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Je let ad ni, je let hagy ni: õs idõk óta vá gya
min den em ber nek. A gyer mek is er re tö -
rek szik, ha jel ha gyás ra al kal mas esz köz
akad a ke zé be: raj zol pa pír ra, fal ra, ho -
mok ba, jár dá ra, tu laj don kép pen min den -
ho va. Fel nõ vén le het, hogy a rajz esz közt
fel vált ja va la mi más, de a szán dék,: hogy
nyo ma té kot ad jon sa ját lé te zé sé nek, min -
den em ber ben meg ma rad. Ugyan ez a
szán dék ve zé rel te a Vi zu á lis Is ko la közös-
ségét, ami kor nem zet kö zi kép zõ mû vé sze ti
ese mé nye ket ál mo dott Ba já ra: je let ad ni
Ba já nak, je let hagy ni a vi lág nak.

Aki 2014. már ci us 22-én, a víz vi lág nap -
ján be tér majd a Bács kai Kul túr pa lo tá ba, egy
iga zán kü lön le ges, az al ka lom hoz il lõ ki ál lí -
tás ban gyö nyör köd het: a Vi zu á lis Is ko la ál tal
ren de zett „Víz-Jel” Di ák al ko tók II. Nem zet -
kö zi Gra fi kai Bi en ná lé já nak ki ál lí tá sa nyí lik
ezen a na pon. Az ENSZ vi lág nap ja fel hív ja a
fi gyel met a víz sze re pé re az em be ri ség éle té -
ben, a kör nye zet vé de lem, az és  sze rû víz gaz -
dál ko dás, az ár víz vé de lem fon tos sá gá ra. Ba -
já ra mind ez fo ko zot tan ér vé nyes a Du na kö -
zel sé ge, a ba jai em be rek víz hez kö tõ dõ élet -
mód ja mi att; ez in do kol ja a pá lyá zat té má ját. 

A ba jai Vi zu á lis Is ko lá ban kép zõ mû vé -
sze tet ta ní tó ta ná rok, mû vész ta ná rok már
rég óta sze ret tek vol na egy ran gos pá lyá zat
há zi gaz dái len ni, és mi vel a gra fi ka ok ta tá sa
évek óta ki emel ke dõ en ma gas szín vo na lon
zaj lik, a vá lasz tás a gra fi ká ra esett. A pá lyá -
zat nak fon tos kül de té se lett, hogy a ha gyo -
má nyos sok szo ro sí tó gra fi kai tech ni kák kal
fog lal ko zó mû he lye ket ös  sze fog ja, pá lyá za -
ti és szak mai kon zul tá ci ós le he tõ sé get biz to -
sít son szá muk ra. A nem zet kö zi ki ter jesz tés -
nek kö szön he tõ en a ha zai mû he lyek mel lett
Ang li á ból, Len gyel or szág ból, Szlo vé ni á ból,

Megtört jég          Fotó: Ligeti László

„Víz-Jel” Baján
Egy megvalósult álom
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Bosz nia-Her ce go vi ná ból és Szer bi á ból is
ér kez tek hoz zánk a szebb nél szebb gra fi kák. 

A té ma vég te len, akár az óce án; száz és
száz meg kö ze lí té se lé te zik a lé nyeg nek. És
meg un ha tat lan: lát szik a raj zo kon, nyo ma -
to kon, hogy mi lyen él ve zet tel, kön  nye dén
és mi lyen õszin te ter mé sze tes ség gel, ma gá -
tól ér te tõ dõ en fo gal maz ták meg a pá lyá zók
ezt a ki me rít he tet len gon do lat vi lá got. „A
gye re kek a leg na gyobb mû vé szek, mert õk
a szí vük bõl raj zol nak.” Vé gig néz ve a ki ál lí -
tást, igaz nak lát juk majd ezt az ál lí tást.

Nagy él ményt je lent meg is mer ked ni az -
zal a sok fé le szem lé let tel, amel  lyel a ha zai
és kül föl di di ák al ko tók meg kö ze lí tet ték a
té mát, és amel  lyel ki vá lasz tot ták, al kal -
maz ták a kü lön bö zõ gra fi kai tech ni ká kat.
Az is meg nyug ta tó, hogy Ma gyar or szá gon
ilyen sok mû hely ben õr zik a gra fi ka ha -
gyo má nya it, meg mu tat va: ezek a tech ni -
kák al kal ma sak ar ra, hogy üze ne te ket hor -
doz za nak a mai kor em be re szá má ra, ami

a szá mí tó gé pes gra fi ka el ter je dé se mi att
nem kön  nyû fel adat. Az el sõ gra fi kai bi en -
ná lén 2012-ben még csak há rom kor cso -
port ban sze re pel tek a di á kok: al só, fel sõ
ta go za tos, kö zép is ko lás ka te gó ri á ban; idén
az egye te mis ta kor osz tályt is meg szó lí tot -
tuk a pá lyá za ti fel hí vás ban.

Le nyû gö zõ a tech ni kák sok fé le sé ge, a
ki ál lí tá son pa pír met sze tek, li nó met sze tek,
réz karc ok, hi deg tû-nyo ma tok, kollográ-
fiák, li tog rá fi ák szám ta lan va ri á ci ó ja mel -
lett a leg ki seb bek tõl egye di gra fi kák, ce ru -
za- és toll rajz ok is lát ha tók.

A kö zel 500 be ér ke zett gra fi kát Mun -
kácsy-dí jas mû vé szek bõl ál ló zsû ri ér té kel -
te: Bodóczky Ist ván, Gerber Pál és Gellér
B. Ist ván vá lasz tot ta ki a ki ál lí tá son sze rep -
lõ al ko tá so kat, va la mint az 50 dí ja zott mû -
vet. A leg ügye sebb di á kok dí ja it szpon zo -
rok fel aján lá sa i ból gyûj töt tük össze: szá -
mos víz zel vagy mû vé szet tel kap cso la tos,
kép zõ mû vé sze tet tá mo ga tó cég és szer ve zet
állt a „Víz-Jel” Di ák al ko tók II. Nem zet kö zi
Gra fi kai Di ák bi en ná lé ja mel lé.

A kép zõ mû vé szet, és ezen be lül a gra fi -
ka ta ní tá sá nak fon tos ré sze a di á kok bá to -
rí tá sa, biz ta tá sa a té má ról va ló sza ba don
gon dol ko dás ra, az esz kö zök ma ga biz tos
hasz ná la tá ra, az önál ló vé le mény kép zõ -
mû vé sze ti meg fo gal ma zá sá ra; és leg fõ -

kép pen ar ra, hogy a gyer mek raj za i val
mer jen nyo mot, je let hagy ni ma ga után, és
ne „láb ujj he gyen jár jon”.

Ez a gra fi kai bi en ná le is ezt a célt szol -
gál ja te ma ti kus ke re tek kö zött.

Majorcsicsné Ujjady Krisz ti na

Képek a kiállítás anyagából

Ács Emma Monika Skledar

Somogyi BálintMaja Kolucska

Szarka Nikolett
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Búcsú a fôszerkesztôtôl
Bálint László 1933-2014

Moz gás, kép, hang, fa gyott-me re ve dett
min den a hír re, s meg állt: va la mi
õs „Le gyen!” a „Ne legyen”-t mond ta ki,
bár, zo kog va, még csak a ne ve det,
az tán pár szó, még az is lep le zett,
s rob ban ni kezd tek eresz té kei
szív nek-anyag nak, s tör ni-por la ni-
pá ro log ni per cek s év ez re dek;
s vé gül a tény: vil lá mok s éj sza kák
gyúltak-fúltak-haltak egy má son át
s me ne kült, vitt be lõ lem a vi lág:
visz ma is, visz: ott va gyok te ve led,
nem tu dom, hol, s itt: ve led s nél kü led,
és min den egy re ért he tet le nebb. 
(Sza bó Lõ rinc: A hír)

Ün ne pel ni ké szül tünk eb ben az év ben. 25
éve, 1989 de cem be ré ben in dult út já ra fo -
lyó ira tunk, a Ba jai Hon pol gár, amely az óta
a ba jai, kör nyék be li és vá ro sunk ból el szár -
ma zott ér tel mi ség ked velt ol vas má nya lett.
Ez a ju bi le um al kal mat ad ha tott vol na ed di -
gi pá lyánk ér té ke lé sé re és a jö võ le he tõ sé -
ge i nek, új út ja i nak vé gig gon do lá sá ra is.
Úgy ter vez tük, hogy ezt a fo lya ma tot fõ -
szer kesz tõnk irá nyí tá sá val vis  szük vé gig,
aki majd a ju bi le u mi év után ad ja át a sta fé -
ta bo tot a fi a ta labb ge ne rá ci ó nak. A sors úgy
hoz ta, hogy az ün nep lés, ér té ke lés egy elõ re
el ma rad, s meg döb be nés, gyász ural ko dik
el raj tunk he lyet te. Olyan hir te len ség gel
rob bant agyunk ba a hír, és olyan las san fog -
tuk fel, ahogy Sza bó Lõ rinc éb redt las san
tu da tá ra an nak, hogy az ál ta la sze re tett lény
nincs töb bé: 2014. feb ru ár 3-án la punk fõ -
szer kesz tõ je, Bá lint Lász ló el hunyt. Nem
egé szen egy év vel ez elõtt ro ko nai, ba rá tai,
tisz te lõi kö ré ben ün ne pel tük 80. szü le tés -
nap ját, de ak kor és az óta is – ma gas ko ra el -
le né re – egy ter vek kel te le lé võ, szel le mi leg
friss em bert kö szönt het tünk, aki már nincs
töb bé. Az az hogy nincs töb bé köz tünk a ma -
ga fi zi kai va ló já ban, de a jó ta nár út juk ra
bo csá tott di ák jai lel ké ben to vább él, s a
Szer kesz tõ ke ze nyo mát, szel le mi sé gét fo -
lyó ira tunk – ha meg úju lá sa bi zo nyos fo kig
el ke rül he tet len is lesz – bi zo nyá ra még so -
ká ig ma gán fog ja vi sel ni.

„A kö vet ke ze tes szer kesz tést val lot ta
prog ram já nak. Iga zi te het sé gek és szép re -
mé nyû kez dõk ná la egy aránt szó hoz ju tot -
tak. Ki vá ló ér zék kel tud ta meg ál la pí ta ni, ki
te het sé ges és ki nem. So ha nem szólt be le
ab ba, hogy ki «mit» ír jon, csak a «ho gyan»
ér de kel te. [...] Rend sze re sen vis  sza jel zett a
szer zõk nek, eköz ben nem csak az írást néz -

te, ha nem fi gyelt a szer zõ re is, nagy lé lek ta -
ni ér zé keny ség gel. Esz té ta élet ér zé sé tõl ide -
gen volt min den di rekt po li ti zá lás.” E sza -
va kat a Nyu gat le gen dás szer kesz tõ jé rõl,
Osvát Er nõ rõl je gyez te fel az iro da lom tör -
té net, de az itt vá zolt szem lé let Bá lint Lász -
ló szer kesz tõi el ve i tõl sem állt tá vol. Ahogy
Osvát se írt so kat a Nyu gat ba, a Ba jai Hon -
pol gár sem volt te le Bá lint Lász ló írá sa i val
(bár szá mos ér té kes anyag gal gaz da gí tot ta
az ar chí vu mot), ma gát in kább e szel le mi
mû hely ro bo to sá nak, mint sem min den ha tó
cé zá rá nak te kin tet te. Jó ér zék kel ta lált meg
és kért fel le het sé ges szer zõ ket, sze líd sza -
vak kal volt ké pes még egy egy-egy ros  szul
si ke rült írás bí rá la tá ra is, irá nyí tá sa alatt a
lap sa já tos szel le mi sé get ka pott. A Hon pol -
gár egy ki ve szõ ben lé võ em ber faj ta, az al -
ko tó, po li ti kai és más elõ í té le tek tõl men te -
sen gon dol ko dó ér tel mi sé gi pol gá rok fó ru -
ma lett; ál lan dó ro va tok kal, ré gi és új szer -
zõk kel, ki tár va ka pu it a vá ros és a vi lág fe -
lé. Pe dig Bá lint Lász ló ak kor lett ak tív szer -
kesz tõ, ami kor ta ná ri és igaz ga tói pá lyá ja
már meg nyug ta tó mó don le zá rult, ám az
örök ér tel mi sé gi, a vi lág ra nyi tott em ber
ilyen kor sem volt ké pes nyu god ni, és az
elõb bi ek tõl el té rõ, de ha son ló mi nõ sé gû el -
fog lalt sá got ta lált ma gá nak. Ahogy an nak
ide jén is ko la igaz ga tó ként, úgy a fõ szer -
kesz tõi szék ben ül ve sem tol ta ma gát elõ -
tér be, so ha nem akar ta érez tet ni, hogy õ a
fõ nök, mi köz ben min den gesz tu sá val te kin -

télyt te rem tett. Ha kri ti zált is, azt min dig ba -
rá ti jótanácsként és so ha nem le do ron go lás -
ként él tük meg. Még a sze mé lyét és a la pot
ért, oly kor sú lyo san igaz ság ta lan tá ma dá so -
kat is olyan ele gan ci á val tud ta el há rí ta ni,
hogy már-már a tá ma dó érez het te ma gát
meg tisz tel ve. Ha mon dott va la mit, an nak
sú lya volt, oda kel lett rá fi gyel ni. S a leg utol -
só idõ kig meg õriz te le gen dás szel le mi fris -
ses sé gét, amely nek ré vén egy-egy szer kesz -
tõ bi zott sá gi ülé sen fej bõl ké pes volt meg -
mon da ni, hogy öt ven év vel ez elõtt ki ki nek
volt az osz tály tár sa, és an nak a vá ros ban mi -
lyen to váb bi ro ko ni kap cso la tai van nak...

Bá lint Lász ló tel jes élet mû vé ben a Ba jai
Hon pol gár az évek szá ma alap ján akár ki -
sebb je len tõ sé gû epi zód nak is tûn het, hi -
szen a sok év ti ze des ta ná ri, 20 év nyi is ko -
la igaz ga tói és meg be csül he tet len ide jû
köz éle ti sze rep vál la lás ön ma gá ban is tisz -
te let re és el is me rés re mél tó. Ám ta lán nem
esünk nagy túl zá sok ba, ami kor azt ál lít juk,
hogy éle te utol só más fél év ti zed ének igen -
csak nagy ré szét szánta ar ra, hogy la punk
idõ ben az ol va só az asz ta lá ra ke rül jön, s
hogy meg szo kott szín vo na lá ból ne en ged -
jen. Nyug dí jas ként is hos  szú órá kat, oly -
kor egész na po kat ál do zott az épp ak tu á lis
lap szám meg ter ve zé sé nek, az anya gok
ezer hely rõl va ló ös  sze gyûj té sé nek, a kép -
anyag ös  sze ál lí tá sá nak, a nyom dai elõ ké -
szí tés nek. Szív ügye volt a Hon pol gár, és
szív ügye volt a szü lõ vá ro sa és a gon dol ko -
dó, kri ti kus, ki mû velt em ber fõk ne ve lé se.
En nek csak esz kö ze vál to zott éle te fo lya -
mán: a cél ta nár ként, igaz ga tó ként, majd
szer kesz tõ ként is ugyan az ma radt.

Bá lint Lász ló val szer kesz tõ bi zott sá gunk
nagy ge ne rá ci ó já nak egyik utol só mo hi -
kán ja tá vo zott kö zü lünk. Min den ilyen
vesz te ség rá döb bent min ket sa ját éle tünk
mu lan dó sá gá ra, de ar ra is, hogy a vér fris -
sí tés nem ha lo gat ha tó to vább. E meg úju -
lás ban azon ban min dig irány adó lesz a
„nagy öre gek” szel le mi igé nyes sé ge, el tö -
kélt sé ge, amel  lyel ne héz, a kul tú ra szá má -
ra ín sé ges idõk ben is élet ben tar tot ták a la -
pot. Nagy te hát a fe le lõs ség raj tunk, akik
im már szer kesz tõ sé günk mo tor ja nél kül
va gyunk kény te le nek to vább ha lad ni az
úton. A mo tor cse re bo nyo lult be avat ko zás,
si ke re is két sé ges – ám az alig ha le het vi ta
tár gya, hogy a Ba jai Hon pol gár nak fo lya -
ma to san meg újul va foly ta tód nia kell.
Kön  nyen be lát ha tó, hogy az utób bi 10 év
Hon pol gár ja je len tõs rész ben Bá lint Lász -
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ló „szel le mi gyer me ke” volt, ám most a
gyer mek nek – bár men  nyi re ra gasz kod na
is még a se gí tõ szü lõi kéz hez – a sa ját lá -
bá ra kell áll nia. Nem lesz ez kön  nyû, hi -
szen már-már el hit tük, hogy La ci bá csi ra
szin te nem is vo nat koz nak a bi o ló gia tör -
vé nyei, és min dig mel let tünk ma rad, ha
szük sé günk lesz rá. Ab ban azért bíz ha -
tunk, hogy so kat ta nul tunk tõ le, s oly kor a
jö võ ben is fel is mer ni vé lünk egy-egy vo -
nást „raj za in kon”, me lyet szel lem uj ja von
kö ré jük. És ak kor a Pe tõ fi re em lé ke zõ
Arany hoz ha son ló an mi is áld hat juk azt
lát ha tat lan ke zet, ame lyet a „sze líd em lé -
ke zet” idéz fel a szá munk ra. Ré gi fõ szer -

kesz tõ je nél kül a Ba jai Hon pol gár már so -
ha nem lesz ugyan olyan. A változás, szer -
kesz tõ gár dánk át ala kí tá sa el ke rül he tet len,
ám a már ci us le gyen az em lé ke zé sé, s ve -
le a jö võ út ja i nak ke re sé séé.

Mos ta ni szá munk je len tõs ré szét Bá lint
Lász ló ra em lé ke zõ írá sok al kot ják; szer zõ -
ik egy ko ri ta nít vá nyok, kol lé gák, pá lya tár -
sak. Vis  sza em lé ke zé se ik ben fel idé zik a
pá lya kez dõ ta nárt, a ta pasz talt kol lé gát, az
utód ját ki ne ve lõ igaz ga tót és mind ezen ta -
pasz ta la tok fé nyé ben mu tat ják be ol va só -
ink nak az EMBERt. Mert Bá lint Lász ló
nem csak ki emel ke dõ tu dá sú ta nár, am bi ci -
ó zus igaz ga tó, fá rad ha tat lan köz éle ti em -

ber és jog gal mél ta tott szer kesz tõ volt, ha -
nem egy olyan em ber tí pus meg tes te sí tõ je,
ami lyen bõl egy re ke ve sebb akad ma nap -
ság: az ér té kek iránt el kö te le zett ér tel mi sé -
gi úri em be ré. Ezek az írá sok is meg mu tat -
ják, mek ko ra vesz te ség ér te a csa lá dot, a
szer kesz tõ sé get, Ba ja vá ro sát, ám ha va la -
me lyest fel ocsú dunk a ha lál hír okoz ta
döb be net bõl, ak kor büsz kék le he tünk ar ra,
hogy hos  szabb-rö vi debb ide ig pá lya tár sai
le het tünk. A Ba jai Hon pol gár szer kesz tõ -
sé ge ez úton fe je zi ki õszin te rész vét ét a
gyá szo ló csa lád nak. Bá lint Lász ló, 1933-
2014, nyu god jék bé ké ben!

Dr. Mayer Já nos

Üzenet a Parnasszusra
Meg nyo mo rí tott, el fu se rált nem ze dék

tag jai va gyunk mi, akik a gaz da sá gi vi lág -
vál ság nyo mo rú sá gá ban sír tuk ma gun kat a
nap vi lág ra, szen ved tük vé gig a 2. vi lág há -
bo rút. Ben nün ket pró bál tak kom mu nis tá vá
és szov jet ba rát tá ido mí ta ni if jú sá gunk leg -
szebb éve i ben. Éhez ve, fáz va, üres zseb bel
vág tunk ne ki – sze ren csés vé let len foly tán –
egye te mi ta nul má nya ink nak 1951-ben, Sze -
ge den, a Tu do mány egye tem Böl csé szet tu -
do má nyi Ka rán. Mind ket ten ma gas, nyú -
lánk, ér dek lõ dõ fi a ta lok vol tunk, egy más ról
nem is tud tunk. Az ép pen ural ko dó ok ta tás -
po li ti kai tö rek vé sek okán Bá lint La ci ma -
gyar nyelv és iro da lom, én pe dig tör té ne lem
sza kon ta nul tam. Éle tünk et tõl kezd ve pár -
hu za mo san fu tott egy más mel lett, oly kor rö -
vi debb-hos  szabb ide ig érint ve egy mást. Ne -
ki sze ren csé je volt, mert jó né hány ré gi,
nagy tu dá sú, „re ak ci ós” elõ adó tól sa já tít hat -
ta el a tu do mány alap ja it. Ez a ha tás, pél dá -
ul Mé szöly Ge de on pro fes  szo ré, vagy Ha -
lász Elõ dé va lós ér té kek fe lé te rel ték ér dek -
lõ dé sét, s egy ben ha tá so san el len sú lyoz ták a
vulgármarxista erõ sza kot. Mérei Gyu la in té -
ze té ben ez az „el len szél” jó val sze ré nyebb
mér ték ben ér vé nye sül he tett. Négy egye te mi
évünk alatt ta lál ko zá sa ink az ös  sze vont elõ -
adá sok ra és a nyá ri ka to nai ki kép zé sek fe -
lejt he tet len hó nap ja i ra kor lá to zód tak. Utób -
bi so rán ki de rült, egyi künk sem akar „be zu -
pál ni”. Ezt a sze mé lyi sé günk bõl és ne vel te -
té sünk bõl fa ka dó el len ér zést csak fo koz ta az
a ta szí tó bar bár ság, na pon ta is mét lõ dõ meg -
aláz ta tás, gú nyo ló dás, ami Nagyvisnyón,
Ta pol cán és Kis te le ken ért ben nün ket. La ci
még ná lam is ne he zeb ben vi sel te az
„egyetemikusi” lé tet, ve lem szem ben õt
meg sem le gyin tet te a mi li ta riz mus szel lõ je. 

Õ 1955-ben ha za akart ke rül ni, ezért pá -
lyáz ta meg a ba jai III. Bé la Ál la mi Gim ná -

zi um ban meg hir de tett ál lást, en gem szü lõ -
vá ro som fo lyó ja, a Du na és ér zel mi okok
kész tet tek er re. Mind ket tõnk ké ré se tel je -
sült. Az 1955/56-os tan év már ja vá ban folyt,
ami kor egy ok tó be ri ké sõ es tén – a vá ros ra
már rá bo rult a csend – meg ér kez tünk ta ná ri
pá lya fu tá sunk el sõ (az Õ ese té ben az el sõ és
utol só) ál lo má sá ra. Együtt je lent kez tünk a
me gyei il le té ke sek nél, a gim ná zi um ak ko ri
igaz ga tó já nál, Sza bó Ba lázs nál. Le tet tük az
es küt, alá ír tuk a szük sé ges ok má nyo kat, el -
sõ hi va ta li ve ze tõn ket meg nyug tat tuk, hogy
jár ta sak va gyunk a mar xiz mus-le ni niz mus -
ban, és már is be lép het tünk egy osz tály te -
rem be, éle tünk ben elõ ször. 

A Tes tü let ba rát sá go san, se gí tõ ké szen,
tá mo ga tó an fo ga dott ben nün ket, nemcsak
La cit és en gem, ha nem a ve lünk egy idõ -
ben ér ke zõ fi a tal kez dõ ta ná ro kat is. Mun -
ká ba ál lí tá sunk nak volt né mi po li ti kai szí -
ne ze te is. Tõ lünk, fi a ta lok tól vár ta a he lyi
párt- és ál la mi ve ze tés, hogy erõ sít sük a
gim ná zi um ban fo lyó ne ve lés szo ci a lis ta
jel le gét. Nö ven dé ke ink sok év táv la tá ból
úgy em lé kez nek ér ke zé sünk re, mint ami
je len tõs vál to zás kez de tét je len tet te a nagy
múl tú is ko la tör té ne té ben. Bá lint Lász ló,
Dá ni el Jó zsef, Rácz Sán dor, Fe hér vá ri Örs
s jó ma gam bi zo nyí ta ni kí ván tuk: a ta nár ság
ese tünk ben nem fog lal ko zás, ha nem hi va -
tás. Ezt az igye ke ze tet bi zo nyí tot tuk a min -
den na pi ta ní tá son túl a je ges ár víz el le ni
vé de ke zés kor, a di ák olim pia ren de zé se so -
rán s min de nekelõtt az 1956-os nép fel ke lés
he lyi ese mé nye i ben va ló rész vé tel lel. 

La ci nyu godt, vis  sza hú zó dó, szem lé lõ dõ
em ber ként, de min dig a ne mes ügyek ol da -
lán állt. Ezek ben a re ményt kel tõ, vész ter -
hes és tra gi kus na pok ban is. A fe le lõs ség -
ben is osz to zott ve lünk. Al had na gyi rang já -
tól meg fosz tot ták, és a „meg bé ké lés” ide -

jén sem ad ták ne ki vis  sza. Mun kán kat a
„ret te gés éve i ben” (1957-1963) ál lan dó
meg fi gye lés mel lett foly tat tuk, ki-ki le he -
tõ sé ge i nek ke re tén be lül nyújt va a leg töb -
bet. La ci már az egye te men kez dett fog lal -
koz ni Jó zsef At ti la élet mû vé nek bi zo nyos
vo nat ko zá sa i val, én a mód szer tan és a
hely tör té net ku ta tá sá val tar tot tam élet ben
az egye te men fo gant ál ma i mat. La ci ki tû -
nõ en meg ta nult an go lul, és ta nít vá nya it le -
nyû göz te bár so nyos ba ri ton já val, ér tõ vers -
mon dá sá val, szel le mes szö veg elem zé se i -
vel. Sze ret ték, be csül ték õt, töb bek kö zött
osz tá lyom tag jai is. Mind ezt ne mes ver sen -
gés ben ér te el, hi szen is ko lánk raj ta kí vül is
olyan iro da lom ta nár ral büsz kél ked he tett,
mint Keszt he lyi György. 

Út ja ink 1965-ben el vál tak. Én a fõ vá ros -
ba ke rül tem, Õ foly tat ta ér ték te rem tõ mun -
ká ját a volt cisz ter gim ná zi um ban. Igaz ga -
tói mû kö dé sé rõl azok az ered mé nyek tesz -
nek bi zony sá got, ame lye ket a vál to zó ösz -
 sze té te lû tes tü let tel és if jú ság gal ös  sze fog -
va, egyen le tes szín vo na lon tart va az ok ta tó-
ne ve lõ mun kát húsz év alatt el ért . Ezt az or -
szág ban ke ve sen mond hat ták el ma guk ról.

A mö göt tünk ha gyott év ti ze dek ben
érett sé gi ta lál ko zó kon dar va doz tunk a
Sugovica part ján: idéz ve „po kol bé li” szép
nap ja in kat, s egy re több ször ki cse rél ve
gyógy szer sze dé si ta pasz ta la ta in kat. Nem -
rég be szél tem ve le te le fo non. Vár ha tó mû -
tét jé nek ve szé lye i rõl szólt. 

A kö vet ke zõ, Sze ged rõl ér ke zõ te le fon-
ér te sí tés már La ci föl di pá lyá já nak vé gé rõl
tu dó sí tott. Sze ret ték az is te nek, fi losz hoz
mél tó mó don ra gad ták ma guk hoz a Par -
nas  szus ra.

És most nek tárt és amb ró zi át fo gyaszt va
néz le ránk, föl di ha lan dók ra. 

Ger gely Fe renc
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Emlékezés Bálint Lászlóra
Szentiványi Gá bor va gyok, az 1971-ben

vég zett IV. D osz tály ból. Bá lint Lász ló osz -
tály fõ nö künk, an gol- és ma gyar ta ná runk
volt. He ti 11 órá ban vol tunk együtt, ami
több, mint amit egy el fog lalt apa tölt sok -
szor a gyer me ke i vel. De ne künk nem tûnt
sok nak. Él vez tük a stí lu sát, ér té kel tük a sze -
mé lyi sé gét, és sze ret tük – ha nem is egy for -
ma mér ték ben – az ál ta la ta ní tott tár gya kat.

Õ ak kor 35 éves volt, mi 15 éve sek. Szá -
munk ra nem csak a gim ná zi u mi lét, az ok -
ta tá si for ma volt új, ha nem a kö zép is ko lai
ta ná rok stí lu sa, sze mé lyi sé ge is új don sá -
got je len tett. Ak kor még nem vol tunk tu -
da tá ban, csak ké sõbb jöt tünk rá, mi lyen
sze ren csénk volt, hogy az õ ki emel ke dõ ta -
nár egyé ni sé gé vel ho zott ös  sze a sors,
hogy Bá lint Ta nár Úr volt az, aki vel a he ti
összóraszámunk több mint har ma dát el -
tölt het tük, négy éven ke resz tül.

Mi lyen is volt õ a mi sze münk ben? 
A lá nyok ter mé sze te sen jó ké pû nek, fi a ta -

los nak tar tot ták, de az el sõ hó na pok ban, ta -
lán az el sõ év ben mind an  nyi an kis sé ki mért -
nek, idõn ként tá vol ság tar tó nak érez tük.
Ahogy telt az idõ, és zsu go ro dott kö rül be lül
fe lé re az osz tály lét szám, aminek kö vet kez -
té ben egy re in ten zí veb bé vált a ta nár-di ák
kap cso lat, kezd tük egy re job ban ér té kel ni a
sze mé lyi sé gé bõl fa ka dó stí lu sát és az ál ta la
be lénk plán tált tu dást. Csak évek kel ké sõbb
tu da to sult ben nem, hogy ná la szo ros ös  sze -
füg gés le he tett az egyé ni sé ge és az ál ta la ta -
ní tott tár gyak kö zött, ame lye ket hob bi já nak
is te kin tett. Ma ga biz tos iro dal mi mû velt sé ge
tük rö zõ dött min den na pi meg nyil vá nu lá sa i -
ban, vis  sza fo gott sá ga pe dig nem állt tá vol az
an gol „understatement” fo gal má tól, ame lyet
a gya kor lat ban is al kal ma zott, an go lul és
ma gya rul egy aránt.

Pá lya vá lasz tá sát és sza ko so dá sát két ség
kí vül az iro da lom és ezen be lül is a ma gyar
iro da lom irán ti sze re te te és tisz te le te ha tá -
roz ta meg. Em lé ke im kö zött má ig él, hogy
min dent el ol va sott, az újon nan meg je lent
köny vek tõl az iro dal mi fo lyó irat okig. Elõ -
ad ta a kö te le zõ tan anya got, de a meg ma radt
idõ ben – és er re va la hogy min dig ma radt
idõ – a mi oku lá sunk ra, de a sa ját örö mé re
is ol va sott ne künk a ma gyar és vi lág iro da -
lom klas  szi ku sa i tól. Ta lán har ma di kos ko -
runk ban tör tént, hogy he te ken, hó na po kon
ke resz tül a Bib li á val is mer te tett meg ben -
nün ket, sok szor az osz tály fõ nö ki órák aján -
lott té má i nak ro vá sá ra is. Ak kor még nem
sej tet tük, hogy ké sõbb en nek mi lyen hasz -
nát ves  szük iro dal mi, tör té nel mi, vagy akár
po li ti kai ta nul má nya ink so rán.

Ta go za tos ként he ti hat órá ban ta nul tuk
tõ le az an golt, amit ma ga is ta nu lás ré vén
sa já tí tott el, hi szen ak ko ri ban ke ve sek nek

ada tott meg a nyelv te rü le ten va ló tar tóz ko -
dás le he tõ sé ge. Jól és kön  nye dén ta ní tot ta
az an golt, ki hasz nál va a nyelv lo gi ká já ból
szár ma zó ok ta tá si elõ nyö ket. Egy idõ után
szin te ma gunk tól hoz tuk lét re az ige idõ ket,
sõt sport ból még olya no kat is kre ál tunk,
ame lyek ugyan nyelv ta ni lag he lye sek, de
egy an gol so ha ki nem ej te né a szá ján. Az
iro da lom per sze át ha tot ta az an gol órá kat is.
Bár én a nyelv ta nu lást ré sze sí tet tem elõny -
ben, él ve zet tel vet tem részt Robert Burns, a
skót Fel föld és Pe tõ fi Sán dor, a ma gyar Al -
föld köl tõ je egy-egy ver sé nek an gol-ma -
gyar ös  sze ha son lí tá sá ban.

Az an gol nyelv vel ne kem sze mély sze rint
olyan mun ka esz közt adott, amely nek se gít -
sé gé vel a ked vem re va ló pá lyát vá laszt hat -
tam, és el jut hat tam an nak igen ran gos fo ka -
i ra. Né mi elég té telt je len tett, hogy ami kor
lon do ni nagy kö ve ti ki ne ve zé sem al kal má -
ból a bu da pes ti brit nagy kö vet va cso rát kí -
vánt ad ni az ál ta lam is ja va solt ven dé gek
kö ré ben, a meg hí vot tak lis tá já ra volt an gol -
ta ná ro mat is fel ve het tem.

Úgy a má so dik év vé gé re már jól ös  sze -
csi szo lód tunk, tud tuk, mi nek örül, és mi nek
ke vés bé. Rá érez tünk stí lu sá ra, vet tük a hu -
mo rát, sõt né ha-né ha vi szo noz ni is pró bál -
tuk. Egy ilyen em lé ke ze tes ese mény volt az
egyik õszi is ko lai szü ret. Az elõ zõ év ben
ez zel tel jes ku dar cot val lot tunk. A ké nyes
bel vá ro si lá nyok ból ver bu vált bri gá dom
kesz tyû ben, kö röm ol ló val pró bál ta vág ni a
szõ lõ für tö ket, a mód szer „ex po nen ci á li san”
ron tot ta a le szü re telt men  nyi ség alap ján
kal ku lált tel je sít ményt. Osz tály fõ nö künk
la ko ni kus nyu ga lom mal, de azért né mi ér -
tet len ség gel vet te tu do má sul, hogy osz tá lya
a fi zi kai mun ka front ján sem re me kel.Egy régi szalagavatón

Bálint László, az igazgató jutalmat ad át
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A kö vet ke zõ év ben az tán öt olyan lány -
 nyal al kot tunk bri gá dot, akik több nyi re a
kör nye zõ fal vak ból jár tak be, és ér tel mi sé -
gi hát te rük el le né re már lát tak kö zel rõl me -
zõ gaz da sá got. Ne ki áll tunk dol goz ni. A lá -
nyok fe jen ként na pi 5-6 má zsát szed tek le,
én meg ki put to nyoz tam az egé szet. Még az
uzson nát is csak me net bõl et tük meg. Hí re
ment, ami kor az el sõ na pi ered mény hir de -
té sek után az esély te len D-sek al kot ta 55-
ös bri gád do bo gós he lye zést ért el. Ta lán a
har ma dik na pon volt, hogy osz tály fõ nö -
künk is el jött meg szem lél ni e hi he tet len

cso dát. Meg je lent öl töny ben, nyak ken dõ -
ben és fe ke te fél ci põ ben, amellyel bo ká ig
süp pedt a haj na li har mat tól ned ves ho mok -
ba. Ar cán is mét né mi, de most már büsz ke -
ség gel ve gyes ér tet len sé get fe dez tünk fel.
Te kin te te azt üzen te: No csak, ma guk er re is
ké pe sek!? Ilyen biz ta tás után már nem
hagy hat tuk cser ben. Meg nyer tük ne ki az
egész he ti mun ka ver senyt is.

A fen ti ek bõl ta lán ki de rül, hogy Bá lint
Lász ló, a szó ne mes ér tel mé ben, szu ve rén
sze mé lyi ség volt. Bár pá lyá ja so rán nyil -
ván va ló an õ is rá kény sze rült a kö rül mé -

nyek kö ve tel te ap róbb komp ro mis  szu -
mok ra, egész lé nye, sze mé lyi sé ge azt su -
gall ta, hogy van nak ér té kek, ma ga tar tás-
for mák, ame lyek fe let te áll nak az ak tu á lis
hely zet ala kí tot ta kon junk tu rá lis szem -
pont oknak, és ame lyek se gí te nek el iga -
zod ni a vi lág ban, és ez ál tal meg te rem te ni
az egyén sze mé lyi in teg ri tá sát. Márai Sán -
dor egy iga zi pol gár nak ne vez te vol na,
aki re fel néz he tünk, aki tõl ta nul ha tunk. Mi
so kan így tet tünk. És nem bán tuk meg.

Szentiványi Gá bor

Így emlékezem Bálint Lacira
Bá lint Lász ló 1971-1975-ig ok ta tott a

fel sõ fo kú Ba jai Ta ní tó kép zõ In té zet ben.
Ami kor én 1973-ban a ta ní tó kép zõ ben
kezd tem ta ní ta ni, Bá lint La ci már a Sza bó
Balázsné Aran ka né ni ál tal ve ze tett Nyel vi
és Iro dal mi Szak cso port meg ha tá ro zó tag -
ja volt. Szak tár gya i ból fõ ként az iro da lom -
mal ös  sze füg gõ rész tár gya kat ta ní tot ta.
Igé nyes mun ká já val, re á lis kö ve tel mé nye -
i vel ma gá é nak tud hat ta a hall ga tók tisz te -
le tét, meg be csü lé sét. Ta nít vá nyai ala pos
szak mai-el mé le ti fel ké szí tést kap tak az al -
só ta go za tos gya kor la ti ta ní tá sok hoz.

A fel sõ ok ta tás ban kez dõ ként én ma gam
óri á si mû velt sé ge, szak tu dá sa elõtt fe jet
hajt va, né ha ki csit fé le lem mel ve gyes tisz -
te let tel néz tem fel rá, és pró bál tam el les ni
azo kat a mód sze re ket, at ti tû dö ket, ame lyek
mun ká ja ered mé nyes sé gét biz to sí tot ták.

Bá lint La ci a tan órák meg tar tá sán kí vül
az in té zet iro dal mi szín pa dát is szer vez te,
irá nyí tot ta. A ta ní tó kép zõ 1970-1976-os

év könyv ében ezt ol vas hat juk: „Az iro dal -
mi szín pad fel fu tá sa Bá lint Lász ló ve ze té -
se alatt tör té nik.” Er re az idõ szak ra esik
több szín vo na las vá ro si ün ne pély meg ren -
de zé se, iro dal mi mû vek szín pad ra ál lí tá sa,
va la mint pró za mon dó, szép ki ej té si ver se -
nye ken va ló si ke res sze rep lé sek. A me gyei
kul tu rá lis se reg szem lén ta nít vá nyai az 1.
he lye zést is meg sze rez ték.

1974-ben fel ada tul kap tam a gya kor la ti
kép zés, a ta ní tói is ko lai gya kor la tok irá -
nyí tá sát. Így az tán több ször el kí sér tem
kol lé gá mat a ta ní tó je löl tek ál tal tar tott
anya nyel vi órák lá to ga tá sá ra. A hall ga tói
ta ní tá sok elem zé se so rán La ci jó in du la tú,
meg in do kolt, ala pos kor rek ci ói, de a meg -
ér de melt el is me ré sek is nagy ban se gí tet ték
a ta ní tói pá lyá ra tör té nõ fel ké szü lést.

Egy kis jel lem zõ tör té net Bá lint La ci -
ról...Va la me lyik hos  szú ra nyúlt ér te kez le -
ten egyik ta nár tár sunk meg bo csát ha tó an
„be le né zett” a ta ní tó je löl tek ja ví tan dó ta -

ní tá si ter ve ze te i be. Az órá juk ta ní tá si
anya ga 3. osz tály ban az egész ség ügyi té -
ma kör ben A sza már kö hö gés cí mû ol vas -
mány fel dol go zá sa volt. Az egyik hall ga tó
a „fej léc” meg fe le lõ ro va ta it a kö vet ke zõ -
kép pen töl töt te ki: „Ok ta tá si fel adat: A sza -
már kö hö gés meg ta ní tá sa. Kép zé si fel adat:
A sza már kö hö gés gya kor lá sa”. A ta nár nõ
– vi dul ja nak a töb bi ek is! – a ter ve ze tet a
kö rü löt te ülõk nek diszk ré ten to vább tol ta.
Mi kor a töb bi ek már puk ka doz tak a vis -
 sza foj tott ne ve tés tõl, La ci bölcs nyu ga -
lom mal, el né zõ en el mo so lyo dott.

Bá lint Lász ló 1975-ben a III. Bé la Gim -
ná zi um igaz ga tá sá ra ka pott meg bí zást. Az -
tán úgy hoz ta a sors, hogy a 80-as évek
ele jén a vá ro si mû ve lõ dés ügyi osz tály ve -
ze tõ je ként né hány év re is mét szo ro sabb
szak mai kap cso lat ba ke rül tem La ci val. Õ
ak kor már jó né hány éve igaz ga tói mun ká -
já val ki vív ta és öreg bí tet te sa ját és is ko lá -
ja te kin té lyét, hír ne vét.

To vább ra is a vá ro si igaz ga tói mun ka kö -
zös ség ér té kes, mér ték adó tag ja volt. Tö -
mör, lé nyeg re mu ta tó hoz zá szó lá sa i val, ja -
vas la ta i val min dig se gí tett a prob lé mák
fel tá rá sá ban, meg ol dá sá ban.

Ve ze té sé vel a gim ná zi um ban nem a ra -
gyo gó fel szín mu to ga tá sa, ha nem a ko moly,
szín vo na las, tar tal mas szak mai mun ka ké -
pez te az ér té ket. Ezt ad ta pél daként kol lé -
gák nak, ta nít vá nyok nak. Iga zi kö ze ge, élet -
te re a gim ná zi um volt. Õ és „a Bé la” köl -
csö nö sen ad tak ran got egy más nak.

Töb ben kis sé tá vol ság tar tó nak, ele gáns
kí vül ál ló nak lát hat ták. Per sze, disz ting vált
egyé ni sé ge a tu dást, a kul tu rált ma ga tar tást
tisz tel te, a har sány ba na li tás tá vol állt tõ le.

Most pe dig azt a fel ada tot ad ta ne künk:
meg kell ta nul nunk Bá lint Lász ló nél kül él ni.

Dr. Fátrai Klá ra 

Újdonsült igazgatóként a tantestülettel az 1970-es évek közepén
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Bálint László emlékére
Ked ves La ci! Hoz zád szó lok, mert úgy

ér zem, hogy te to vább ra is itt vagy kö zöt -
tünk. Em lék szel, mit kí ván tam ne ked ta valy
áp ri lis 30-án, a 80. szü le tés na po don, a II.
eme le ti nagy elõ adó ban a té ged kö szön te ni
ös  sze gyûlt né pes ün nep lõ se reg elõtt? A kb.
3 mil li árd ad di gi szív dob ba ná sod mel lé
még leg alább 1 mil li árd szív dob ba nást.

Te La ci! Most az egy szer ala po san el -
szá mol tad ma gad, hi szen mes  sze nincs
még meg az az 1 mil li árd! Most adós ma -
rad tál ne künk ez zel. Pe dig szí ve sen ven -
nénk, vet tük vol na, hogy meg le gyen. Nem
gon dol tad meg ma gad?

A 3 mil li árd szív dob ba ná sod nak a na -
gyob bik fe le a III. Bé la Gim ná zi um ban és
a Bé lá ért tör tént. A ba jai III. Bé la Gim ná zi -
um ban vol tál a II. vi lág há bo rú utá ni bé ke -
évek ben kö zép is ko lás di ák, majd – mi u tán
1955-ben (én ak kor még nem is él tem) a
Sze ge di Böl csész tu do má nyi Egye te men
ma gyar ta ná ri dip lo mát sze rez tél – ott is ta -

ní tot tál 16 éven át. Köz ben 1963-ban az
EL TE-rõl már an gol ta nár ként is jöt tél ha za. 

Négy év ba jai ta ní tó kép zõi mun ka után
1975-tõl (zû rös, ve ze tõi vál ság gal te li idõ -
szak után, azt meg szün tet ve, és a gim ná zi -
u mot új ra fej lõ dé si pá lyá ra ál lít va) 1995-ig
20 éven át a ba jai III. Bé la Gim ná zi um
igaz ga tó ja ként dol goz tál. En nél to vább
csak dr. Pendl Já nos fe ren ces atya ve zet te
az ak ko ri ki rá lyi gim ná zi u mot az 1800-as
évek el sõ fe lé ben.

Ha te, ked ves ol va só, tud ni aka rod, ki
volt Bá lint Lász ló, ak kor meg kell is mer -
ned a csa lád apát, a ta nárt, az igaz ga tót, a
ku ta tót, a szép írót, az es  szé írót, a lap szer -
kesz tõt, a fõ szer kesz tõt, a köz tisz te let ben
ál ló EMBER-t. Szép ki hí vás! Mi, akik a
80. szü le tés nap ján ta valy, 2013. áp ri lis 30-
án az õ tisz te le té re az or szág – sõt a vi lág
– sok pont já ról ös  sze jöt tünk, a tel jes ség
igé nye nél kül, egy-egy vil la nás ere jé ig er -
re tet tünk kí sér le tet. 

Én min den re nem vál lal koz ha tok, hi -
szen nem is mer tem éle ted min den sze le tét,
ezért csak há rom dol got em lí tek a kö zös
bé lás éve ink kel kap cso lat ban. 

1980-ban ke rül tem vis  sza a Bé lá ba ko -
ráb bi bé lás di ák éve im, a ka to na ság és az
egye tem után, im má ron ta nár ként. Em lék -
szem, azidõtájt pár éven be lül sok kez dõ
ta nár – több sé günk ben ré gi bé lás di ák –
ke rült ide (Siposné Cser jés Ma ri ka,
Pethõné Kõ vá ri And rea, Berger Jós ka,
Szigethy Gé za, Ma ros Zo li, Ke resz tes Jós -
ka, Heitzmann Jut ka, Ke le men né Merk
Zsu zsa, Rostné Gaugesz Te ri, Knipf Ró -
zsa, Kósa Pa li, Ra bi Mag di, Hodoványné
Var ga Györ gyi, Kormányné Va li, Nagy
Éva), és bi zony mi meg akar tuk vál ta ni a
vi lá got, meg akar tuk több do log ban vál -
toz tat ni a gim ná zi u mot is. Mi, fi a ta lok sok
min den rõl más képp gon dol kod tunk, mint
a „ré gi öre gek”. La ci, ugye em lék szel, mi -
lyen jó kat vi tat koz tunk az is ko lá ról, az is -

Azon a hét fõ reg ge len kap tam kéz hez a
Ba jai Hon pol gár 2014. évi feb ru á ri szá -
mát. Ben ne Bá lint Lász ló ér te ke zé se:
„Kabdebó Ta más 80 éves”. Eb ben az írá -
sá ban is a tõ le meg szo kott ala pos ság gal,
stí lu so san szól a vá ro sát egy kor kény sze -
rû en el ha gyó író Ba já hoz, Bács ká hoz, a
Du ná hoz kap cso ló dó iro dal mi al ko tá sa i -
ról, azok mû vé szi ér té ké rõl, Kabdebó Ta -
más lí rai, epi kai mû ve i nek él mé nyi, lel ki
és gon do la ti hát te ré rõl. 

A ta nul mány – al cí me „A szü lõ föld,
Bács ka von zá sá ban” – meg gyõ zött ar ról,
hogy mind ket ten igen erõs szá lak kal kö tõd -
nek vá ro sunk hoz, a szû kebb ha zá hoz, a du -
nai táj hoz, hogy meg ha tá ro zó ak szá muk ra
az itt szer zett gyer mek ko ri és ké sõb bi él mé -
nyek. Ezek a Bá lint Lász ló ál tal ta lá ló an
„zár vány em lé kek nek” ne ve zett, va la mi kor
át élt kör nye ze ti ha tá sok, az itt szer zett, s az
em lé ke ze tük be mé lyen el rak tá ro zott él mé -
nyek hol té ma vá lasz tá su kat ih let ték, s ku ta -
tás ra, elem zõ írás ra ser ken tet tek, hol pe dig
az iro dal mi áb rá zo lást, a jel lem for má lást
se gí tet ték írás mû vé sze tük ben. „Kabdebó
Ta más büsz ke ba ja i sá gá ra” – ál lít ja a cikk
egyik té tel mon da ta. Gon do lat ban hoz zá fû -
zöm: És Te is, La ci kám!

Azon a hét fõ dél utá non az tán meg ütött a
le súj tó, tra gi kus hír: 81. évé ben el hunyt
Bá lint Lász ló.

Ha lá lá val mér he tet len vesz te ség ér te
sze re tett csa lád ját, vá ro sun kat, egy ko ri
mun ka tár sa it, ta nít vá nya i nak szá za it.

A III. Bé la Gim ná zi um ki vé te les mû -
velt sé gû ta ná ra tá vo zott el, aki is ko la tör té -
ne ti ku ta tá sai nyo mán nem csak az in té zet
ava tott kró ni ká sá vá lett, de ké pes sé gei
alap ján an nak egyik leg tu da to sabb, leg na -
gyobb ha tá sú ve ze tõ je is. Is ko lá ját mun ka -
tár sai se gít sé gé vel az or szág él vo na lá ba
emel te, s ez ál tal se gí tet te a jö võ nem ze dé -
két szel le mi fel emel ke dé sé ben, élet cél já -
nak meg va ló sí tá sá ban. 

A csen des al ko tók kö zé tar to zott. Nem
em lék szem, hogy a kö zös mun kál ko dás
csak nem két év ti ze de alatt va la ha is meg -
emel te vol na a hang ját: mun ka tár sa i val, a
szü lõk kel és ta nít vá nyok kal egy aránt tü -
rel mes, meg ér tõ és hu má nus volt. Esz me -
vi lá gá nak egyik tar tó osz lo pa a to le ran cia
volt, er re ne velt min den na pi gya kor la tá -
val, sa ját pél dá já val. Meg tör tént, hogy
szét szab dalt vi lá gunk ve szé lye it ta pasz tal -
va egy egész tan év nyi tó ün ne pi be szé det –
ki vá ló szó nok volt – a to le ran ci á nak, a
meg ér tés nek, az em be ri együtt- és be le ér -
zés tár sa dal mi fon tos sá gá nak szen telt.
Job bá akar ta ten ni vi lá gun kat.

Ala po san is mer te, kö ve ten dõ pél dá nak
tar tot ta az in té zet XIX. szá za di nagy ta nár -
egyé ni sé ge i nek – Czirfusz Fe renc nek,

Kolmár Jó zsef nek, Klamarik Já nos nak – a
mun kás sá gát. Úgy vél te, hogy az ér tel mi sé -
gi lét hez a 20. szá zad ban is hoz zá tar to zik a
kö zé le ti ség. En nek a fel is me rés nek a nyo -
mán lett a Ba jai Hon pol gár cí mû hon is me -
re ti lap nak mun ka tár sa, szer kesz tõ je, majd
ha lá lá ig fõ szer kesz tõ je. Ez a lap lett a fog -
la la ta száz nál is több írá sá nak: ta nul má nya -
i nak, es  szé i nek, a Türr Ist ván ról szó ló re gé -
nyé nek és sok-sok más mû vé nek. Az itt
meg je le nõ írá sai iga zol ják, hogy az idõk fo -
lya mán Bá lint Lász ló ki vá ló pub li cis tá vá,
író vá, tu dós ta nár rá emel ke dett. 

Még nincs itt az ide je an nak, hogy tel jes
mun kás sá gát, ránk ha gyott szel le mi örök -
sé gét fel mér jük. Re mél jük azon ban, hogy
akad majd olyan el kö te le zett sze mély, ta -
lán ép pen egy egy ko ri ta nít vány, aki fel -
ada tul vá laszt ja élet mû vé nek ér tõ elem zé -
sét, ér té ke lé sét. Adó sai va gyunk ez zel.

Most a gyász bú val és bá nat tal ki zsi nó -
ro zott ne héz kö pö nye ge nyom ja vál lun kat.
El ment a Ta nár Úr, a III. Bé la Gim ná zi um -
ban üre sen ma radt ka ted rá ja. Em lé kez -
zünk rá! Ta lán úgy és az ál tal, hogy fel idéz -
zük a 80. szü le tés nap ján ren de zett ün nep -
sé get, ahol csa lád tag jai, tisz tel gõ ta nít vá -
nyai, mun ka tár sai ko szo rú já ban oly meg -
ha tot tan fo gad ta a fe lé je su gár zó sze re te tet
és mél tó meg be csü lést. 

Bernschütz Sán dor

Búcsú Bálint Lászlótól
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ko lánk ról pél dá ul az érett sé gi ban ket te ken,
haj na lo kig? Én em lék szem ar ra, hogy mi -
lyen hig gad tan, böl csen te rel get tél ben -
nün ket, fi a ta lo kat! Min dig hig gad tan, böl -
csen és tisz tes ség gel. Jól ér tet tél ah hoz,
hogy ki hozd be lõ lem a ma xi mu mot, hogy
„a BÉ LA” ne kem is az el sõ le gyen. So sem
érez tem azt, hogy a fõ nö köm vagy. Sok kal
több vol tál an nál.

Egy má sik vil la nás: 1995-ben, 20 év gim -
ná zi u mi igaz ga tói mun ka után nyug díj ba
men tél. A sors úgy hoz ta, hogy en gem ért az
a meg tisz tel te tés, hogy az utó dod le het tem.
Ele in te iga zá ból fel sem fog tam, mit je lent
a III. Bé la Gim ná zi um igaz ga tó já nak len ni.
Meg örö köl tem tõ led pél dá ul a GOSZ
(Gim ná zi u mok Or szá gos Szö vet sé ge) ve -
ze tõ sé gi tag sá gát. Ott nem le he tett nem ész -
re ven ni, hogy a 6 év fo lya mos gim ná zi u mi
kon cep ció be ve ze té sé vel mi lyen nagy te -
kin té lye van or szá gos szin ten is a ba jai III.
Bé la Gim ná zi um nak, Bá lint Lász ló nak. Hi -
szen azt a mo dellt, ame lyet 10 má sik kö -
zép is ko la is át vett, a te kez de mé nye zé sed re,
a te irá nyí tá sod dal dol goz tuk ki. Ke mény

mun ka volt az, de meg ér te, mert tud tunk a
di á kok szá má ra egy él he tõbb és még is
(vagy ta lán ép pen ezért?) ered mé nyes is ko -
lát csi nál ni. Ezt mu tat ták azok az ös  sze ha -
son lí tó bel sõ ter he lés vizs gá la ta ink, ame lye -
ket – a 6 év fo lya mos és a köz pon ti tan ter -
vek sze rint zaj ló 4 év fo lya mos kép zés re já -
ró di á kok kö ré ben – ugyan már nyug díj ba
vo nu lá sod után vé gez tünk, de te min den rõl
tud tál, mert nyug dí jas ként is be jár tál, és
min dig tá mo ga tó an oda fi gyel tél a ré gi is ko -
lád ra. Így azu tán az a ti éd is ma radt ké sõbb
is, ma rad is mind örök re. Nem is ve he ti el
tõ led so ha sen ki.

Egy har ma dik vil la nás: sok szor hal la ni a
rend szer vál tás óta – fõ ként a rend szer vál -
tás elõtt ma gas be osz tás ba ke rült, a sa ját
dön té sü ket ma gya ráz ga tó em be rek tõl –,
hogy õk csak azért lép tek be az elõ zõ rend -
szer ide jén a párt ba (ak kor ugye év ti ze de -
kig még csak egy volt be lõ lük), mert más -
képp nem le he tett ná lunk ve ze tõ nek len ni.
Nos, le he tett; én ilyen ese tek ben csend ben
min dig meg em lí tem, hogy is me rek egy
em bert, aki 20 éven át úgy volt a kör nyék

leg hí re sebb gim ná zi u má nak, a ba jai III.
Bé la Gim ná zi um nak az igaz ga tó ja, hogy
so sem volt párt tag. És ve lünk, ta ná rok kal
szem ben sem volt ilyen el vá rá sa. Ne ki
nem az volt a fon tos. (Ta lán ezt azért is
„dí jaz tam” na gyon, mert én sem vol tam
so ha tag ja egyik párt nak sem.) 

Na gyon fon tos volt vi szont az az ér ték -
rend, amelyet kép vi sel tél. Fon tos len ne az
a mai fur csa idõk ben is. Irány tû nek.

Ha va la ki meg kér dez né tõ lem, hogy mi
az el sõ szó, ami Bá lint La ci ról az eszem be
jut, ak kor azt mon da nám, hogy a TISZ TE -
LET. Hogy mi a má so dik? A KÖZ TISZ -
TE LET. Te al ko tó ér tel mi sé gi vol tál egész
éle ted ben. Ke ve sen vol tak az ilye nek, ke -
ve sen van nak az ilye nek. Min dig az az ér -
té kes, ami bõl ke vés van.

Ked ves La ci! Köz löm ve led új ra, hogy
nincs még meg ta valy áp ri lis 30. óta az 1
mil li árd szív dob ba ná sod! Saj nos már nem
is lesz meg. Hi ány ér ze tem van. Hi ány zol,
hi á nyoz ni fogsz. So kunk nak.

Egy tisz te lõd: 
Sipos Já nos

A gyászoló család a február 14-i megemlékezésen

Az egykori tanítványok nevében Szentiványi Gábor, lapunk képviseletében Kovács Zita búcsúzott az elhunyttól.  Fotók:Zalavári László
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Ba ja, 1944. már ci us 19.
A már ci u si nap fény a két bom bá zó szür -

ke tes tét csil lo gó ra ezüs töz te. Amen  nyi ben
Ho mé rosz nak sem ró juk fel, hogy rá cso -
dál ko zik Ac hil les paj zsá nak or na men ti ká -
já ra, még szép nek is mi nõ sít het jük e gyil -
kos ra ga do zók kar csú, len dü le tes for ma ki -
ala kí tá sát. To váb bá nem ta gad ha tó, hogy
ih le tõi vol tak egy nagy fes tõ mû vész Mad -
rid ban, a Zsófia Királyné Mú ze u m ban ki -
ál lí tott re me ké nek. Ugyan is e gé pek már -
ka tár sai har col tak 1937-ben a Condor lé gi -
ó ban. A Franco tá bor nok tá mo ga tá sá ra
kül dött né met lé gi erõ bom báz ta rom má a
sze ren csét len spa nyol kis vá rost, Guer-
nicát. Az új har ci esz köz ször nyû pusz tí tá -
sa tá masz tot ta bor za lom kész tet te ar ra
Pablo Pi cas sót, hogy egy abszt rakt szim -
bó lu mok kal kom po nált ké pen meg örö kít -
se a lé gi há bo rú ré mü le tes apoteozisát.

Bár a Ba ja fe lett kö rö zõ Hen kel 111-es
tárolórekeszei két ezer ki ló nyi töl tet be fo -
ga dá sá ra al kal ma sak, a szár nyak alatt fel -
tû nõ en (az egyik szem ta nú, Kováts T. Sán -
dor sze rint szin te „ki fé nye sí tet ten”) la pul -
tak a kül sõ tar tók ra füg gesz tett ha sas bom -
bák. A gé pek te hát tel jes harc fel sze re lés sel
kel tek út ra. A pusztítóképesség e di dak ti -
kus szem lél te té se va ló szí nû leg a la kos ság
meg fé lem lí té sé re szol gált. A ke rin gõ bom -
bá zó gé pek lát vá nya ugyan is a cél ke re sés
szán dé kát szug ge rál ta. A vá ros la kó i ban az
erõ de monst rá ció fel idéz he tett egy alig há -
rom éve meg fi gyelt ese ményt is. 1941. áp -
ri lis 6-án a Du na vo na lát kö vet ve ha ladt
Belg rád fe lé egy sok száz ha son ló gép bõl
ál ló lé gi ar ma da. A Luftwaffe ter ror tá ma -
dá sa húsz ezer ha lot tal te rí tet te be a po rig
rom bolt Teraziját és kör nyé két. A me men -
tó al kal mas le he tett vol na ar ra, hogy fel éb -
res  sze a ba ja i ak – a ná cik ál tal nyil ván
óhaj tott – ret te gé sét.

A Hen ke lek légiparádéja ki lenc óra után
ját szó dott le. A dél elõtt so rán egy „Gó lya”
tí pu sú né met fu tár gép lan dolt a Vén dió mö -
götti fü ves te rü le ten. Kosz to lá nyi Kár oly
Em lé ke zé se im cí mû köny vé ben le ír tak sze -
rint a hely szín re egy erõs csend õr jár õr ér ke -
zett. A gép bõl ki szál ló két tiszt ki je len tet te,
hogy a vá ros pa rancs nok kal kí ván nak tár -
gyal ni. A ba jai hon véd ala ku la tok rang idõs
elöl já ró ja Filepp Jó zsef ez re des volt. Mi vel
õ tör té ne te sen nem tar tóz ko dott a vá ros ban,
he lyet te sé hez, Far kas al ez re des hez ve zet ték
a pi ló tát és tár sát. A tisz tek kö zöl ték, hogy
rö vi de sen né met csa pa tok fog nak ér kez ni
és Ba ján kí ván nak ál lo má soz ni. Az al ez re -
des fel kér ték, hogy a ma gyar ka to ná kat
von ja vis  sza a lak ta nyák ba, ne hogy fegy ve -

res ös  sze tû zés re ke rül jön sor. Az al ez re des,
aki hi á ba kért tá jé koz ta tást és uta sí tást a
ma ga sabb pa rancs nok sá gok tól, a ja vas lat
el fo ga dá sá ra kény sze rült.

A né met egy sé gek Du nán túl fe lõl a dél -
utá ni órák ban ér kez tek. A be vo nu lás ra
vissza em lé ke zõk el sõ sor ban a fi gyel mü ket
meg ra ga dó ol dal ko csis mo tor ke rék pá ro kat
em lí tik. A fel tû nést fõ ként az vál tot ta ki,
hogy az ol dal-gon do lák fe de lén fel ál lí tott,
tü ze lés re kész go lyó szó ró vagy köny  nyû lõ -
fegy ver csö ve né zett far kas sze met az ut cák -
ra csõ dült bé kés pol gá ri la kos ság gal. A dör -
gõ han gú Zündappok és BMW-k (ezek vol -
tak a Wehrmacht rend sze re sí tett mo tor ke -
rék pár jai) már a zor don meg je le né sük kel
tár sult akusz ti kai ha tás sal is al kal ma sak
vol tak a meg fé lem lí tés re. A me net be gép -
ko csi zó gya log ság te her au tói és ho mok szí -
nû pa rancs no ki ko csik is éke lõd tek. A
Volks wa gen gyár e ka to nai cél ra ki fej lesz -
tett jár mû vei a tisz tek és a hír adós ala ku la -
tok szol gá la ti au tói vol tak. Egye sek sze rint
a had osz lo pot félhernyótalpas, pán cé lo zott
gép ko csik is biz to sí tot ták. A meg szál ló erõk
a pol gá ri fiú is ko lát (De ák Fe renc u.) fog lal -
ták le, és ide szál lá sol ták be ma gu kat.

A „Gó lya” (a Fieseler Storch) már ci us
20-án  még a Pe tõ fi-szi ge ten par kolt. Ek kor
el sõs gim na zis ta ként Garáról vo na ton jár -
tam be is ko lám ba. A hét fõi na pon ta ní tás
után ba rá ta im mal a szi get re igye kez tünk,
hogy meg szem lél jük a hír ne ves már ká jú
re pü lõ gé pet. A Storchot egy év vel ko ráb -
ban tör tént ese mény tet te vi lág szer te is -
mert té. Az 1943-ban be kö vet ke zett olasz
ki ug rás és az an gol szász ok kal kö tött fegy -
ver szü net után a fa siz mus sal szem be for du -
ló II. Vik tor Emá nu el Mus so li nit el fo gat ja
és a Gran Sassón õriz te ti. A két ezer öt száz
mé ter ma gas ság ban épí tett he gyi szál ló
csak drót kö tél pá lyán kö ze lít he tõ meg. Az
in du ló ál lo mást erõs carabinieri egy ség vé -
di. Az is mert ej tõ er nyõs fe ne gye rek, Otto
Skorzeny al ez re des vég re hajt egy vak me rõ
és koc ká za tos raj ta ütést. Zaj ta la nul su ha nó
vi tor lá zók kal lan dol a he gyi szál ló tö vé ben.
Bár a gé pek jó részt ös  sze tör nek, a ron csok -
ból ki ug rá ló kom man dó sok le ro han ják a
meg le pett õr sé get, és ki sza ba dít ják a
Ducét. Ter mé sze tes, hogy a Ve zér, aki egy -
szer már meg ta pasz tal ta hût len né pe ál nok
há lá dat lan sá gát, nem kí ván szá raz föl di
úton tá voz ni. Nos, egy vak me rõ né met pi -
ló ta a Storchhal le száll a Gran Sasso alat ti
he gyi legelõ re. Fel ve szi Mus so li nit és haj -
me resz tõ bra vúr ral el star tol a fe nye get ve
fe lé jük ro ha nó sza ka dék pe re mé rõl.

A ne ve ze tes gép test vér ét - mely a Pe tõ fi-
szi get pla tán fá i nak tö vé ben vá ra ko zott -
mind ös  sze egy szür ke si sa kos,egy ked vû né -
met ka to na õriz te. Kis sé meg le pett ben nün -
ket, hogy a ger mán har cos nem ta nú sít fe szes
szi gort: en ge dé ke nyen tû ri, hogy kö zel rõl
meg szem lél jük és kör be jár juk a fu tár gé pet.
Va la men  nyi re még a pi ló ta fül ké be is be kuk -
kant hat tunk, ahol lát tuk a szél vé dõ re fek te -
tett Schmeisser gép pisz toly fe ke te agyát.

A né met meg szál lás, mely nek a ba jai
be vo nu lás csak il luszt rá ló tö re dé ke, ki fe -
szít, fe szes re húz egy olyan vá lasz tó vo na -
lat, mely vö rös zsi nór ként már bõ év ti ze -
de oszt ja meg a ma gyar tár sa dal mat. Ez
pe dig a né met ba rát ság-né met el le nes ség
két tá bo ra. A fo ga lom ér tel me zés re szo rul.
Nem ar ról az el len tét-ten gely rõl van szó,
mely há rom év szá za don át éke lõ dik a ma -
gyar nem ze ti po li ti ka és a Habs burg-kor -
mány zat kö zé. A né met-ró mai bi ro da lom
fe je de lem sé ge i nek és ki rály sá ga i nak la ko -
sa i val a ma gyar ság nem volt rossz vi -
szony ban. A hit újí tás ko rá ban, hos  szú
idõn át a hír ne ves bi ro dal mi uni ver zi tá sok
ké pe zik ki a pro tes táns pré di ká to ro kat.
Ha zánk nagy szá za dá ban, az 1800-as
évek ben az eu ró pai szín vo nal ra tö rek võ
ma gyar tu do má nyos ság szo ros kap cso lat -
ban áll a ran gos né met egye te mek kel.
Sza bad ság har cunk ide jén a né met az
egyet len nem ze ti sé günk, mely nem lá zad
fel el le nünk, sõt nagy há nya duk csat la ko -
zik a nem zet õr- vagy hon véd se reg hez.

A 20. szá za di né met el le nes ség nek te hát
nincs tör té nel mi gyö ke re. A „né met el le -
nes ség” szó tu laj don kép pen a ná ciz mus el -
tö kélt el uta sí tá sá nak a szi no ni má ja. A szi -
tu á ci ót, mely a ki ala ku ló po li ti kai ori en tá -
ci ót meg te rem ti, a Pá rizs kör nyé ki bos  szú -
ál lás ban fo gant bé ke kö té sek hoz zák lét re.
Ma gyar or szá gon az et nog rá fi a i lag sem
véd he tõ tri a no ni cson kí tás úgy szól ván mi -
den kor mány prog ram já vá te szi a te rü le ti
re ví zió szor gal ma zá sát. Né met or szág a ha -
son ló – bár jó val ki sebb mé re tû – sé rel me -
it szin tén or vo sol tat ni akar ja. Ez a cél ki tû -
zés a ha tal mat meg ra ga dó Hit ler prog ram -
já nak is köz pon ti ele me. A nem ze tiszo ci a -
liz mus sal ro kon szen ve zõ Göm bös Gyu la
mi nisz ter el nök az or szág kül po li ti ká ját
már 1933-ban rá ál lít ja a né met szö vet ség -
hez és a vég sõ ka taszt ró fá hoz ve ze tõ pá -
lyá ra. Az 1938-as és 40-es bé csi dön té sek
iga zol ni lát sza nak a né met ba rát po li ti ka ja -
va dal ma zó sá gát. Va ló szí nû, hogy a te rü let -
gya ra po dás té nye je len tõ sen fel duz zaszt -
hat ta a né me tek kel szim pa ti zá lók tá bo rát.
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Meg kell azon ban vizs gál nunk az érem
má sik ol da lát is. A Hor thy -kor szak két leg -
je len tõ sebb po li ti ku sa Beth len Ist ván és
Te le ki Pál. Lá tó kör ük szé les, po li ti kai tá jé -
ko zott sá guk re á lis. A ha tal mi erõ vi szo nyo -
kat tu do má nyos meg ala po zott ság gal, il lú -
zió men te sen szem lé lik. Mind ket ten an gol -
szász ori en tá ci ó jú ak. Nincs két sé gük: a
nyu ga ti de mok rá ci ák és a ten gely ha tal mak
kö zel gõ ös  sze üt kö zé se kor Hit ler húz za a
rö vi deb bet. Te le ki nem zet kö zi hír ne vû
föld rajz tu dós. Is me ri a brit vi lág bi ro da lom
erõ for rá sa i nak ha tal mas tel je sí tõ ké pes ség -
ét. To váb bá nincs két sé ge a te kin tet ben,
hogy vi lág há bo rú ese tén John Bull szá mít -
hat az USA mér he tet len gaz da sá gi ere jé -
nek tá mo ga tá sá ra.

Egyé ni kva li tá saik ki vá ló sá ga vi szont
elég te len de ter mi nált vég ze tük el há rí tá sá -
ra. Te le ki Pál 1941. áp ri lis 3-án lát ja be a
ret te ne tes el lent mon dást. A né met ba rát -
ság ra ala po zó országgyarapítás nem
egyez tet he tõ ös  sze az er köl csi tisz tes ség -
gel. Ön gyil kos ság ba me ne kül. Beth len a
vi lág vál ság ide jén, 1931-ben mond le a
mi nisz ter el nök ség rõl és vo nul vis  sza a
nyil vá nos po li ti zá lás el sõ vo na lá ból. Csu -
pán a kor mány zó bi zal mas és tit kos ta -
nács adó ja ma rad: vé den cét meg pró bál ja
vis  sza tar ta ni a ve szé lyes kö vet kez mé -
nyek kel já ró dön té sek tõl. Nem sok si ker -
rel. Már ci us 21-én a Ges ta po ko pói elõl
ba rá ta i nál rej tõ zik el. 1945-ben saj nos két
tûz kö zé szo rul. Nyu gat ra nem tá voz hat,
így a szov jet po li ti kai rend õr ség ke zé be
ke rül. A ha lál egy év múl va moszk vai bör -
tö né ben éri.

A vi lág há bo rú ba ok ta la nul be lé põ or szá -
got fél tõ né met el le nes ve ze tõ ket azon ban
csak fe lü le tes le pel ta kar ja. A né met hír -
szer zés bõ sé ges és meg le he tõ sen pon tos
in for má ci ó kat gyûj tött be a ná ciz mus sal
szem be he lyez ke dõk rõl. A lis ták meg bíz -
ha tó sá gát mu tat ták a meg szál lást kö ve tõ
le tar tóz ta tá sok. A be vo nu lá sig hi va tal ban
lé võ miniszerelnököt, Kállay Mik lóst az
el fo ga tás tól a tö rök kö vet men ti meg és ré -
sze sí ti me ne dék jog ban. Le tar tóz tat ják és
kon cent rá ci ós tá bor ba szál lít ják Keresztes-
Fischer Fe renc bel ügy mi nisz tert. Él ve zi a
Ges ta po ven dég sze re tet ét a kül ügy mi nisz -
té ri um ma gas be osz tá sú hi va tal no ka,
Szentmiklóssy mi nisz ter he lyet tes, Szege-
dy-Maszák Ala dár osz tály ve ze tõ, va la -
mint a ve zér kar kém el há rí tó osz tá lyá nak
fõ nö ke, Ká dár Gyu la ez re des is. An tall Jó -
zse fet (a né hai mi nisz ter el nök ap ját) azért
ve szik õri zet be, mert 1939-tõl kor mány -
biz tos ként meg szer vez te a len gyel, zsi dó,
fran cia, an gol me ne kül tek el he lye zé sét és
el lá tá sát. A fel so ro lás ter mé sze te sen csak

il luszt ra tív jel le gû és szer fe lett hi á nyos.
Ki kell egé szí te nünk meg az zal, hogy
már ci us tól ok tó ber 15-ig egy re erõ sö dik a
ná cik kal szem ben ki ala ku ló bel sõ el len ál -
lás. Ezt fo koz za a fegy ver szü ne tet meg -
aka dá lyo zó Szálasi-puccs mi at ti el ke se re -
dés. A hit le ri ura lom irán ti el len szenv in -
du la to kat ger jeszt a tár sa da lom szé les ré -
te ge i ben.

Má jus vé gén a püs pö ki kon fe ren ci án
Apor Vil mos, Mindszenty Jó zsef és Shvoy
La jos fõ pap ok kö ve te lik, hogy a ka to li kus
egy ház lép jen fel a zsi dók de por tá lá sá nak
meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben. A meg al ku -
vó Serédi Jusztinián bí bo ros sal szem ben
ugyan alul ma rad nak, de a ké sõb bi hó na -
pok ban Mindszenty és tár sai lel ki is me ret -
ük pa ran csát fö lé be he lye zik az egy há zi
fe gye lem nek.

Szem be száll a ná cik kal a ma gyar tu do -
mány két ki emel ke dõ sze mé lyi sé ge, a No -
bel-dí jas Szent-Györgyi Al bert és Bay
Zol tán is. Szent-Györgyit a le tar tóz ta tás tól
az el rej tõ zés men ti meg. Bay az Egye sült
Iz zó fegy ve res el len ál lást szer ve zõ mun -
ká sa i val tart kap cso la tot. Õt a Ges ta pó val
együtt mû kö dõ nyi las csend õr nyo mo zók
ej tik fog lyul. Az egyéb ként nem in do ko -
lat lan ak ció kí nos fi as kó val zá rul. Az
Egye sült Iz zó ugyan is a né me tek ál tal
igény be vett ha di üzem, mely nek tu do má -
nyos igaz ga tó ja Bay Zol tán. A bi ro dal mi
ha di anyag gyár tást irá nyí tó mi nisz ter, Al -
bert Speer egy mû sza ki bi zott sá got te le pí -
tett Bu da pest re En nek fel ada ta a ma gyar
ipar né met ér de ke ket ki szol gá ló irá nyí tá sa
volt. Az Iz zó ve zér igaz ga tó ja a ko mis  szi ó -
hoz for dul: a Ges ta po túlbuzgalma ve szé -
lyez te ti a min de nek fe lett ál ló célt, a há bo -
rús erõ fe szí tést: Bu da pest és Ber lin között
fel züm mög nek a te le fon drót ok. A pa naszt
gyor san or vo sol ják. Az elõ zõ es te még
zord és fe nye ge tõ zõ csendõrszázados más -
nap ko nyak kal, ci ga ret tá val és sû rû bo csá -
nat ké rés sel trak tál ja a gya nú sí tott ból „pro -
fes  szor úr rá” avan zsált fog lyot. A tra gi ko -
mé dia má so dik fel vo ná sát a né met ko mi té
ve ze tõ je ad ja elõ. Sze ré nyen, ám fél re ért -
he tet le nül utal a sza ba dí tá si ak ci ó be li sze -
re pé re, majd hir te len té mát vált. Tud ja,
hogy Bay a há bo rú elõtt ki tû nõ kap cso la tot
ápolt be fo lyá sos ame ri kai tu dó sok kal.
Amen  nyi ben a há bo rú saj ná la tos mó don
Né met or szág szá má ra ked ve zõt le nül fe je -
zõd ne be, ak kor ugye bár... Bay Zol tán in -
tel lek tu á lis fe gye lem mel bí ró, hig gad tan
tár gya ló part ner, ám ez út tal csak ne he zen
tud ja el rej te ni a su nyin szá mí tó elõ re lá tás
irán ti un do rát.

Ter mé sze tes, hogy 1944 ta va szát kö ve tõ
fen ti ese mé nyek rõl jó részt csak évek vagy

ér ti ze dek múl va ér te sül tünk. Ar ról azon -
ban, hogy a meg szál lás mi lyen ér zel mi re -
ak ci ót vál tott ki a III. Bé la Gim ná zi um di -
ák ja i ból, ko ra be li, hi te les ada ta ink van nak.
Kosz to lá nyi Kár oly em lí tett mun ká já ban a
kö vet ke zõ ket ír ja: „A di ák ság kö ré ben is
vi ták tá mad tak a meg szál lás ról. A nagy ré -
sze el le nez te, és más nap ra til ta ko zó tün te -
tést ha tá roz tunk el. Ös  sze is gyûl tünk más -
nap a Köz pon ti Mo zi elõtt, min den fi a tal
haj tó ká ján már ci us 15-i ko kár da vi rí tott. A
gyü le ke zés alatt meg ér kez tek ta ná ra ink is,
akik fél tet ték a fi a ta lo kat a tün te tés kö vet -
kez mé nye i tõl. A mi spon tán lel ke se dé sünk
he lyett õk elõ re lá tób ban gon dol koz tak.
Lász ló Vin ce igaz ga tó rö vid be szé det in té -
zett hoz zánk, majd eré lye sen fel szó lí tott
min den kit, hogy men jen ha za. Így a tün te -
tés bõl nem lett sem mi, de a fi a ta lok til ta -
ko zá suk je lé ül a ko kár dát haj tó ká ju kon
hagy ták hos  szú ide ig, jó ma gam vagy két
hó na pig vi sel tem.”

Ha son ló an szá mol be az ese mé nyek rõl a
Ba jai Hon pol gár 1992. no vem be ri szá má -
ban dr. Lo vas György is. „A «zász lót»
min dig az if jú ság vi szi. A di á kok (el sõ sor -
ban a III. Bé la Ciszt. Gim ná zi um, va la mint
a ke res ke del mi fiú is ko la és a ta ní tó kép zõ
di ák jai) a Dé ri-kert Nem ze ti Bank kö rü li
ut ca ré szén (majd a bank épü le té nek kö ze -
lé be) gyü le kez tek «el len tün te tés re» a ma -
gyar nem ze ti sza la got, ko kár dá kat ki tûz ve
ru há za tuk ra. A tün te tés egyik szer ve zõ je
édes apám volt. … A fel he vült, for ron gó,
ha za fi as jel sza va kat ki ál to zó, nem ze ti da -
lo kat ének lõ di ák cso por to su lást a hír re ro -
han va oda ér ke zõ Lász ló Vin ce cisz ter
rend ház fõ nök, gim ná zi u mi igaz ga tó «ker -
get te szét» min den szer ze te si és igaz ga tó -
ta ná ri te kin té lyét lat ba vet ve. Té ve dé sek
el ke rü lés vé gett köz löm, hogy nem a né -
me tek irán ti szim pá ti á ja mi att tet te, ha nem
a di ák ja it a meg tor lás tól fél tõ pe da gó gu si
lel kü le te ve zé rel te.”

A tün te tés hely szí né re vo nat ko zó le írá -
sok el té ré se ma gya ráz ha tó a nagy idõ táv -
lat ból adó dó em lé ke ze ti pon tat lan ság gal.
Le het sé ges azon ban, hogy az egy szer már
fel osz la tott di ák cso port újó lag gyü le kez ni
kez dett. Ar ra vo nat ko zó an, hogy ta ná ra in -
kat nyug ta la ní tot ta még már ci us 20-a után
is az if jú ság for ron gá sa, ha tá ro zott bi zo -
nyí té kom van. A meg szál lást kö ve tõ hét
va la me lyik nap ján az ud va ron so ra koz tat -
ták fel a nyolc osz tály. Arc vo na lunk elé
Lász ló di rek tor úr kí sé re té ben a ba jai hely -
õr ség egy tiszt je lépett. Ke mény kö té sû, jó
ki ál lá sú szá za dos volt, és ami lé nye ges,
azon nal meg ta lál ta a megfelelõ han got.
Nem hasz nált el kop ta tott frá zi so kat, sõt
né hány me leg mondattal mél tá nyol ta a di -
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ák ság ha za fi as fel buz du lá sát. Nyo ma té ko -
san fi gyel mez te tett azon ban ar ra, hogy a
tüntetés ha tás ta lan len ne, és eset leg vé res
meg tor lást ki vál tó ku darc ba ful lad hat.

Az if jú sá got féltó gond dal óvó szán dék
a kö vet ke zõ hé ten már el vesz tet te ak tu a li -
tá sát. A kul tusz mi nisz ter ugyan is már ci us
vé gén le zár ta a tan évet. A di ák ság szét osz -
la tá sá ban a bölcs elõ re lá tás mu tat ko zott
meg Az osz tály kö zös ség nyi kis em ber bo -

lyo kat a tö meg pusz tu lás ve szé lye fe nye -
get te. 1944. áp ri lis 3-án a Foggia kö rül
épült re pü lõ te rek rõl fel szál ló nyolc száz
ame ri kai gép pusz tí tó bom ba tá ma dás sal
ta rol ta le a fõ vá ros kör nyé két. Sú lyos ká -
ro kat szen ve dett a cse pe li re pü lõ gép gyár, a
Weiss Manf réd Mû vek és a Fanto olaj fi no -
mí tó. A nagy ki ter je dé sû fe renc vá ro si pá -
lya ud var pe dig rom hal maz zá vált. A légi-
csapásnak ezer har minc nyolc pol gá ri la kos

esett ál do za tul. A sztratoszférából le súj tó
menny kõ csa pás ok sû rûn, he ten ként több -
ször is kö nyör te len rend sze res ség gel is -
mét lõd tek. A há bo rú emész tõ láng jai ed dig
csak a front vo na la kon pusz tí tot tak. Most a
bé kés, vét len, több sé gé ben jó za nul elõ re -
lá tó pol gá ri la ko sok nak kel lett fi zet ni ük
fe le lõt len, bû nös ha di üze ne tek kö vet kez -
mé nye i ért.

Dr. Dá ni el Jó zsef

Jókai Mór, Baja város 1893. évi díszpolgára
A du a liz mus ko rá ban a dísz pol gá ri cím -

nek egé szen más tar tal ma volt, mint nap ja -
ink ban. Egy vá ros tisz te le te je lé ül gyak ran
a nép sze rû köz éle ti sze mé lyi sé gek kö zül
vá lasz tot ta meg dísz pol gá rát. Jó kai Mórt
szer te ága zó írói mun kás sá gá nak el is me ré -
sé ül az 1890-es évek ben több vá ros dísz -
pol gá rá vá vá lasz tot ta. Ba ja ezt 1893. má -
jus 25-én tet te meg a tör vény ha tó sá gi bi -
zott ság ren des ülé sén.

„Jegy zõ könyv
Fel vé te tett Ba ján, 1893. évi má jus hó

25.-én a tör vény ha tó sá gi bi zott ság nak
mél tó sá gos Vojnits Ist ván fõ is pán úr el -
nök le te alatt N. N. bi zott sá gi ta gok je len -
lét ében meg tar tott ren des köz gyû lés bõl.

6794/1893. kig.
Fel vé te tett Er dé lyi Gyu la fõ jegy zõ és

tár sa i nak in dít vá nya Jó kai Mór nak Ba ja
vá ros dísz pol gá rá vá le en dõ meg vá lasz tá sa
iránt.

Ha tá ro zat:
A köz gyû lés te kin tet tel ar ra, hogy Jó kai

Mór a ma gyar nép nek az egész vi lág elõtt
her vad ha tat lan di csõ sé get szer zett, te kint ve
a ko szo rús író nak egy fél szá za don ke resz tül
ki fej tett rend kí vü li te vé keny sé gé re és nagy
…, Jó kai Mórt, mint a ha zai iro da lom büsz -
ke sé gét, egy ér tel mû lel ke se dés sel Ba ja vá -
ros dísz pol gá rá vá meg vá laszt ja, ugyan õt
öt ven éves írói ju bi le u ma al kal má ból kül -
dött sé gi leg üd vö zöl ni ha tá roz za és a kül -
dött ség tag já ul dr. He ge dûs Ala dár pol gár -
mes ter, dr. Drescher Ede or szág gyû lé si kép -
vi se lõ és Er dé lyi Gyu la fõ jegy zõ ura kat vá -
laszt ja meg, mely kül dött sé get a dísz pol gá ri
ok le vél át nyúj tá sá val is meg bíz za.

Ba ja vá ros tör vény ha tó sá gi bi zott sá gá -
nak 1893. évi má jus hó 25-n és foly tat va
26-án tar tott ren des köz gyû lé sé bõl.”

A dísz pol gá ri ok le ve let a dön tés után meg -
ren del te a vá ros 60 Ft-ért Bu da pes ten. Pos-
ner Kár oly La jos és fia nyom dá ja (Bu da pest,
VI. ke rü let, Csengery ut ca 31.) ké szí tet te el

au gusz tus ban az egye di dísz ok le ve let, de az
elõ irány zott 60 Ft ke vés nek bi zo nyult, to -
váb bi 15 Ft ki egé szí tést kért a nyom da.

„Nagy sá gos Er dé lyi Gyu la úr nak
vá ro si fõ jegy zõ, Ba ja
Van sze ren csénk szí ves tu do má sá ra jut -

tat ni, hogy a dísz fel ira tot ma el küld jük és
bá tor ko dunk csa tol tan szám lá val szol gál -
ni. – Ám bár az ár 60 frt-tal ál la pít ta tott
meg, kell hogy pusz ta ön költ sé gün ket fe -
dez zük, hogy a szám lá ba he lye zett 75 frt-
nyi ös  szeg szí ves el is me ré sét ké rel mez zük.
– A dísz fel irat oly gon dos és dí szes ki vi tel -
ben ré sze sült, hogy an nak ké szí té se a ki al -
ku dott árat jó val fe lül múl ja és re mél jük,
hogy a fel irat va ló ban szép ki ál lí tá sa ar ra
indítandja Nagy sá go dat, hogy ne künk szí -
ves tá mo ga tá sá val a szám la ös  szeg tel jes
el fo ga dá sát ki esz köz li.

Al kal mat lan ko dá sun kért szí ves bo csá -
na tot kér ve ma ra dunk, ma gun kat Nagy sá -
god jó in du la tá ba ajánl va.

Ki tû nõ tisz te let tel:
Posner Kár oly La jos és fia"

Az írót 1894-ben, 50 éves írói ju bi le u ma
al kal má ból kö szön töt te Ma gyar or szág. A
ju bi le um mél tó meg ün nep lé sé re már
1893-ban el kezd tek ké szül ni, kü lön „Jó -
kai-ün ne pélyt ren de zõ” bi zott sá got ál lí tott
fel a kor mány, ve ze tõ je a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia el nö ke, bá ró Eöt vös
Ló ránd lett. Az ün nep ség idõ pont ját 1894.
ja nu ár 6-ra tûz ték ki, de a hi va ta los prog -
ram már elõ zõ nap el kez dõ dött Bu da pes -
ten. A bi zott ság fel szó lí tá sá ra vi dé ki tör -
vény ha tó ság ok – vá ro sok – a ma guk mód -
ján kö szön töt ték Jó kai Mórt.

„A Jó kai ün ne pélyt ren de zõ bi zott ság tól
Mé lyen tisz telt Tör vény ha tó ság!
Jó kai Mór a fo lyó év ben töl ti be írói

mun kál ko dá sá nak öt ve ne dik évét.
Hogy Ma gyar or szág nak Jó kai az író és

köl tõ mi je, azt fej te get nünk fe les le ges.

Min den ma gyar is me ri õt és azok kö zé
so rol ja, kik re a nem zet büsz ke ség gel te kint.

A ma gyar nem zet lel két önté mû ve i be,
me lyek leg tisz táb ban és leg gaz da gab ban
tük röz te tik vis  sza a ma gyar geniuszt.

Nin csen Ma gyar or szág nak egyet len vi -
dé ke a ma gyar élet nek egyet len ké pe, alak -
ja, je len te, sa ját sá ga, me lyet ra gyo gó te -
het sé gé vel meg nem ele ve ní tett vol na mû -
ve i ben.

Nagy ha tá sú mun ká it egy for mán él ve zi a
pa lo ták ura és a kis kuny hó la kó ja, a Kár -
pá tok tól az Ad ri á ig, és e ha tá ro kon kí vül
az egész mû velt kül föld.

Fé nyes írói te het sé ge õt nem csak ná -
lunk, ha nem a vi lág iro da lom ban is a leg el -
sõ he lyek egyi ké re emel ték.

E csil lag vi lág hí re emel ked ve tündöklõ-
leg ra gyog már fél szá zad óta ha zánk egén.

Ez öt ven év örö kös al ko tás, foly to nos te -
vé keny ség volt a ma gyar iro da lom te rén.

Ter mé sze tes te hát, hogy a nép sze rû ség -
nek pél dát lan ma gas fo ká ra emel ke dett Jó -
kai Mór fél szá za dos írói ju bi le u má nak al -
kal mát az egész nem zet meg ra gad ni akar -
ja, hogy tisz te le tét, hó do la tát, há lá ját le ró -
ja ha zánk e büsz ke sé ge iránt.

Ju bi le u ma or szá gos nem ze ti ün nep, me -
lyet nem csak Bu da pes ten, ha nem a vi dé -
ken is, sõt a vi lág min den ré szé ben, ahol
csak ma gyar em ber la kik meg ün nep lik.

Bu da pes ten az ün ne pély ren de zé sé re bi -
zott ság ala kult, mely fo lyó évi ok tó ber hó
11-ik nap ján tar tott köz gyû lés ében újab -
ban el ha tá roz ta, hogy az ün ne pélyt 1894.
évi ja nu ár hó 6.-ik nap ján Bu da pes ten a
Vi ga dó ter me i ben fog ja meg ül ni, és azon
óha ját fe jez te ki, hogy ezen ün ne pé lyen
mind azon tör vény ha tó ság ok, tár su la tok,
tes tü le tek és egye sü le tek, me lyek ün ne pel -
ni fog ják Jó ka it, leg alább ki kül döt te ik ké -
pé ben ve gye nek részt, el hoz ván ma guk kal
tisz te le tük em lé két, úgy hogy az az ün nep
mind an  nyi unk ös  szeg zé se, és az él jen,
mely azon har sog ni fog egy egész nem zet
él je ne le gyen.
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Kér jük te hát a mé lyen tisz telt Tör vény -
ha tó sá got, hogy amen  nyi ben az még nem
tör tént vol na meg, szí ves ked jék azon mó -
do za to kat meg ál la pí ta ni, mik kel leg mél -
tób ban le ró hat ná hó do la tát az ün ne pelt
író nagy szel le me iránt, ami re kü lö nö sen
al kal mas vol na a nagy író mun ká i nak mi -
nél több pél dány ban va ló meg szer zé se.

Tisz te let tel kér jük to váb bá szí ves ked jék
oda hat ni, hogy ha tó sá ga alatt ál ló te rü le -
tén lé võ is ko lák, köz mû ve lõ dé si és iro dal -
mi tár su la tok és egye sü le tek 1894. évi ja -
nu ár hó 6.-án szin tén Jó kai ün ne pélyt ren -
dez ze nek.

Amen  nyi ben a tisz telt Tör vény ha tó ság a
bu da pes ti ün ne pé lyen – mely nek rész le tes
prog ram ját vég le ges meg ál la pí tá sa után
azon nal kö zöl ni fog juk – né hány ta gú kül -
dött ség ál tal részt ven ni mél tóz tat nék, kér -
jük hogy a kül dött ség tag ja i nak szá mát,
va la mint azt, hogy az ün ne pé lyen Jó kai
irán ti hó do la tuk nak mi ként kí ván nak ki fe -
je zést ad ni /: üd vöz lõ irat, dísz pol gá ri ok -
le vél, em lék tárgy, stb. át nyúj tá sa? :/ fo lyó
évi deczember hó 1sõ nap já ig Gerlóczy
Kár oly kir. ta ná csos, pol gár mes ter úr ral,
mint az ün ne pély ren de zé sé vel meg bí zott
mû vé sze ti bi zott ság el nö ké vel /: Bu da pes -
ten új vá ros ház :/kö zöl ni szí ves ked jék.

Ha za fi as tisz te let tel!
Bu da pes ten, 1893. évi ok tó ber ha vá ban
A Jó kai ün ne pélyt ren de zõ bi zott ság.
Eöt vös Lo ránd el nök”

Ba ja vá ros a dísz pol gá ri ok le ve let a pes -
ti ün nep sé gen 1894. ja nu ár 6-án kí ván ta
át ad ni, emel lett Jó kai ös  szes mû ve i nek
nem ze ti dísz ki adá sát is meg ren del te egy
pél dány ban.

„13763/1983 kig.
A Jó kai ün ne pélyt ren de zõ bi zott ság nak

át irat a Jó kai ju bi le um ügyé ben.
Ha tá ro zat:
El te kint ve at tól, hogy a tör vény ha tó sá gi

bi zott ság a f. évi 35. szá mú ha tá ro za tá val
Jó kai Mórt Ba ja vá ros dísz pol gá rá vá egy -
ér tel mû lel ke se dés sel meg vá lasz tot ta, az
ün ne pelt író nagy szel le me iránt ér zett hó -
do la tát ak ként vé li a leg mél tób ban le ró ni
ha Jó kai Mór ös  szes mû ve i nek nem ze ti ki -
adá sá ból egy pél dányt meg ren del.

Uta sít ja eh hez ké pest a vá ro si ta ná csot,
hogy a jö võ év ele jén, az 1894. évi költ ség -
ve tés ter hé re ezen nem ze ti ki adás költ sé gé -
nek fe de zé sé re a há zi pénz tár ból az elõ re
nem lát ha tó ki adá sok czíménél 200 frt-ot
ado má nyoz zon és in téz ked jék, hogy a meg -
ren de lõ nyi lat ko zat már most, fen ti ös  szeg
pe dig jö võ évi ja nu ár hó fo lya mán a Jó kai
ju bi le um bi zott ság czímére a Bel vá ro si Ta -

ka rék pénz tár Rész vény tár sa ság nak Bu da -
pest re /: Ko ro na her ceg utcza 3. sz. :/ el kül -
des sék, an nak ide jén pe dig te gyen ide ja -
vas la tot, hogy a meg ren delt mû me lyik
hely be li köz mû ve lõ dé si in té zet nek len ne
fel aján lan dó?

Ke res se meg to váb bá a hely be li zircz-
ciszterczi r. kath fõ gim ná zi um, az ál la mi
ta ní tó kép zõ in té zet, a vá ro si polg. is ko la,
az izr. polg. is ko la, és az ös  szes nép is ko lák
és ne ve lõ in té ze tek igaz ga tó sá ga it, hogy a
ju bi le u mi bi zott ság ál tal ki tû zött na pon,
va gyis 1894. évi ja nu ár hó 6-án Jó kai ün -
ne pélyt ren dez ni szí ves ked je nek.

1893. no vem ber 13-án”

A hi va ta los le vél nek csak a fo gal maz vá -
nya ma radt fent, ezen több vál toz ta tás –
be szú rás és tör lés – is lát ha tó. A leg lé nye -
ge sebb vál toz ta tás az, hogy a vá ros ál tal
meg ren delt dísz ki adást ere de ti leg a vá ro si
könyv tár szá má ra akar ták át ad ni, de eb bõl
sem mi sem lett, he lyet te ja vas la to kat kér -
nek a ked vez mé nye zett in téz mény re.

A 13763/1893-as irat hoz csa tol ták a
14624-est, amely ben Ba ja je lez te rész vé te li
szán dé kát a ja nu ár 6-i köz pon ti ün nep sé gen.

„14624/1893. kig.
Nagy sá gos Gerlóczy Kár oly kir. ta ná -

csos, pol gár mes ter úr nak, mint a Jó kai ju -
bi le um mû vé sze ti bi zott ság el nö ké nek.

Bu da pes ten
Nagy be csû meg ke re sé sé re van sze ren -

csém tisz te let tel ér te sí te ni, hogy Ba ja vá ros
bi zott sá ga Jó kai Mórt a vá ros Dísz pol gá rá -
vá egy ér tel mû lel ke se dés sel meg vá lasz tot ta
és hogy a dísz pol gá ri ok le ve let há rom ta gú
kül dött ség (: név sze rint dr. He ge dûs Ala dár
pol gár mes ter, Drescher Ede or szág gyû lé si
kép vi se lõ és Er dé lyi Gyu la fõ jegy zõ :)
óhajt ja a ju bi lá ris író nak át nyúj ta ni. A fo -
ga dá si es tély re a kül dött ség há rom tag ja és
ezek nek ne jei igé nyel nek meg hí vót.

Ha za fi as tisz te let tel.
Ba ján, 1893. nov. 24.”

Jó kai Mór 50 éves írói ju bi le u mát az
egész or szág kö szön töt te, po li ti kai ál lás -
pont ra va ló te kin tet nél kül. A ba jai kül dött -
ség is át ad ta a dísz pol gá ri cím rõl szó ló ok -
le ve let. A Jó kai ös  szes mû ve i nek sor sa fe -
lett vi szont az érin tett köz in téz mé nyek ösz-
  sze kü lön böz tek. A vá ro si meg em lé ke zé -
sek meg tar tá sa után szin te azon nal – 1894
feb ru ár já ban – töb ben is be je len tet ték igé -
nyü ket a so ro zat ra. Ba ja vá ros ta ná csa
1894. már ci us 17-én tár gyal ta a be ér ke zett
igé nye ket, és az aláb bi kér vény alap ján
ked vez mé nye zett nek a Pol gá ri Ol va só -
egye sü le tet ja va sol ta.

„2612/1894. kig.
Tör vény ha tó sá gi jog gal fel ru há zott Ba ja

vá ros Te kin te tes Ta ná csá hoz alá za tos kér vé -
nye a ba jai pol gá ri ol va só egye sü let nek.
képv.: Drescher La jos egye sü le ti el nök ál tal.

Te kin te tes Vá ro si Ta nács!
Ba ja vá ros te kin te tes tör vény ha tó sá gi bi -

zott sá ga 1893-ik évi no vem ber hó 15-én tar -
tott köz gyû lé sén 196 közgy. szám alatt ho zott
ha tá ro za tá val ün ne pelt írónk, Dr. Jó kai Mór
úr ös  szes mû ve i nek nem ze ti ki adá sá ból egy
pél dány nak Ba ja vá ros kö zön sé ge ré szé rõl
le en dõ meg ren de lé sét ha tá roz ván el, egyút -
tal meg bí zást adott a te kin te tes Ta nács nak,
hogy az iránt, va jon a meg ren delt mû me lyik
hely be li köz mû ve lõ dé si in té zet nek ajánl-
tassék fel, ja vas la tot te gyen.

Sze rény tu do má sunk sze rint a te kin te tes
Ta nács e tárgy ban a te kin te tes tör vény ha tó -
sá gi köz gyû lés nek még nem tett ja vas la tot,
mi ért is az alul írott pol gá ri ol va só egye sü let
vá laszt má nya fo lyó 1894.-ik évi feb ru ár hó
18-án tar tott ülé sén azon ha tá ro za tot hoz ta,
hogy a fen ti mû el nye ré se vé gett a te kin te tes
Ta nács nál tisz te let tel jes ké rel met ter jeszt
elõ, mely nek tá mo ga tá sá ra le gyen sza bad
rö vi den kö vet ke zõ in do ko kat fel so rol ni:

A ba jai pol gá ri ol va só egye sü let már év ti -
ze dek óta Ba ja vá ros in tel li gens pol gá ra i -
nak, s ezek kö zül kü lö nö sen a te kin té lye sebb
ipa ro sok nak, s ke res ke dõk nek úgy nem kü -
lön ben szá mos vá ro si és ma gán tiszt vi se lõ nek
is tár sa dal mi gyûlhelye, mely ben a vá ros la -
ko sai ezen kö zép osz tály nak nem csak a kel le -
mes üdí tõ szó ra ko zá sok, ha nem a szel le mi
mû ve lõ dés és elõ re ha la dás esz kö zei is min -
den kor kel lõ mérv ben ren del ke zés re ál lot tak.

Ezen esz kö zök kö zött a leg fon to sabb, a
szel le mi kin csek va ló sá gos gyûj te mé nyé nek
mond ha tó volt min den az egye sü let szá mos
kö tet bõl ál ló könyv tá ra, mely vá ro sunk la -
kos sá gá nak is me re tes ma gas szín vo na lon
ál ló ál ta lá nos intelligencziája meg al ko tá sá -
ban s fenn tar tá sá ban el sõ ran gú té nye zõt
ké pe zett, s mely nek a köz mû ve lõ dést ter jesz -
tõ ren del te té se úgy szól ván hé zag pót ló azon
ok ból, mert vá ro sunk nak ha son ló ter je del -
mû, s a la kos ság ál tal oly kön  nyen hoz zá fér -
he tõ köz könyv tá ra nin csen.

Ta lán nem szük sé ges kü lön, s rész le te sen
bi zo nyí ta nunk, hogy ezen könyv tár fenn -
tar tá sa és idõn kint va ló ki egé szí té se egy -
szó val a kor mû velt sé gé nek meg fe le lõ szín -
vo na lon va ló meg tar tá sa te te mes anya gi
ál do za to kat igé nyel, me lyek egye sü le tünk -
re an nál nyo masz tób ban ne he zed nek, mi -
nél in kább fogy az egye sü let nek szá mos
más irány ban is igény be vett anya gi ere je,
s mi nél in kább emel ked nek a könyv tár nak
mo dern szel lem ben va ló fenn tar tá sá hoz
fû zõ dõ kö ve tel mé nyek.
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Te kin te tes Vá ro si Ta nács!
A jel zett in do kok bá to rí ta nak fel ben nün -

ket ar ra, hogy oly fon tos mû ve lõ dé si té nye -
zõt kép zõ könyv tá runk gya ra pít ha tó sá ga
ér de ké ben a te kin te tes Ta nács ke gyes jó in -
du la tát és jó aka ró tá mo ga tá sát kér jük ki,
mi dõn az iránt ese de zünk a Te kin te tes Ta -
nács hoz:

Hogy a Dr. Jó kai Mór ös  szes mû ve i nek
nem ze ti ki adá sá ból Ba ja vá ros kö zön sé ge
ál tal meg ren delt pél dány nak a ba jai pol -
gá ri egye sü let ré szé re le en dõ fel aján lá sát
a Te kin te tes Tör vény ha tó sá gi Bi zott ság nak
ke gye sen ja vas lat ba hoz ni mél tóz tas sék.

Itt tisz te let tel meg je gyez zük, hogy a ba jai
úri és ke res ke del mi casinó Dr. Jó kai Mór ös -
 szes mû ve i nek nem ze ti ki adá sá ra már meg -
ren de lést tet tek, s így a vá ros ál tal be szer zen -
dõ pél dány ra igényt nem tar ta nak.

A ba jai pol gá ri ol va só egye sü let vá laszt -
má nyá nak 1894.-ik évi feb ru ár hó 18-án tar -
tott ülé sén ho zott ha tá ro zat tal nyert meg bí -
zás ból.

A ba jai pol gá ri ol va só egye sü let ne vé ben:
Drescher La jos  egye sü le ti el nök”

Jó kai Mór ös  szes mû ve i nek nem ze ti dísz -
ki adá sa a mû ve ket ará nyo san el oszt va 100

kö te tet tett ki, amely bõl fél éven te 10 db je -
lent meg – az el sõ 1894 ta va szán –, az az az
tel jes so ro zat 1898-ban ért a vé gé re. A ju bi -
le u mi dísz ki adást a Ré vai Test vé rek Ki adó
ké szí tet te Bu da pes ten, és csak az elõ fi ze té -
sek szá má nak meg fe le lõ, sor szá mo zott da -
rab szá mot ké szí tet tek be lõ le, az el sõ kö tet -
ben sze re pelt a meg ren de lõk ne ve is – e név -
sort az or szá gos na pi lap ok is kö zöl ték. A ki -
adó le he tõ sé get biz to sí tott spe ci á li san dí szí -
tett „amateur-díszpéldány” meg ren de lé sé re
is, en nek ára 500 fo rint volt.

A Ba ja vá ros ál tal meg ren delt nem ze ti ki -
adás kö te tei a Ba jai Pol gá ri Ol va só egye sü -
let hez ke rül tek. A te kin té lyes gyûj te mén -
 nyel ren del ke zõ egye sü let 1945-ös fel osz la -
tá sá ig könyv tá ri funk ci ó kat is el lá tott, igaz,
több ször ne vet vál toz ta tott az évek so rán.
Az egye sü let könyv tá rá nak anya gát a má -
so dik vi lág há bo rút kö ve tõ za va ros idõ szak -
ban több he lyen is õriz ték, és ko moly ká ro -
so dá sok is ér ték az anya got. A meg ma radt
köny ve ket – köz tük a nem ze ti dísz ki adás -
ban meg je lent Jó kai ös  szes egyes pél dá nya -
it is – ma a ba jai Ady End re Vá ro si Könyv -
tár és Mû ve lõ dé si Köz pont õr zi.

Sar lós Ist ván

A Rotary – po li ti ka- és val lásmen tes –
vi lág szer ve zet tag jai olyan sze mé lyek,
akik ké szek hu ma ni tá ri us szol gá la tot vál -
lal ni, ar ra tö re ked nek, hogy az em be rek
kö zött ter jed jen a meg ér tés és a jószándék.
A ta gok ál tal vál lalt szol gá lat épp úgy ma -
gá ban fog lal ja a rá szo ru lók és a hát rá nyos
hely ze tû em be rek tá mo ga tá sát, mint a jö võ
nem ze dé kek – a fi a ta lok – tá mo ga tá sát.

Ezen el vek el fo ga dása és kö ve té se jel le -
mez te Me zei La jost, így ma gá tól ér te tõ dõ
volt, hogy ami kor dr. Deutsch Ot tó meg -
kezd te Ba ján a klub szer ve zé sét, La jos ba -
rá tunk az el sõk kö zött csat la ko zott. Az ala -
ku lás há roméves idõ tar ta ma alatt ak tív
sze repet vállalt az asz tal tár sa ság tag sá gá -
nak ki ala kí tá sá ban, a klub bá ala ku lás elõ -
ké szí té sé ben.

Csen des böl cses sé ge, se gí tõ kész sé ge
alap ve tõ en ha tá roz ta meg a friss klub ka rak -
te rét. A Rotary Clu bok ban az el nök és a tit -
kár sze mé lye éven te kö te le zõ mó don cse ré -
lõ dik, kör bejár a ta gok kö zött (er re utal a
rotary szó is). La jos so sem vál lalt ilyen tiszt -
sé get, a klub örö kös ház na gya volt. A prog -
ra mok ról szó ló vi tá kat fi gye lem mel és csen -
de sen kö vet te, a vé le mé nye min den ki szá -
má ra zsi nór mér ték volt. Bár mi lyen prog ra -
mot szer vez tünk – és ab ban ere de ti leg bár -

mi lyen sze re pe is volt –, ha el akad tunk, Õ
volt min dig az utol só ments vár. Ha esz köz,
ha kap cso lat és bár mi egyéb hi ány zott, Õ ott
volt és mo so lyog va, jóked vû en ki se gí tett.

Klu bunk tá mo ga tá si stra té gi á já ban – a
kü lön bö zõ kö zös ség ekkel szem ben – min -
dig a rá szo ru ló fi a ta lok tá mo ga tá sa volt el -
sõd le ges pri o ri tá sú. La jos ezek ben az
ügyek ben volt a leg ak tí vabb. Szer ve zett,

rá be szélt. Ha a klub for rá sai nem en ged ték
meg, hogy egy hoz zánk for du lót tá mo gas -
sunk, azon nal ma gán sze mély ként se gí tett.

Az ala pí tó Paul Harris sza vai sze rint a ba -
rát ság az a szik la, amelyre a Rotary épül, és
a to le ran cia a kö tõ anyag, amely ös  sze tart ja.
Szá munk ra a ba rát ság ápo lá sa ezért na gyon
fon tos. La jos pe dig na gyon jó ba rát volt,
nem csak a „klub ke re te in be lül”, a ma gán -
élet min den per cé ben. Ezek egyik csúcs -
pont ja volt min den év ben a Du na-par ti há -
zuk ban meg szer ve zett egyna pos ös  sze jö ve -
tel, ahol tag ja in kon, csa lád tag ja in kon kí vül
más ba rá to kat is meg hí vott. Tá vo zá sa el le -
né re ez a ha gyo mány a mai na pig to vább él
fe le sé ge, dr. Ko pasz Má ria jó vol tá ból, aki
ma már klu bunk tisz te let be li tag ja, prog -
ram ja ink lel kes szer ve zõ je.

A klu bon be lü li ba rát ság ápo lá sá ban
fon tos sze re pet töl te nek be a 3-5 na pos kö -
zös csa lá di  ki rán du lá sok. La jos ele mé ben
érez te ma gát eze ken, min dig a tár sa ság
köz pont ja volt. Egy re sú lyos bo dó be teg sé -
ge sem gá tol ta ab ban, hogy vál lal ja a nem
egy szer meg ter he lõ bel föl di és kül föl di tú -
rá kat. Az eze ken szer zett ren ge teg kö zös
él mény, a sok száz fo tó se gít ab ban, hogy
em lé ke so se hal vá nyod jon el ben nünk.

Lovretity Zoltán

Mezei Lajos a Rotary Clubban

A jubileumi Jókai-díszkiadás külsô és belsô címlapja
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55 éve felsôfokon
Az ele mi majd ál ta lá nos is ko lai ta ní tók

kép zé se Ma gyar or szá gon a 20. szá zad kö -
ze pé ig kö zépfokon folyt.

A ma gyar ta ní tók ma ga sabb szín vo na lú
kép zé sé nek meg te rem té sét azon ban a pe -
da gó gu sok kép vi se lõi már a 19. szá zad
ele jé tõl rend sze re sen szor gal maz ták. Már
az 1825-27-es or szág gyû lés hez ér kez tek
olyan ja vas la tok, ame lyek a kö vet ke zõ ket
tar tal maz ták: „Mi vel a ta ní tás nak min den
jó vagy rossz elõ me ne te le, fo ga nat ja job -
ba dán a ta ní tók le he tõ sé gé tõl és tu do má -
nyos is me re té tõl füg ge nek, az eb bé li ta ní -
tók és ok ta tók a ki rá lyi tu do má nyos egye -
tem nél ké pez tes se nek, és úgy ta ní tói hi va -
tás ra al kal ma sab bá té tet vén az or szág ban
lé võ nép is ko lák ba széj jel kül des se nek.”

Az el gon do lá sok és tö rek vé sek egy re in -
kább, egy re ha tá ro zot tab ban a ta ní tók fel -
sõ fo kú, aka dé mi ai, egye te mi szin tû kép zé -
sé nek irá nyá ba mu tat tak. Ab ban csak nem
ál ta lá nos volt az egyet ér tés, hogy a ta ní tó -
kat fel sõ fo kon kell ké pez ni, mert ál ta lá nos
és szak mû velt sé get egy szer re és ma gas
szin ten kö zép fo kon ki ala kí ta ni le he tet len.

A több mint 100 évig tar tó ered mény te -
len pró bál ko zá sok 1959-ben vál tak va ló ra,
ami kor a fel sõ fo kú ta ní tó kép zés már múl -
ha tat la nul szük sé ges sé vált. Ne ve lés -
ügyünk, ezen be lül a ta ní tó kép zés tör té ne -
té nek ki emel ke dõ dá tu ma 1959.

A re form ki dol go zá sá hoz 1955 vé gén
kezd tek hoz zá. Az Mû ve lõ dés ügyi Mi nisz -
té ri um 1956 ele jén ter ve ze tet dol go zott ki
az érett sé gi re épü lõ kétéves ta ní tó- és óvó -
kép zés meg te rem té sé re, majd a mun ka bi -
zott ság ter ve ze tét a Köz ne ve lés 1957. 2.
szá má ban köz zé tet ték. Az ezt kö ve tõ saj -
tó vi ta is se gí tett az alap kér dé sek ben a
meg fe le lõ ál lás pont ok ki ala kí tá sá hoz.

Ezek után a Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná -
csa 26/ 1958. sz. tör vény ere jû ren de le té vel
meg szün tet te a kö zép fo kú ta ní tó kép zést, és
élet re hív ta a fel sõ fo kú ta ní tó kép zõ in té ze -
te ket. 1959 szep tem be ré tõl a 40 ta ní tó kép zõ
he lyett 11 fel sõ fo kú ta ní tó kép zõ in té zet
(Ba ja, Bu da pest, Deb re cen, Esz ter gom,
Gyõr, Jász be rény, Ka pos vár, Nyír egy há za,
Sá ros pa tak, Sze ged, Szom bat hely) és 3 fel -
sõ fo kú óvó kép zõ (Kecs ke mét, Sop ron,
Szar vas) kezd te meg mû kö dé sét.

Ma gyar or szág ak kor az eu ró pai or szá -
gok kö zül az el sõk kö zé tar to zott, amely
meg va ló sí tot ta a kö zép is ko lai vég zett ség re
épü lõ fel sõ fo kú ta ní tó kép zést. A kö zép fo -
kú ta ní tó kép zõk meg szün te té se fo ko za to -
san tör tént. Az in téz mé nyek utol já ra az
1956/ 57. tan év ben vet tek fel 1. osz tá lyos

ta ní tó kép zõs ta nu ló kat. Bács-Kis kun me -
gyé ben is eb ben a tan év ben nyer tek fel vé -
telt az utol só kö zép is ko lás kép zõs di á kok:
a kecs ke mé ti ta ní tó nõ kép zõ ben 24 le ány, a
ba jai ta ní tó kép zõ ben 24 fiú nö ven dék
kezd te meg ak kor ta nul má nya it. A kép zõ
in téz mé nyek l960-ban bo csá tot tak ki utol -
já ra gya kor ló éves ta ní tó kat. (Mi u tán
azon ban az új fel sõ fo kú kép zõk hall ga tói
csak az 1962. év ben vé gez tek, a mû ve lõ -
dé si mi nisz ter az át me ne ti ta ní tó hi ány eny -
hí té sé re 1958/59-ben ren de le ti leg ide ig le -
ne sen 1 tan év re ún. „pár hu za mos ne gye dik
osz tályt” szer ve zett. Ezek ben az osz tá lyok -
ban kö zép is ko lai érett sé gi után egyéves
kép zé si idõ alatt vé gez het tek a ta ní tó je löl -
tek, és a gya kor ló év le töl té se után ké pe sí -
tõ vizs gá val nyer het tek ok le ve let.)

1959-tõl te hát érett sé gi re épü lõ három-
éves kép zés folyt a fel sõ ok ta tás ke re tei kö -
zött. Az érett sé gi zet tek nek al kal mas sá gi és
fel vé te li vizs gát kel lett ten ni ük a be ke rü -
lés hez. A kép zé si idõ bõl egy fél évet az in -
té zet irá nyí tá sa és el len õr zé se mel lett a
hall ga tók kül sõ is ko lai gya kor la ton töl töt -
tek ki je lölt ál ta lá nos is ko lák ban.

