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Menyhért család
Menyhért Gyula {(1876-1938),
felesége Hoffmann Erzsébet (18871934)} 1914. november 15-én állt
munkába a palini királyi méntelepen.
1916-ig II. osztályú lópatkoló-mester
fokozatot ért el a havidíjasok között.
Miután nyugdíjba ment, 1920.
november 5-én ajándékozási jogon
szerezte meg Nagyatádon a Baross
utca 272. sz. házat. A ház eredeti
tulajdonosa (1863-ban építője) Tárnyik
János szűrszabó és neje, Gyurósics
Katalin. Érdekessége ennek a háznak,
hogy a telekkönyv alapján a ház
tulajdonosa Menyhért Gyula előtt özv.
Hubka Vendelné (szül. Schachin-ger
Sarolta). Feltételezhető, hogy Hubka
Vendelné eltartás fejében adta át a ház
egy részét Menyhért Gyulának. A
Nagyatádi kir. Méntelepnek Hubka
Vendel volt a fő-állatorvosa kezdettől az
1907. február 18-án bekövetkezett
haláláig.
A Menyhért házaspárnak öt gyereke
született: István, Gyula, Erzsébet, Teréz
és Ilona. Menyhért István Németországban tanult, majd
ott ismerkedett
meg leendő feleségével,
Brockmann Elfriddel. Menyhért Istvánnak
egy fia és egy
lánya született.
Szüleinek haláMenyhért István
la után öröklés,

illetve a testvéreinek jutó rész
megvásárlásával
a
teljes
ház
tulajdonosa lett.
Anyja halála után kiváltotta az
iparengedélyt
délyt (1934. 09.
4-én) fotocikkek, fényképész iparhoz
tartozó összes
anyagok, iskolaszerek és papírkereskedésre. E tevékenyBrockmann Elfrid
ségét 1944.július 17-én bővítette „olaj- és színnyomat, kiskép kereskedés” területen.

Menyhért István nagyatádi fotóüzlete

Gyakorlatilag a fényképészet volt fő
tevékenységi
köre.
A
környék
legfelkapottabb
fényképésze
lett.
Keszthelyen a Kossuth Lajos út 33-ban
is nyitott egy fényképész üzletet, de
kihangsúlyozta: a fő üzlete Nagyatádon
van.

1939-től
fényképészeti
technológiával
képeslapokat
is gyártott.
Eddig 12 különféle képeslapja
került elő.
Egyes képeslap ábrák ritkaságnak számítanak (pl. a
Rinya patak).
Menyhért
István és
Családja

Menyhért István a politika területén is
sikereket
ért
el.
Nagyatádon
megalakította a nyilas pártot. A párt
vezérhelyettese
Perbics
Géza
autószerelő volt. Műhelye a Kossuth
Lajos utcában, a Budai vendéglő
közelében volt. 1941. augusztus 15-én
Nagyatádra érkezett Szálasi Ferenc. A
találkozón, amely Menyhért István
házában történt, 12 fő – nagyatádi iparos
és kereskedő – vett részt.

Első Nagyatádi Nyilas Csoport: középen
Szálasi Ferenc

Az utókor szerencséjére Menyhért
István mint fényképész nem hagyta
nyomtalanul az eseményt. Jóllehet nem
ő fényképezett és nem is engedte magát
lefényképezni, de Hegyi Ferenc párttag
bőségesen
kattintgatta
a
fényképezőgépet.
Hitler politikáját követve, Menyhért
István irányította a helybéli zsidóság
összeszedését. Rovására írható az is,
hogy a helyi kereskedőktől védelmi
pénzt is szedett. Nagyatádon a több
hónapig tartó (1944. december 10 –
1945. március 30.) harcok után a
németekkel elhagyta a községet,
elhagyta az országot is. Először
Németországba, majd az USA-ba
költözött.
Véglegesen
Cincinnatti
városban telepedett le. Nagyatádi
üzletét, házát 1948-ban a község vette
tulajdonába.
Menyhért István testvéreiről a
következő adatok kerültek elő: Gyula
1909. november 1-én született. Szabó
lett, többször utazott külföldre, főleg
tanulási szándékkal. Erzsébet Budapesten él a IX., Horn Ede út 19. sz.
házban. Teréz férjhez ment Cseider
Kálmánhoz. Ilonka fényképész-segédként dolgozott István mellett (lenti
képen).
A családalapító
Menyhért
Gyula és neje
sírja a nagyatádi
temetőben:

