–1941]

– ♀ (IV) Marzsó Elvira [1882-1965] ∞ (1904) Králik Dániel
[1873k.–1928]

– ♀ (IV) Marzsó Edit [1886–1959] ∞ (1910) Hodinka Antal [1864–1946]
– ♂ (IV) Marzsó Aladár [1888–1974] ∞ (1926k.) Sebestény Borbála

[1897k.–1975]
– ♂ (IV) Marzsó Tihamér [1890–?]
– ♂ (IV) Marzsó Géza [1891–1941] ∞ (1937) Molnár Izabella

[1888–1973]
– ♂ (III) Suly (Várkonyi) Dezső [1862–1904] ∞ (1887) ♀ Suly Katalin

[1863–1954]
– ♂ (III) Suly Vilmos [1864–1900k.] ∞ (1897) Ivkovits Amália [1862–?]

– ♂ (II) Suly Ede [1831–1900] ∞ (1861) Gergely Katalin [1833–1925]
– ♀ (III) Suly Katalin [1863–1954] ∞ (1887) ♂ Suly (Várkonyi) Dezső

[1862–1904]
– ♂ (III) Suly Antal [1865–1865]
– ♂ (III) Suly László [1867–1942] ∞ (1892) Bauer Emília [1875–1958]

– ♂ (IV) Suly Endre [1893–1954]
– ♀ (IV) Suly Mária [1894–?] ∞ (1916) Schuller Artúr [1889–?]
– ♀ (IV) Suly Ilona [1896–1945] ∞ (1925) Nagy Dániel [1893–?]
– ♀ (IV) Suly Julianna [1898–1986] ∞ (1918) Kárász József [1892–1954]

– ♂ (III) Suly József [1869–1869]
– ♂ (III) Suly Antal [1870–1927] ∞ (1898) Holles Ilona [1872–1934]

– ♂ (IV) Suly Ferenc [1899–1909]
– ♀ (IV) Suly Gizella [1901–1955] ∞ Saághy József [1896k.–1971]
– ♀ (IV) Suly Margit [1902–1987]
– ♂ (IV) Suly Antal [1903–1981] ∞ Kaszánovits Mária [1906–1987]

– ♀ (V) Suly Ilona [1930–1978] ∞ Zsótér Ferenc [1923–2014]
– ♂ (V) Suly József [1935–2014] ∞ Antal Piroska [1937–1991]
– ♂ (IV) Suly Ede [1904–1933]
– ♀ (IV) Suly Ilona [1910–1924]

– ♂ (II) Suly Sándor [1834–?]
– ♀ (II) Suly Mária [1839–?]

– ♀ (I) Suly Anna [1788–?]
– ♀ (I) Suly Anna [1790–?]
– ♀ (I) Suly Catharina [1792–?]
– ♀ (I) Suly Terézia [1794–1805]
– ♂ (I) Suly János [1796–?]



VESZPRÉMI SZEMLE 2019/2

104

– ♀ (I) Suly Erzsébet [1798–1871]
– ♂ (I) Suly Mihály [1800–?]
– ♀ (I) Suly Julianna [1802–1803]
– ♀ (I) Suly Terézia [1807–1860]

Suly Antal (1756k.–1837) leszármazottjainak 5 generációs családfája.36

János, több testvéréhez hasonlóan, pékmesterként vette ki részét a családi
üzletből. Felesége, Czekkel Erzsébet annak a Czekkel Ferencnek volt a rokona, aki-
nek egyrészt a lánya, Anna, János édesapjának második felesége volt, ill. akinek
halálát követően János a hátrahagyott gyermekek/örökösök gyámja lett.37

Elképzelhető, hogy a Suly család ekkor került először kapcsolatba a borászattal,
ugyanis János kérésére rendelik el a Czekkel Ferenc hagyatékához tartozó, a csopa-
ki szőlőhegyen fekvő 2.000 pftra becsült épületes szőlő eladását árvereztetés útján.38

Egy évtized elteltével már a Borászati Füzetek írnak a család ültetvényeiről:
„Csopakon még Krascsevits és Suly pék szőlejét tekintettük meg. Suly úr szőleje 7
holdas. Az egész régi szőlő volt, mikor azt megvette, most uj ültetvény az egész. Fele
már 6–9 éves, a másik fele 1–4 éves. Földjét megrigoloztatta és sima vesszővel ültet-
te ki. Az idei termés 215 akót tesz, esik tehát egy-egy holdra 30–60 akó. – Taval
ennek csak fele termett. A fajok a balatonmellékiek, és Suly ur ültetvényei közt a juh-
fark a praedominans. […] Suly legelső ültetvényeinél kevesbé válogatta meg a
közönséges balatonmelléki szőlőfajokat, de az utóbbiak már mind nemes fajták: sár-
fehér, furmint és muskatály, tramini, rizling, klävner, burgundi, sőt ezekből már
borai is vannak, de izlelni azokat alkalmunk nem volt, miután a pincze ajtaja szal-
mával és gyékényekkel volt berakva, nehogy a szomszédos erjesztő kamara mester-
séges melege beléje hasson.”39 1881-ben a veszprémi Sámson-cég, amelyben
Jánosnak is komoly érdekeltsége volt, csődbe ment, János pedig november közepén
öngyilkos lett. Bár a búcsúlevelében gyógyíthatatlan betegségét adta okul, egyes
lapok tudósítása szerint az vezetett Veszprém város egyik legvagyonosabb polgárá-
nak halálához, hogy az említett cég bukásával érzékeny veszteségeket szenvedett.40

Ez a sajtóértesülés tévesnek bizonyult, ugyanis 1881 novemberének elején János,
mint felperes 9.878 Ft 30 kr követelését Sthymmel Lajos, Sámson Pál utóda, mint

36 A családfán feltüntetett összes adat hiteles forrásból (egyházi és polgári anyakönyvek, gyász-
jelentések, levéltári iratok, újságcikkek) származik.

37 Budapesti Hírlap. 1858. 06. 15.
38 Budapesti Hírlap. 1857. 07. 05.
39 Borászati Lapok. 1870. 10. 613.
40 Fővárosi Lapok. 1881. 11. 15. 1549.
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alperes ellen a járási bíróság megítélte, s a követelés biztosítására a bolti rőfös áru-
kat és házi bútorokat lefoglalták és 28.246 Ft-ra becsülték.41

A generációkon átívelő pékség sikertörténete után, a családi borászat is sikeres-
nek bizonyult. 1883-ban a balatonfüredi borkiállításon Suly János örököseinek borát
díszoklevéllel tüntették ki.42 Az 1885. évi Budapesti Országos Kiállításon a Borá-
szati és szőlészeti kiállítás keretében, az Országos Központi Mintapincében képvi-
selt termelők között Suly János örökösei is részt vettek csopaki fehér pecsenyebo-
rukkal.43 2009-ben Csopakon, a Suly-féle házban nyitotta meg kapuit a Balaton
Borkúria, amely jelentős helyszíne volt a XIX–XX. századi magyar borászéletnek.

A továbbiakban Suly (II) János, József és Ede egyes leszármazottjai kerülnek
bemutatásra.

János sok gyermeke közül hat érte meg a felnőttkort. Fia, János (III) 1843-ban
született. Ő lehetett az első, aki a családból Budapestre költözött. Az 1870-es évek

41 Budapesti Közlöny. 1881. 12. 04. 22.
42 Borászati Lapok. 1883. 06. 30. 147.
43 Borászati Lapok. 1888. 09. 08. 210.
44 A Balaton Borkúria tulajdonosának engedélyével..

Az egykori csopaki Suly-kúria fennmaradt fali domborműve44
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elején pénztárnokként, később könyvvezetőként dolgozott a Gschwindt-féle Szesz,-
Élesztő,- Likőr,- és Rumgyárban. 1874-ben feleségül vette Schwaabe Jozefin buda-
pesti polgárleányt. Két gyermekük született, Zoltán és Mária. Jánost a gyermekek
keresztelési bejegyzéseiknél Sully Aladár Jánosként említik. 1889-től külön élt fele-
ségétől.45 Negyvennyolc évesen, tüdőgyulladásban hunyt el, a Részvénytársaság
igazgatósága a megboldogultban legjobb és legbuzgóbb tisztviselőjét gyászolta.
János hagyatéki jegyzőkönyve szerint, az örökhagyó tulajdonában állt a veszprémi
318. számú telekjegyzőkönyvben 392. és 393. hrsz. alatt felvett házbirtok 1/6-a, ill.
a csopaki 212. számú telekjegyzőkönyvben 371. és 372. hrsz. alatt felvett szőlőbir-
tok 1/4-e.46 1895-ben Suly (II) János örökösei – Aladár János testvérei és gyerme-
kei – meghirdetik eladásra Veszprém legélénkebb helyén, a Kossuth Lajos utcában
(ma Szabadság téren) álló házukat, 45 év óta fennálló péküzlettel, több üzlethelyi-
séggel.47 Az ingatlan nem talál gyorsan új tulajdonosára, így 1897-ben az örökösök
a 392. és 393. hrsz. alatti ingatlanokat egy kikiáltási árban leendő árverésre bocsá-
tották, 35.100 Ft kikiáltási ár mellett.48 A telket és ingatlanokat végül a Veszprém
Megyei Takarékpénztár Részvénytársaság vásárolta meg, s a Suly-ház helyére egy
kétemeletes palotát építtettek. Ebben az épületben nyitott meg az Elit kávéház, alul
üzletek, az emeleten pedig a takarékpénztár irodái voltak. Az épületet 1969-ben a
városrendezés során elbontották.49

Aladár János leánya, Mária az Esztergom-Vízivárosi Irgalmas Nővérek Taninté-
zetében tanult, ahol 1894-ben, a zárda vizsgáján a „Levél egy kibujdosott barátom
után” c. művet szavalta Tompa Mihálytól, és egy Sydney Smith-darabot játszott zon-
gorán.50 Kétségtelen, hogy anyai ágon zenei vénát örökölhetett: unokatestvére volt
Géczy Barnabás hegedűművésznek, a későbbi náci Németország ünnepelt tánczene-
kara vezetőjének. 1896-ban ment férjhez Mayer Gyula városlődi kőedénygyároshoz,
három gyermekük született. A keresztelési bejegyzésekben megemlítik, hogy a szü-
lők csak polgárilag keltek egybe, aminek oka ismeretlen. 1900 tragikus év a család
életében: a lánygyermekek és 22 éves édesanyjuk (utóbbi tífuszban) elhunytak.

Mária bátyja, Zoltán katonai pályát választott, talán az ugyanezen a pályán tevé-
kenykedő nagybátyjai (Schwaabe Sándor főhadnagy, Hunke Lajos altábornagy,
Géczy Iván százados) hatására. Az 1910-es években császári és királyi főhadnagy-
ként a bécsi Theresianum katonai akadémiáján tanított.51 Érdekes kérelme olvasha-

45 BFL IV.1411.b. – 1891 – 02815.
46 BFL IV.1411.b. – 1891 – 02815.
47 Budapesti Hírlap. 1895. 08. 11. 22.
48 Budapesti Közlöny. 1897. 07. 30. 7.
49 MOLNÁRNÉ 2019.
50 Esztergom és Vidéke. 1894. 06. 28. 3.
51 Magyarország tiszti czím- és névtára, 1911. 604.
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tó a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 1912-es Közlönyében (amelyben
neve tévesen Suly Istvánként szerepel), melynek értelmében nemesi származását
kutatja: „Ki adhat e folyóirat olvasói közül felvilágosítást a Bethlen Gábor által
1622. október 13-án nemesített Suly máskép Fazekas András (Andreas Suly aliter
Fazekas de Vajdaháza) leszármazóira és a XVIII. század eleje óta Veszprémben élő
Sulyaknak ezen Suly Andrással szemben állandóan tartott vérrokonságára vonatko-
zólag.”52 Figyelemreméltó és korhű jellemző, hogy a család több tagja először a
XX. században használja nemesi előnevét.53 Zoltán a háború utáni nehéz időszak-
ban ingatlanjait és birtokait árulja.54 Ezekben az években Örkénytáborban, a katonai
lakótelepen lakik, majd az 1930-as évek elején felköltözik Pestre. Ekkor ismerked-
hetett meg későbbi feleségével, Strofinszky Rózával, aki a VIII. kerületi Vörös-
kereszt vezető tagja, a magyar nemzeti nőmozgalom egyik kiemelkedő egyénisége
volt. Zoltán az 1935-ben alakult Józsefvárosi Polgári Lövészegyesület elnöke, majd
az Országos Magyar Lövész-Szövetség titkára volt. 1938-ban barátjaként köszönti
levelében Endre Lászlót – az 1944-ben a Sztójay-kormány belügyminisztériumának
közigazgatási államtitkárát, később a Népbíróság által halálra ítélt egyik főbűnöst –
Pest vármegye alispánjává történő kinevezése alkalmából.55 1941-ben hunyt el, mint
nyugalmazott alezredes, több katonai kitüntetés tulajdonosa. A veszprémi alsóváro-
si temetőben lévő családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.