Az óvó- és ta ní tó kép zés át szer ve zé se
nagy lé pést je len tett az ál ta lá nos és szak -
mai mû velt ség szín vo na lá nak eme lé sé ben.
A fel sõ fo kú ta ní tó kép zés be ve ze té se az ál -
ta lá nos és szak kép zés sok év ti ze des prob -
lé má ját ol dot ta meg, mér föld kõ nek szá mí -
tott a ta ní tó kép zés tör té ne té ben. A re form
ar ra irá nyult, hogy a 3-6 és a 6-10 éves
gyer me kek ne ve lé sét, ok ta tá sát vég zõ pe -
da gó gu sok az ál ta lá nos mû velt sé get a kö -
zép is ko lák ban meg szer zett jó ala pok ra
épít ve, ma ga sabb szin tû szak mai fel ké szí -
tést kap ja nak a fel sõ fo kú vá vált óvó- és ta -
ní tó kép zõk ben. „A fel sõ fo kú in téz mé nyek
fel ada ta a kul tu rá lis élet szá má ra szak em -
be rek, va la mint az alap fo kú ok ta tás szá -
má ra ta ní tók és óvó nõk kép zé se” – ol vas -
hat juk az em lí tett tör vény ben. Ez az is ko -
la tí pus a ma gyar fel sõ ok ta tás hi e rar chi kus
rend jé ben még nem volt tel jes jo gú és va -
ló di ér tel mé ben vett fõ is ko la. „Sta tus
quo”-ját te kint ve ha son ló volt az egyes
mû sza ki fõ is ko lák jog elõd in téz mé nye i -
hez, a fel sõ fo kú ipa ri tech ni ku mok hoz.
(Az in téz mény tí pus fõ is ko lá vá or szá go san
csak az 1975-ös, 1976-os tan év ben vált.)

A fel sõ fo kú vá szer ve zõ dött ta ní tó kép zés
(Fel sõ fo kú Ta ní tó kép zõ In té zet) a vá ro -
sunk ban mû kö dõ és a kö zel 90 éves ha -
gyo má nyok kal ren del ke zõ kö zép fo kú ta -
ní tó kép zés bõl nõtt ki a vá ros erõ fe szí té sei
nyo mán. Az in té zet meg ala ku lá sá tól egész

mû kö dé se so rán vé gig kö vet he tõ a ta ní tó -
kép zés ügyé nek szer ve ze ti és tar tal mi fej -
lõ dé se. 1870-tõl 1959-ig hol ta ní tó kép zõ,
hol lí ce um és ta ní tó kép zõ, hol pe da gó gi ai
gim ná zi um, majd is mét ta ní tó kép zõ for -
má já ban mû kö dött a je len le gi épü let -
komp le xum he lyi sé ge i ben.

Ele in te úgy lát szott, hogy 1959-ben 89
évi mû kö dés után Ba ján meg szû nik a ta ní -
tó kép zés, és azt Kecs ke mét re he lye zik,
mert Ba ja az el sõ ter ve zet ben nem sze re -
pelt. Kez det ben az a ve szély fe nye ge tett,
hogy Ba ja el ve szí ti egyik leg ré geb bi is ko -
lá ját. Ek kor he lyi kez de mé nye zés in dult
meg. A vá ros ve ze tõi már ko ráb ban is azt a
vé le mé nyü ket fe jez ték ki, hogy ra gasz -
kod nak a ta ní tó kép zõ hely ben va ló át szer -
ve zé sé hez. Fel vi dé ki Ist ván ne ves új ság író
1957-ben nyílt le ve let kö zölt Kál lai Gyu la
mû ve lõ dés ügyi mi nisz ter hez a me gyei
lap ban: „Ne en ged jék be zá rul ni a hír ne ves
ba jai ta ní tó kép zõ ka pu it, amely 87 éve
kül di esz ten dõn ként a fal vak ba és vá ro -
sok ba a leg if jabb ne ve lõ ket. Az óta a vá ros
kul tu rá lis ar cu la tá hoz hoz zá nõtt és hoz zá -
tar to zik ma is a ta ní tó kép zõ.” 

A párt szer ve zet vá ro si tit kár sá gá nak
igen ha té kony se gít sé ge, a vá ro si ta nács ál -
do za tok tól vis  sza nem ri a dó ki ál lá sa a vá -
ros la kos sá gá nak meg ér té sé vel és tá mo ga -
tá sá val ta lál ko zott. Az 1958. ja nu ár 20-án
tar tott vá ro si ta nács ülé sen id. Kin cses Fe -
renc, a kö zép fo kú in té zet igaz ga tó ja is mer -
tet te az új ta ní tó kép zõ fel ada ta it, va la mint
a vá ros szem pont já ból an nak je len tõ sé gét.
A ta nács ülés egy sé ge sen olyan ál lás pon tot
ala kí tott ki, ra gasz ko dik ah hoz, hogy az

Id. Kin cses Fe renc (repr. Li ge ti Lász ló)
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egyik „ta ní tó kép zõ aka dé mia” Ba já ra ke -
rül jön. A ta nács ülé sen részt ve võ, azt le ve -
ze tõ Glied Kár oly vá ro si párt tit kár ja vas la -
tá ra há rom ta gú bi zott ság ala kult, amely
már más nap föl ke res te a Mû ve lõ dés ügyi
Mi nisz té ri um Ta ní tó- és Óvó kép zõ Osz tá -
lyát, hogy a fel sõ fo kú ba jai ta ní tó kép zõ in -
té zet meg ala kí tá sa ér de ké ben tár gya lá so -
kat foly tas son. A ta nács ülés Márfai Mi hály
vb-el nök he lyet test, Csanyik Lász lót, a mû -
ve lõ dés ügyi ál lan dó bi zott ság el nö két és
id. Kin cses Fe ren cet, a kö zép fo kú ta ní tó -
kép zõ igaz ga tó ját küld te fel a mi nisz té ri -
um ban foly ta tan dó tár gya lás ra.

A bi zott sá got Bí zó Gyu la mi nisz té ri u -
mi osz tály ve ze tõ fo gad ta. A tár gya lás
ered mén  nyel vég zõ dött. Az 1958. jú li us
7-én meg tar tott vá ro si ta nács ülé sen
Tinusz Kál mán ta nács tit kár már be je len -
tet te, hogy 1959. szep tem ber 1-jén vá ro -
sunk ban meg nyí lik az új, Fel sõ fo kú Ta ní -
tó kép zõ In té zet. Far kas Lász ló ta nács el -
nök ve ze té sé vel ha tá ro zat szü le tett ar ról
is, hogy az épí tõ ipa ri tech ni kum épü le tét
a ta ní tó kép zõ kap ja meg gya kor ló is ko lá ja
szá má ra. A ta nács az át ala kí tá si mun ká la -
tok ra 100 000 forintot biz to sí tott a vá ros -
fej lesz té si alap ból, to váb bá vál lal ta, hogy
az in té zet új ta ná rai szá má ra 7 la kást utal
ki. Szé les  kö rû ös  sze fo gás sal így si ke rült
biz to sí ta ni, hogy az or szág 11 fel sõ fo kú
ta ní tó kép zõ in té ze té bõl az egyik Ba já ra
ke rül jön.

Az át ala kí tá si mun ká la tok költ sé ge it a
kor mány nagy ös  sze gû – 1 293 152 Ft –
be ru há zás sal tet te le he tõ vé, a Mû ve lõ dés -
ügyi Mi nisz té ri um pe dig több meg szûnt
kö zép fo kú ta ní tó kép zõ (Pécs, Ka lo csa,
Dom bó vár, Ba ja – ta ní tó nõ kép zõ) be ren -
de zé si és fel sze re lé si anya gát in té ze tünk -
nek ad ta át, 3 071 654 Ft ér ték ben.

Ilyen elõz mé nyek után 1959. szep tem ber
7-én dísz ün nep ség ke re té ben nyi tot ta meg
ka pu it a ba jai Fel sõ fo kú Ta ní tó kép zõ In té zet.
Ez zel vá ro sunk ban meg kezd te mû kö dé sét az
el sõ fel sõ ok ta tá si in téz mény, 16 in té ze ti ok -
ta tó val és 15 gya kor ló is ko lai ne ve lõ vel.

Kü lö nös és ér de kes tan év volt az
1959/60-as is ko lánk ban. Ek kor in dult meg
te hát a fel sõ fo kú ta ní tó kép zés, ugyan ak kor
eb ben az év ben vé gez tek az utol só kö zép -
is ko lás ta ní tó je löl tek. Há rom cso port ta -
nult együtt: a már érett sé gi zett felsõfokú-
sok, az tán a kép zõ tör té ne té ben elõ ször és
so ha nem is mét lõ dõ en egy más mel lett a
ba jai kö zép is ko lás ta ní tó je lölt fiú osz tály,
va la mint a Kecs ke mét rõl ide he lye zett kö -
zép fo kú ta ní tó nõ je lölt osz tály, amely nek
ak kor én ma gam is ne gye di kes ta nu ló ja
vol tam. (Kecs ke mé ten fel sõ fo kú óvó kép -
zés in dult.) Együtt jár tak az alig 18 éves,
de már majd nem ta ní tó ne gye di ke sek és a
ná luk egy-két vagy több év vel idõ sebb
érett sé gi zett felsõfokús „gó lyák”, akik ép -
pen csak el kezd ték a ta ní tói pá lyá ra való
fel ké szü lést.

E tan év ben va ló sult meg a ba jai ta ní tó -
kép zõ ben az iga zi ko e du ká ció is, hi szen
ed dig a ba jai kép zõ ben meg ala ku lá sá tól
kez dõ dõ en alap ve tõ en fi úk, fér fi ak ta nul -
tak. Egy ak ko ri ne gye di kes fiú így fo gal -
ma zott: „Ez ma ga volt a Ká na án.”

Az új kép zé si for má ban az 1. év fo lyam
60 fõ vel in dult. Ér de kes sé ge, hogy a hall -
ga tók között ke ve sen vol tak a fris sen
érett sé gi zet tek. A fér fi ak kö zé ka to na vi -
selt vagy ép pen tisz ti ran got fel vál tók,
csa lá dos em be rek is fel vé telt nyer tek. Hi -
va tal ban dol go zók, ápo ló nõk, szak mun -
kás ok ül tek be új ra az is ko la pad já ba,
hogy pá lya mó do sí tás sal az új hi va tá suk -
hoz szük sé ges is me re te ket meg sze rez zék.
Vég zés után – egy-két ki vé tel lel – pe da -
gó gus mun ka kör ben vagy ah hoz kap cso -
ló dó in téz mé nyek ben he lyez ked tek el. Az
50 éves ta lál ko zón, 2012-ben ez az év fo -
lyam már vány táb lát he lye zett el a fõ épü -
let be já ra tá nál, amely a vég zett hall ga tók
név so rát örö kí ti meg.

Eb ben a kép zé si szisz té má ban igen
ered mé nyes 16 év telt el. In téz mé nyünk a
ta ní tó kép zés erõs bá zi sá vá vált, év ti ze de -
kig há rom me gye (Bács-Kis kun, Bé kés,
Csong rád me gye) ta ní tói után pót lá sát biz -
to sí tot ta. A fel sõ fo kú ta ní tó kép zõ azu tán
1976-tól már fõ is ko lai szin ten és négyéves
kép zé si idõ vel foly tat ta te vé keny sé gét Ba -
ján, Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la el ne ve zés sel 

Dr. Fátrai Klá ra

A víz rõl dió héj ban
A ked ves ol va só ból eset leg eny he mo -

solyt vált hat ki e rö vid mon dan dót ígé rõ
írás cím. A víz rõl szó ló, sok könyv tár nyi ter -
je del mû is me ret rö vid ös  szeg zé sét ma gam is
meg old ha tat lan vál lal ko zás nak tar tom, de
he lyet te né hány fon tos ada lék kal szol gál ha -
tok. A szük ség sze rû en di va tos sá vá ló „glob-
alizáció” és „fenn tart ha tó fej lõ dés” ter mi -
nu sok az em be ri tár sa da lom lé te zõ ten den -
ci á ját, prob lé má ját jel zik. Az anya gi ja vak
erõl te tett, fék te len hal mo zá sa, a ter mé sze ti
fel té te lek ke vés bé kont rol lált ki ak ná zá sa
sú lyos krí zis hely ze te ket vál t ki idõ sza kon -
ként. A ta laj deg ra dá ló dá sa, a lég kö ri ál la -
po tok rom lá sa mel lett a víz is ve szély hely -
zet be ke rült. Egy szó val az ele mi élet fel té te -
lek rom bo lá sa sú lyos kö vet kez mé nyek kel
jár hat va la men  nyi élõ lény re, köz tük az em -
ber re is. Je len írá som ban – ön ké nye sen ösz -
sze gyûj tött tud ni va lók kal, ada tok kal – a
víz rõl és né hány idõ sze rû en kap cso la tos
prob lé má ról szó ló gon do la tomat sze ret ném
meg osz ta ni ol va só im mal.

A Föl dün kön már mint egy hárommil li -
árd éve lé te zõ víz az õs at mosz fé rá ból ke -
let ke zett fo ko za tos le hû lés sel. A Nap su -
gár zó ener gi á ja nyo mán meg in du ló pá rol -
gá sa, va la mint a föl di gra vi tá ció kö vet kez -
té ben ki ala ku ló kör for gá sa nap ja ink ban is
zaj lik, sok fé le képp be fo lyá sol va va la -
men  nyi élet te len és élõ anya gi ob jek tum
sor sát. Az ös  szes víz kész let 95%-a szer ke -
ze ti víz ként lé te zik, s csu pán a fenn ma ra dó
5% al kot ja az ún. víz bur kot. En nek a mint -
egy 1360 mil lió km3-nyi víz men  nyi ség nek
97%-át ad ják az óce á nok és ten ge rek,
ame lyek a föld fel szín 71%-át bo rít ják. A
kész let fenn ma ra dó 3%-át a szá raz föl dek
fel szí nén lé võ fo lyó- és ál ló vi zek, jég- és
hóképzõdmények, to váb bá a ta laj-, ré teg-
és rés vi zek,va la mint a lég kör ben ke rin gõ
víz al kot ja. Az em ber ál tal hasz no sít ha tó
édes víz csak 1%!

A vi zet mind há rom (lég ne mû, csepp fo -
lyós és szi lárd) hal maz ál la po tá ban hasz no -
sít ja az em be ri ség.

Thalész (i. e. 624-544) sze rint a víz volt
az egyet len õs anyag („arché”), amely bõl
min den lé te zõ ke let ke zett. Mai re fe ren ci -
ánk sze rint az élet böl csõ je, az élõ lé nyek
test fel épí tõ je és táp anya ga, sõt a leg vál to -
za to sabb és leg gaz da gabb élõ hely is egy -
ben. Az em be ri test 63-65%-át al kot ja: az
anyag cse re és hõ sza bá lyo zás nél kü löz he -
tet len anya ga, ame lyet na pi rend sze res ség -
gel kell pó tol nunk, mi vel az em lí tett élet -
fo lya mat ok so rán mint egy 2,5 li ter nyi tá -
vo zik el szer ve ze tünk bõl. Az ál lat vi lág ban
is lé nye gé ben ha son ló sze re pet tölt be.

A nö vény vi lág víz igé nye meg ki fe je zet -
tebb: a ví zi nö vé nyek és a szá raz föl di ek is a
víz ben ol dott ún. nyers táp anya go kat ve szik
fel kör nye ze tük bõl. Ezek nagy ré szét
nyom ban el is pá ro log tat ják. A fo to szin té -
zist vég zõk egyik kom po nens ként hasz nál -
ják a vi zet a szer vesanyagkép zõ fo lya mat -
ban. Az élõ lé nyek zö me nem nél kü löz he ti
hos  szabb ide ig a vi zet, mert a tar tó sabb víz -
hi ány a szer ve zet pusz tu lá sá val jár hat.
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Az em ber sok fé le képp hasz no sít ja a vi -
zet spe ci á lis tu do mány ágak se gí tségével.
Né hány fon to sabb kö zü lük: hid ro ló gia
(víz tan), hid ro bi o ló gia (ví zi élõ lé nyek ta -
nul má nyo zá sa), hid ro te rá pia (víz gyógy -
ászat), bal ne o te rá pia (für dõ gyógy ke ze lés),
hidrogeográfia (a fel szí ni vi zek föld raj za),
hid ro ge o ló gia (a fel szín alat ti vi zek tu do -
má nya), hidrokultúra (víz kul tú rás nö vény -
ter mesz tés), oce a nog rá fia (ten ger tan), lim-
nológia (ta vak, fo lyók vizs gá la ta).

A min den na pi élet ben a táp lál ko zás mel -
lett a tisz tál ko dás, mo sás, tisz tí tás so rán, a
vegy ipar ban, élel mi szer ipar ban mint ki vá ló
ol dó szert hasz no sít juk a vi zet, a ko há szat -
ban, hõ erõ mû vek ben, atom erõ mû vek ben
hû tõ víz ként sze re pel, a ví zi erõ mû vek ben
mint meg úju ló ener gia for rás hely ze ti ener -
gi á ját hasz nál juk az áram fej lesz tés hez, de az
ás vány-, gyógy- és hé víz hasz no sí tás is egy -
re nép sze rûb bé vá lik ha zánk ban is.

A leg több vi zet a me zõ gaz da ság igény li
vi lág mé re tek ben: a szán tó föl di nö vé nyek,
rizs föl dek, ha las ta vak, az ál lat te nyész tés
stb. víz igé nye i nek ki elé gí té se so rán. A
sport cé lú víz hasz ná lat, az üdü lé si igé nyek
ki szol gá lá sa sem nél kü löz he ti a vi zet. A ví -
zi köz le ke dés és ke res ke dem is egy re bõ vül
mind a ten ge re ken, mind az édes vi ze ken. A
ten ge rek szol gál tat ják a vi lág kony ha só-ter -
me lé sé nek har ma dát, de  mint élõ hely, az
em be ri ség leg gaz da gabb gépanyagforrását
je len ti. Az édes ví zi ha lak fo gyasz tá sá ban
vá ro sunk ha tá ra in kon tú li hír ne vet szer zett.
Foly tat hat nám a to váb bi le he tõ sé gek fel so -
ro lá sát, de ta lán az ed dig el mon dot tak is
ele gen dõ ek ah hoz, hogy mi ért is fon tos a
víz szá munk ra. Nem vé let le nül ala kul tak ki
már rég óta a víz zel kap cso la tos val lá si és
vi lá gi kul ti kus szo ká sok, hi e del mek: fel -
üdü lés, meg tisz tu lás, gyógyító hatás, ter -
més ho zam be fo lyá so lá sa stb.-re uta ló „hús -
vé ti lo cso lás”, a víz zel ke resz te lés, víz szen -
te lés, Ba ján a Já nos ka-eresz tés gya kor la tai.

A kö vet ke zõk ben a víz men  nyi ség gel kap -
cso la tos né hány mu ta tót je lez nék. Az édes -
víz el osz lá sa meg le he tõ sen rap szo di kus: pár
or szág (Bra zí lia, In do né zia, Ka na da, Kí na,
Ko lum bia) ren del ke zik a meg úju ló édes víz -
kész let 50%-ával (l. a 2. sz. áb rát).