A XIX. század utolsó évtizedeiben a Suly-leányok gyakori résztvevői voltak a
neves báloknak, táncvigadalmaknak és mulatságoknak, melyekről a fővárosi újsá-
gok is rendre beszámoltak.56 Suly (II) János leányai közül Alojzia Vörös József pesti
rézműveshez, Mária Torma István egyházmegyei alapítványi hivatalnokhoz, az
1648-ban Veszprém vármegye egyik főbírájának57 leszármazottjához ment felesé-
gül. Rózát Horváth Dezső csopaki gazdatiszt, Emíliát Stein György honvéd főhad-
nagy, később királyi honvéd ezredes, a Ferenc József-rend lovagja vette feleségül.

Suly (II) József öt gyermeke közül három érte meg a felnőttkort. Legkisebb fia,
Vilmos csendőr, majd irodatiszt volt. 1897-ben megnősült, de 3 évvel később
elhunyt. Dezsőt egy róla szóló, nemrég publikált cikkben58 a család legkisebb gyer-
mekeként említik, valójában Vilmos bátyja volt. Dezső az 1880-as években Buda-
pesten dolgozik újságíróként. Pályáját szépíróként és riporterként kezdi, Várkonyi

52 Turul. 1912. 88.
53 Lásd: Dunántúl. 1925. 03. 29. 7., Pécsi Napló. 1927. 10. 15. 3. és Pesti Hírlap. 1941. 05. 04. 8.
54 Köztelek. 1926. 05. 23. 737. és Pesti Hírlap. 1929. 06. 29. 54.
55 MNL PML XIV.2 – 22.d – 268.
56 Fővárosi Lapok. 1876. 05. 21. 548., Fővárosi Lapok. 1883. 02. 04. 187. és Budapesti Hírlap.

1883. 02. 11. 4.
57 Dunántúli Protestáns Lap. 1890. 04. 27. 274.
58 PÁKOZDI 2017.
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néven. Éveken át előkelő fővárosi napilapok szerkesztőségeinek belső tagja volt.
Elbeszéléseket írt a Képes Családi Lapokba (1885), az Arad és Vidékébe (1888), a
Magyar Salonba (1888).59 1887-ben – a kor és az adott társadalmi réteg szokásainak
megfelelően – Veszprémben feleségül vette unokatestvérét, Katalint.60 Az esketési
anyakönyvben az ilyenkor gyakran előforduló megjegyzés szerepel: „A II. fokú vér-
rokonság és 3-szori hirdetés akadálya alól pápai fölmentést nyertek”. 1890-ben tér
vissza szülővárosába dolgozni, ahol a Veszprém felelős szerkesztője lesz. 1893-ban
a Független Veszprémi Hírlap megalapítója, amelynek egyben szerkesztője és laptu-
lajdonosa is 1894 szeptemberéig. Élete során több sajtó,- és büntetőper indult elle-
ne, az egyik eredményeképpen 1897-ben a pénzbüntetés mellett négy havi fogházra
ítélték.61 Ő alapította a Veszprémi Ellenőr c. független politikai hetilapot is, amely-
nek 1902-ig szerkesztője volt. 1904-ben tüdővészben hunyt el Budapesten.

József lánya, Gizella a Hunfalváról származó Marzsó Gézához ment feleségül,
aki a budapesti ítélőtáblánál kezdte közszolgálatát, majd 1883-ban felkerült Bécsbe
s az 1890-es években „ő császári és királyi felségének” kabineti fogalmazója (való-
ságos udvari titkára) volt. Az 1880-ban közösen tett elismervényük és a feleség
hozományáról szóló nyilatkozatuk jól mutatja a Suly család előkelő anyagi helyze-
tét: Gizella „férjével közös lakásán elhelyezett s kizáró tulajdonát képező következő
kiházasítási tárgyakat hozta: Bútorzatban / Salonban: 1. Egy egész fekete atlasz
bútorgarnitúrát […] 2. Egy fekete könyvtartót […] 4. Hat darab olajfestményt […]
/ Hálószobában elhelyezve: 7. Két nyoszolyát […] 9. Két éjjeliszekrényt márvány-
lappal. 10. Egy íróasztalt garnitúrával. 11. Egy mosdóasztalt tükörrel […] 14. Négy
olajfestményt […] / Ebédlőben elhelyezve: […] 19. Egy ebédlőasztalt […] /
Előszobában elhelyezve: 24. Két ruhaszekrényt és egy fiókos szekrényt […] /
Konyhában elhelyezve: 27. Egy konyhaszekrényt. 28. Egy cselédágyat. 29. Egy
konyhaasztalt […] / Ágyneműekben […] / Asztali eszközökben […] / Ezüst és china
ezüstneműekben […] / Ékszerekben: 65. Két pár gyémánt fülbevalót. 66. Egy arany
órát […] 68. Két arany karperecet. 69. Három aranygyűrűt. 70. Egy gyémántgyűrűt.
71. Egy gránát nyakék garnitúrát karpereccel együtt […] 73. Két pár arany fülbe-
valót.”62 Öt gyermekük született. Géza bankhivatalnok, Aladár politikai adjunktus a
bosnyák hercegovinai kormánynál, majd 1918-ban a császári és királyi közös pénz-
ügyi minisztériumban kormányzati segédtitkár volt. Tihamér császári és királyi
tüzérhadnagy, majd ezredes volt, aki 1943-ban megkapta a magyar érdemrend
lovagkeresztjét a leventekiképzés terén tett szolgálataiért.63 Gizella férje halála után

59 SZINNYEI 1914.
60 Veszprém r.k. esketési anyakönyve, 1887. 08. 20, 46.sz. 226.
61 Veszprémi Független Hírlap. 1897. 01. 23. 3.
62 BFL VII.170 – 1880 – 361.
63 Honvédségi Közlöny. 1943. 09. 22. 1286.
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Szalay László pénzügyminiszteri tanácsoshoz ment feleségül, aki Suly Zoltán
esküvői tanúja is volt egyben.64

Suly (II) Ede gyermekei Katalin, László és Antal voltak. Katalin a már említett
(Várkonyi) Dezső felesége volt. László igazi vállalkozó szellemű polgár, korának
egyfajta aranyembere volt. 1892-ben nősült, ekkor a Veszprém Megyei Takarék-
pénztár pénztárosa volt. 1899-ben választmányi tag a Veszprémi Polgári Kaszi-
nóban. 1900 körül saját házában helyezte el az édesapjától átvett sütödét, a földszin-
ten péküzletet nyitott.65 Különlegességként hirdette gőzlisztjét a világhírű Pesti
Hengermalom Részvénytársaság legfinomabb őrleményéből, thea-vaját, ill. péké-
lesztőjét, a budapesti Gschwindt-féle Szesz- és Élesztőgyár termékét – utóbbi társa-
ságnál dolgozott unokatestvére János, innen eredt az üzleti kapcsolat. László fióküz-
lete az akkori Kossuth Lajos u. 337. (1907-től 27.) szám alatt, Havas Lajos házában
volt található. Veszprém 1907-es házjegyzéke szerint, a Suly-családból már csak
Lászlónak volt háztulajdona a városban, mégpedig a Rákóczi u. 5 szám alatt.66 A
család által nem használt helyiségeket bérbe adták. Fényképészeti műterem, ügyvé-
di iroda, máskor festők, restaurátorok kaptak helyet a házban,67 melyet László végül
1915-ben eladott a szintén pék Matulka Fülöpnek. Az épület Veszprém belvárosában
ma is áll.

László édesapja és felmenői nyomdokaiba lépve, számtalan tisztséget vállalt.
1907-ben a Magyarországi Munkások Rokkant és Nyugdíjegylet veszprémi fiók-
pénztára elnökévé választja. 1908-ban, közgyűlési döntés értelmében ő szállíthatja a
helyi szegényházba a kenyeret.68 1918-tól a Veszprém Megyei Takarékpénztár
Részvénytársaság igazgatósági tagja. 1920-ban a kerületi gazdasági bíróságba
ülnöknek nevezi ki a földmivelésügyi miniszter. 1920-24 között a Veszprémi Kötő,-
és Szövőgyár Részvénytársaság igazgatóságának elnöke.69 1934-ben Veszprém vár-
megye törvényhatósági bizottságának választmányi tagja. 1938-ban veszprémi árva-
széki ülnök. Közel 30 évig a Méhes Társbirtokosság – Veszprém egyik legrégibb tár-
sadalmi egyesületének – tagja.70 76 évesen hunyt el, a gyászjelentésében a szokvá-
nyosnak nem mondható „Veszprémi Róm. Kat. Egyházközségnek kommun alatti első
világi elnöke” titulus is szerepelt.71

64 Budapest I. ker. polgári házassági anyakönyve, 1932. 11. 26. 959.sz.
65 MOLNÁRNÉ 2019.
66 http://www.veml.hu/data/files/000078_01.pdf )  (2019.03. 25.)
67 MOLNÁRNÉ 2019.
68 Veszprémi Ellenőr. 1908. 01. 04. 3.
69 Központi Értesítő, 1920. 07. 05. 907.
70 CSISZÁR 2010. 51.
71 https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/581247  (2019.03. 28.)
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A hivatali munkája és a pékség mellett László vitte tovább a családi borászatot
is. Nem csak a csopaki gazdaság, szőlészet és borászat korszerűsítésében játszott
szerepet a XIX. században, hanem a birtokán végzett, oltványiskolájában alkalma-
zott fajtaválogatással is hírnevet szerzett. 1895-ben a balatonalmádi amerikai
szőlőtelepén nagyobb mennyiségű Riparia Portalison készült gyökeres fásoltványa-
it eladásra kínálja.73 1897-ben a Borászati Lapokban méltatják telepeit, melyek
„azok közé az anyatelepek közé tartoznak, amelyekben a nagy befektetésekkel páro-
sult szorgalom és tisztességes munka, igen szép eredményeket értek el”.74

Ugyanezen évben felkérik az Agrárbank veszprémi helyi bizottságának képviseleté-
re. 1907-ben a balatonalmádi szőlőgazdaságában termelt, több százezer saját terme-
lésű amerikai szőlővesszőt és oltványt, valamint európai vesszőt eladásra kínálja.75

Az 1910-es évek környékén Balatonalmádiban 3-4 szobás felszerelt nyaralóját hir-
deti. Ezt követően valószínűleg befejezi az aktív szőlőgazdálkodást, azonban rend-
szeresen tudósít szakmai cikkeiben. „A szőlőmivelés egyszerüsitése” c. írásában a

Suly László fióküzlete a Havas-féle házban72

72 MNL VeML V.173.b: Ip.ig.bej. B-57 (1939.) Kemény Lipót (izr.).
73 Borászati Lapok. 1895. 11. 24. 577.
74 Borászati Lapok. 1897. 08. 22. 486.
75 Veszprémi Ellenőr. 1907. 03. 24. 5.
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permetezés fontosságával és a peronoszpóra megelőzésének lehetőségeivel foglal-
kozik.76 1918-ban a háború időszaka érezteti hatását a szőlőtermesztésben is, mely-
lyel kapcsolatban László egyik tudósításában megjegyzi, hogy híján vannak néhány
alapanyagnak, mint rézkénpornak, mely utat enged a peronoszpórának, vagy a szén-
kénegnek, mely hiánya filoxéra megjelenésével jár. Ez idő tájt leginkább női, továb-
bá hadifoglyok és kis részben katonai munkaerővel végezték a szőlőmunkákat.77

Lászlónak feleségétől, Bauer Emíliától négy gyermeke született. Egyetlen fiuk,
Endre jogászként a közigazgatásban tevékenykedett. 1918-ban a 31. honvéd gyalo-
gezredben tartalékos hadnagy.78 1932-ben aljegyző, 1936-ban Pápán vármegyei fo-
galmazó és szolgabíró, a 2. világháború időszakában árvaszéki ülnök volt Veszp-
rémben. Nőtlenül halt meg Budapesten. Lányaik közül Mária Schuller Artúr bank-
hivatalnokhoz, Ilona – aki 1945-ben öngyilkosságot követett el – Nagy Dániel hon-
véd századoshoz, Julianna Kárász József Veszprém vármegyei gazdasági egyesületi
titkárhoz ment feleségül.

76 Borászati Lapok. 1915. 02. 07. 63.
77 Borászati Lapok. 1918. 06. 02. 259.
78 Rendeleti Közlöny a Magyar Hadsereg Számára – Személyes Ügyek, 1918. 12. 30. 5280.
79 Bajor László (Suly Julianna unokája) engedélyével.

Suly László és családja (1916)79
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Suly (III) Antal iskoláit Veszprémben végezte, majd Budapesten szerzett szőlész-
borász képesítést. Rövid gyakornoki idő után 1896 nyarán helyezték Tapolcára sző-
lészeti és borászati felügyelőnek és tanárnak a vincellériskola állományába az onnan
távozó László Zsigmond helyére. A helyiek véleménye szerint Tapolca és környéke
benne kiváló és segítőkész szakembert nyert.81 A szövetkezés híveként részt vállalt
a Tapolcza és Vidéke Tejszövetkezet megalakításában is. A századfordulón Pécsre
költözött és borászati felügyelőként dolgozott. 1907-ben a pécsi IV. országos szőlé-
szeti és borászati kongresszus egyik tagja.82 1912-ben vincellériskolai igazgatónak
nevezték ki.83 1917-ben a királytól legfelsőbb dicsérő elismerést kapott az ellenség
előtt tanúsított vitéz magatartása elismeréséül, mint szolgálaton kívüli viszonybeli
kaposvári főhadnagy, egy fogolytábor felügyelőtisztje.84 A magyar szőlőgazdaság
rekonstrukciója körül eredményes munkásságot fejtett ki, amelyet a miniszter Antal
fokozatos előléptetésével honorált. 1927-ben, vakbélgyulladás következtében hunyt

Suly (III) Antal és családja (1908k.)80

80 Zsótér László (Suly (IV) Antal unokája) engedélyével.
81 KERTÉSZ 2000.
82 Pécsi Napló, 1907. 09. 21. 1.
83 Földmívelési Értesítő, 1912. 05. 12. 433.
84 Pécsi Napló, 1917. 05. 30. 4.
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el. A legkedveltebb szakemberek egyike volt, a szőlészeti és borászati felügyelői kar
egyik jelesét, míg a kerület szőlősgazdái megértő tanácsadójukat vesztették el
benne. A Pécsi Állami Közpincze felügyeletével is meg volt bízva, amelynek hely-
reállítását azonban már nem élte meg.

Antal 1897-ben nősült, felesége, Holles Ilona hat gyermekkel ajándékozta meg.
Ferenc és Ilona még gyermekkorukban elhunytak, utóbbi 14 évesen, hollandiai
kirándulása során. Ede kereskedő és divatüzlet tulajdonos volt,85 aki szintén fiata-
lon, 29 éves korában távozott el. Gizella Saághy Józsefhez ment feleségül, Margit
szociális otthonokban dolgozott gondozóként, akiről egy nagyon kedves cikk is
megjelent az 1960-as évek egyik napilapjában.86 Suly (IV) Antal 1939-ben a kom-
lói kőbányaüzem bányamestereként, 1955-ben a Komlói Aknaépítő Vállalatnál dol-
gozott. Feleségétől, Kaszánovits Máriától két gyermeke született, Ilona és József.
Utóbbi gyermektelenként hunyt el 2014-ben, így nagy valószínűséggel ő lehetett az
1700-as évek közepe óta Veszprémben élő család leszármazottjai közül az utolsó,
aki viselte a Suly nevet. A család történetét megismerve elmondhatjuk, igazán büsz-
kén tehette azt.
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