A vi lá gon fel hasz nált összes víz bõl a
me zõ gaz da ság 70%-ot, az ipar 22%-ot, a
te le pü lé sek (fal vak, vá ro sok) 8%-ot hasz -
nál nak fel át la go san, amely mu ta tók ban
azért oly kor nagy szél sõ sé gek is elõ for dul -
nak. A me zõ gaz da ság ban al kal ma zott csa -
pa dék pót ló ön tö zé sek ha gyo má nyos mód -
jai so rán a ki jut ta tott víz alig 25-40%-a
hasz no sul a nö vény ter mesz tés ben, a kor -
sze rûbb (pl. cse peg te tõ mód sze res) el já -
rás sal 50-60%-ot mu tat nak e te vé keny sé -
gek. Az el avult (árasz tá sos) ön tö zé si mó -
dok a ta la jok el sa va so dá sát is ered mé nye -
zik, amely kö vet kez ményt a sa vas esõk bõl
szár ma zó szul fát- és nit rát-le ra kó dá sok fo -
koz hat nak. A cse peg te tõ ön tö zés sel 30-
70%-kal ke ve sebb víz zel is 20-90%-os ho -
zam nö ve lés ér he tõ el.

Az ipar ban jel zett 22%-os át lag fo gyasz -
tás je len tõs szó rást mu tat: egyes or szá gok -
ban vagy ke vés vagy sem mi, míg a leg fej -
let teb bek ben 70-80%-ot is el ér het. Több -
szö rös (7-8-szo ros) víz for ga tás sal jó val
na gyobb pro fit ra te he tnek szert egyes fej -
let tebb ál la mok ban, s a víz szen  nye zõ dés is
jó val ki sebb lesz a szenny víz-vis  sza for ga -
tá sok kö vet kez té ben (pl. Né met or szág).

A ház tar tá sok ban, te le pü lé sek ben fel hasz -
nált víz men  nyi sé get az egész ség és kultúra
szint jel zõ je ként is al kal maz hat juk. Né hány
pél da az egy fõ re ju tó víz fo gyasz tás ra:

Ke nya: 50 li ter/nap
Ugan da: 70 li ter/nap
Ma gyar or szág 150 li ter/nap
USA 260 li ter/nap
Az átlagosan egy sze mély re ju tó víz fo -

gyasz tás egye ne sen ará nyos a gaz dag ság -
gal, amely meg döb ben tõ is le het. Egy flo ri -

dai (USA) pol gár évi 16 mil lió li ter vi zet fo -
gyasz tott el 2,4 ha-os bir to kán, ami meg fe -
lel 900 ke nyai éves fo gyasz tá sá nak (l. még
az 1. sz. áb rát). A víz dí jak kal be fo lyá sol ni
le het a víz fo gyasz tást, bár a fo gyasz tó  ki -
szol gál ta tott sá gá val oly kor vis  sza is le het
él ni. Az in di ai Del hi ben pél dá ul 1 cent/m3-
es dí jat fi zet tek a fo gyasz tók, a vi dé ki víz -
áru sok nál már 4,5 dol lár volt ez a ta ri fa azo -
nos idõ ben, ami 500-szo ros dif fe ren ci át je -
lent! Ha zánk ban Bu da pes ten 243 Ft, Ba ján
341 Ft, míg a Ba la ton kör nyé kén 504 Ft a
köb mé te ren kén ti víz díj nap ja ink ban. (Egy
szer zõi meg jegy zés: a ha zai ve ze té kes vi -
zek rend sze res el len õr zés alatt van nak, s fo -
gyasz tá suk nem je lent ve szélyt egész sé -
günk re. Ér de mes te hát mér le gel ni: a 30-50
fil lér/li ter ve ze té kes víz zel, vagy a 60-100
fo rin tért kap ha tó ás vány vi zek va la me lyi ké -
vel töl tö get jük ivó po ha run kat.)

Az egy re in ten zí vebb víz fel hasz ná lás sal,
a pár hu za mo san nö vek võ ipa ri te vé keny sé -
gek kel egy re nõ a ter mé sze tes vi zek el szen -
 nye zõ dé se. A ten ge rek be, ta vak ba, fo lyók -
ba, ta laj víz be ke rü lõ em be ri ere de tû szen -
 nye zõ dé sek nem foly tat ha tók vég nél kül.
Sú lyos ka taszt ró fák ról nem csak kül föld rõl
ér kez nek tu dó sí tá sok, hisz ha zánk ban is
tör tént né hány em lé ke ze tes eset: a ci -
ánszennye zõ dés, a vö rös iszap-ka taszt ró fa,
a gya ko ri du nai olaj szen  nye zõ dések stb. el -
szo mo rí tó ak. Ilyen ese mé nyek fe le lõt len,
szak sze rût len, em be ri mu lasz tá sok ból ere -
dõ ma ga tar tá sok ból szár maz nak a leg több
eset ben. Ilyen ese mé nyek lát vá nyo sak, s az
il le té kes szer ve ze tek, ha tó sá gok be avat ko -
zá sán mú lik az el há rí tó te vé keny sé gek si ke -
re vagy si ker te len sé ge. Nem meg nyug ta tó
azon ban az alat to mo san zaj ló táp lá lék lánc-
szen  nye zõ dés, amely so rán a ta laj víz bõl fel -
vett ká ro sí tó anya gok a nö vé nyek, a fel szí -
ni vi zek be ju tó – je len leg még a ká ro sí tó
szin tet el nem érõ – ve szé lyes anya gok a
víz bõl szár ma zó ál la ti ere de tû táp anyag ok

1. ábra: Egy amerikai állampolgár napi víz-
fogyasztása 230 l. (Massachusetts, 1985.)

2. ábra: Az egy fôre jutó édesvíz mennyisége 
(„A környezet és társadalom közös jövôje”, 1994. kiadvány alapján)
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köz ve tí té sé vel ke rül het nek szer ve ze tünk be,
ahol las sú fel hal mo zó dás sal ár tal mas szin -
tet ér het nek el. Így ju tot tunk oda, hogy
amíg 50-60 év vel ez elõtt ön fe led ten csil la -
pít hat tuk szom jun kat a szép szám mal ta lál -
ha tó he gyi pa ta kok, for rá sok, de még a Ba -
la ton vi zé vel is, nap ja ink ban már a 20-30
mé ter mély rõl szár ma zó nit rá tos ter mék fo -
gyasz tá sa is koc-kázattal jár hat.

Vi lág mé re tek ben in dult meg a küz de lem
az il le té kes szak em be rek, ku ta tók ijesz tõ
vizs gá la ti ada tai, re á lis, vészt jós ló in tel -
mei nyo mán az és  sze rûbb, ta ka ré ko sabb
víz gaz dál ko dás, a tisz tább és egész sé ge -
sebb víz biz to sí tá sá nak reményében. Er rõl
ta nús kod nak a gya ra po dó nem zet kö zi fó -
ru mo kon meg szer kesz tett víz zel, il let ve
vi zes élõ he lyek kel kap cso la tos egyez mé -
nyek, jegy zõ köny vek, amely bõl né há nyat
aján lok szí ves fi gyel mük be (l. táblázat)

Ter je del mi kor lá tok mi att csak egy ki ra -
ga dott sza bá lyo zó tar tal mát mu tat nám be
pél da ként.

A víz rõl és egész ség rõl szó ló jegy zõ -
könyv alap ján a fe lek nek biz to sí ta ni a kell,
hogy a la kos ság hoz zá jut has son az egész -
ség re ve szé lyes mikoorganizmusoktól és
egyéb anya gok tól men tes, kel lõ men  nyi -
sé gû ivó víz hez. (Ha zánk ban a nit rá tos, ar -
zé nes, na gyobb vas- és man gán tar tal mú
vi zek az is mer tebb ve szé lyez te tõk). A fe -
lek nek meg fe le lõ szín vo na lú szenny víz -
tisz tí tást, szenny víz el ve ze tést kell vé gez -
ni, to váb bá vé de ni kell a víz bá zi so kat
(víz adó he lye ket) a szen  nye zõ dé sek tõl. A
ha zánk ban mû kö dõ für dõ he lyek vi ze i nek
szak sze rû ke ze lé se, a víz zel ös  sze füg gõ
meg be te ge dé sek, jár vá nyok mo ni to ro zá sa
és a hely zet nek meg fe le lõ ke ze lé se el en -
ged he tet len. Ada lék ként je gyez ném meg,
hogy egy für dõt igény be ve võ sze mély 1
mil li ó  és 1 mil li ár d közötti szá mú mik ro -
or ga niz mus sal (bak té ri um, ví rus, gom ba,
pa ra zi ta ágen sek kel) kerül kapcsolatba,

ame lyek kö zött kór oko zók is elõ for dul -
hat nak, s így ez a sze mély fer tõz het és fer -
tõ zõd het is egyút tal. Ezen kí vül ké mi ai
szen  nye zõ ket is be vi he tünk az iz zad ság,
vi ze let vagy koz me ti kai sze rek ré vén. E
für dõk szak sze rû, ide á lis ke ze lés mód ja
len ne: ivó víz mi nõ sé gû víz zel tör té nõ fel -
töl tés, for ga tá sos víz tisz tí tás, na pon kén ti
víz le en ge dés és me den ce fer tõt le ní tés. Va -
jon így zajlik-e ez va la men  nyi ha zai für -
dõ ben? 

Az ered mé nyes in teg rált víz gaz dál ko dás
ér de ké ben tett egyez mé nyek to váb bi el vá -
rá sa it:

– víz igé nyek fel mé ré se, ár sza bá lyo zás
ki ala kí tá sa

– ár víz vé del mi és aszály stra té gi ák ki -
dol go zá sa 

– új víz nye ré si mó dok ki dol go zá sa
– a víz kész le tek meg õr zé se: vesz te ség -

csök ken tõ tech no ló gi ák, ta ka ré kos el já rá -
sok tá mo ga tá sa

– a fo gyasz tók be vo ná sa a víz gaz dál ko -
dá si kér dé sek be

– a szen  nye zést oko zó meg bír sá go lá sa
– szenny víz ke ze lõ lé te sít mé nyek épí té -

se, kör nye zet ba rát tisz tí tá si tech no ló gi ák
ki fej lesz té se

– az ipa ri vi zek több szö ri fel hasz ná lá sa
(víz for ga tás)

– kör nye zet ba rát tech no ló gi ák al kal ma -
zá sa a me zõ gaz da ság ban a fel szín alat ti vi -
zek vé del me cél já ból, az al kal ma zott vegy -
sze rek be ju tá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra

– nem ze ti és nem zet kö zi jo gi sza bá lyo zá -
sok a kö zös vagy ha tár vi zek hasz no sí tá sá hoz

– ha té kony gaz dál ko dás, és  sze rû sí tés: a
pa zar ló rend sze rek he lyett ol csób bak

– nap ja ink ra na pi 40 li ter/na pi víz meny -
 nyi ség biz to sí tá sa

– fel vi lá go sí tó te vé keny sé gek, ok ta tá si
és to vább kép zé si le he tõ sé gek biz to sí tá sa a
kap cso la tos tárgy kö rök ben

– ta ka ré kos víz hasz ná lat ra ösz tön zés a
víz dí jak eme lé sé vel (és  sze rû ha tá ro kon
be lül, nem pro fit haj há szó cél zat tal)

– ön tö zé si kul tú ra, tech no ló gia fej lesz té se.
Plusz két szer zõi aján lás:

– víz ta ka ré kos há zi te vé keny sé gek (zu -
ha nyo zás, für dés, fõ zés, ta ka rí tás stb.) tu -
da to sab bá té te le, gya kor lá sa

– ol vas suk el és tart suk be a ve szé lyes
anya gok ra (per me te zõ és mo só, mo so ga tó,
fer tõt le ní tõ és gyógy sze rek re) vo nat ko zó
elõ írá so kat!

Leg vé gül egy sum má zott kö vet kez te té -
semet aján lom ked ves ol va sóm szí ves el -
gon dol kod ta tá sá ra.

A hid ro szfé ra tu laj don képp egy nagy
edény ben tá rolt fo lya dék, te hát min den be -
ke rült ár tal mas anyag ugyan úgy szét ter jed,
mint az éte lünk be tett só vagy ita lunk ba
ada golt cu kor. Min den na pi éte le ink hez, ita -
la ink hoz a nagy edény bõl szár ma zó vi zet
kell hasz nál nunk! Min den jó zan gon dol ko -
dá sú em ber ér de ke te hát, hogy a víz ne
kap has sa meg a „kék arany” ti tu lust, ha -
nem ma rad jon csak a „tisz ta és egész sé ges”
jel zõ je. Ez pe dig csak úgy le het sé ges, ha
nem csak az év egyetlen nap ján tisz tel jük,
ha nem fo lya ma to san meg be csül jük az zal,
hogy tu da to san, szak sze rû en bá nunk ve le.

Dr. La ki Fe rencA vízzel kapcsolatos fontosabb nemzetközi egyezmények

Téli Sugovica.   Fotó: Ligeti László
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Tam bu rás em lé ke im
III. rész

Amint vis  sza em lé ke zé sem ben ko ráb ban
már kö zöl tem, új ra meg je lent Ma gyar Já nos
ta nár úr, aki ha ma ro san az zal állt elõ:
Katanich Fe renc – a Ba jai Já rá si Ta nács Mû -
ve lõ dé si Osz tály ának ve ze tõ je – ar ra kér te,
hogy szer vez zen egy olyan ál lan dó tam bu -
ra ze ne kart, amely szak sze rû en tud ja kí sér ni
a kör nyék néptáncegyütteseit. Ma gyar Já nos
sze ret te a pre cíz mun kát, és en nek meg fe le -
lõ en le kot táz ta és még ini ci á lék kal is el lát va
egy „pi ros map pá ba” fel je gyez te – az Olsvai
ta nár úr ál tal fel gyûj tött – ba jai, érsekcsaná-
di, szeremlei, nagybaracskai, és dávodi nép -
ze nei anya got. Et tõl kezd ve rend sze res sé
vál tak a fel lé pé sek la ko dal mak, szü re ti bá -
lok, hor gász bá lok, sport bá lok, tsz zár szám -
adá si bá lok, va la mint kü lön bö zõ ál la mi ren -
dez vé nyek al kal má val.

A ze ne kar hát tér be szo ru lá sát a ta gok el -
ha lá lo zá sa (Gelányi Jó zsef és Var ga Ist ván
1980-ban, Facskó Fe renc 1987-ben hunyt
el) és vis  sza vo nu lá sa (Facskó Ist ván és
Batánovics La jos) ered mé nyez te. Új ra fel
kel lett épí te ni egy „ütõ ké pes” ze ne kart.
Ke res ve a le he tõ sé ge ket, Olsvai Ta nár úr
ja vas la tá ra a kü lön le ges né pi stí lus ban ját -
szó Hé jas Ist ván kla ri né tos lett a ze ne kar
egyik meg ha tá ro zó tag ja. Saj nos be teg sé -
ge mi att az 1980-as évek má so dik fe lé ben
kül föld re már nem kí sér te el a ze ne kart. 

A ze ne kar utol só fel ál lá sa a kö vet ke zõ
volt: Ma gyar Já nos har mo ni ka, Var ga Mi -
hály prím tam bu ra, Hé jas Ist ván kla ri nét,
Gyön gyö si Já nos tamburakontra, Dinók
Já nos nagy bõ gõ. A ze ne kar 1978-ban szer -
zõ dé ses vi szony ba lé pett a Bács ka Nép-
táncegyüttessel, és el vál lal ta a tánc cso port
ze nei kí sé re tét. 

1984-tõl már a bátmonostori nép tán co -
sok kí sé re tét is mi ol dot tuk meg. Bát-
monostoron volt ugyan he lyi tam bu ra ze -
ne kar, amely nek tag jai ki tû nõ ci gány ze né -
szek vol tak, azon ban õk la ko da lom al kal -
má val vo na kod tak el lát ni sa ját tánc cso -
port juk ze nei kí sé re tét. A la ko da lom ban
ugyan is ma ga sabb gá zsit kap tak a ze né -
szek, mint a nép tán cos fel lé pés kor. Ez ak -
kor nem volt el ha nya gol ha tó egy ze né bõl
élõ em ber szá má ra. 1978-tól a Ba jai Já rá si
Ta nács rend sze res ha vi fi ze tést adott hár -
munk nak. Így lett a dávidi tam bu ra ze ne kar
ra gad vány ne ve a „Pén zes ze ne kar”. 

Ab ban az idõ ben egy tu do má nyos igé -
nyû do ku men tum film-so ro zat ké szült a
kör nyé ken. Ha jó son for gat ták a Szü ret az
Al föld ön, Érsekcsanádon az Érsekcsanádi

la ko dal mas, Szeremlén a Szeremlei ké pek,
Nagybaracskán az Ara tó ün nep Bács ká ban
cí mû rö vid fil me ket. Így ke rült sor a ze ne -
kar több televíziós sze rep lé sé re az MTV
Sze ge di Stú di ó já ban. 

Egy kü lön le ges ese mény még ide tar to zik.
Nagybaracskán, Bátmonostoron és Ba ján is
ré gi ha gyo má nya volt a ze nés ci gány te me té -
sek nek. A dávodi ze ne kar mindhá rom te le -
pü lé sen tu cat nyi al ka lom mal köz re mû kö dött
az el hunyt ze nészkol lé gák te me té sén. 

1983-ban meg szün tet ték Ma gyar or szá -
gon a já rá so kat. Az in téz ke dés több ba jai
já rá si in téz ményt is le tö rölt a tér kép rõl.
Meg sem mi sí tet te a Bács ka Néptánce-
gyüttest is. Új in téz ményt kel lett lét re hoz -
ni, ezért meg ala kí tot tuk a Bács kai Ha gyo -
mány õr zõ Kul tu rá lis Egye sü le tet Nagy-
baracska köz pont tal. Az ala pí tók kö zül
már csak én va gyok élet ben.

1980 elõtt több ször vol tunk Ju go szlá vi á -
ban, hi szen a vaj da sá gi Doroszló Dávod
test vér köz sé ge volt. En nek kö szön he tõ en
éven te ta lál koz hat tunk a doroszlóiakkal. Az
1980-as évek ele jén egyre gyakoribbá vál-
tak nem csak a ju go szláv, ha nem a nyu ga ti
tur nék is. Éven te két-há rom fel lé pés, de
olyan is volt, hogy öt ször vol tunk kül föld ön
egy éven be lül. Ju go szlá via mel lett sze re -
pel tünk NDK-ban, NSZK-ban, Len gyel or -
szágban, Bel gi umban, Fran cia or szágban,
Cseh szlo vá kiaban, Szov jet unióban, Olasz -
or szágban, Ro má niaban, Bul gá riaban, Tö -
rök or szágban, Cip ruson, Svéd or szágban és
Gö rög or szágban. 

1980-tól csú cson vol tak a Du na Men ti
Folk lór fesz ti vá lok. A ren dez vé nyek négy-öt
na pig tar tot tak. Emel lett vol tak még a
„Bajálisok” is, ame lyek rõl oly kor még ha za
sem ér tünk, már is kel lett vis  sza men ni a nyu -
ga ti tu ris ták ré szé re mu zsi kál ni. A ba jai Já -
nos ka-eresz té sek nek szin tén sze rep lõi vol -
tunk, ame lyek rend sze rint a ví zi szín pa don
gá lá val fe je zõd tek be.

1982-ben a Szö vet ke ze tek Or szá gos Szö -
vet sé ge ké szít te tett – va ló szí nû leg rek lám
cél já ra – egy na gyobb hor de re jû, tel jes na -
pot igény be ve võ fil met, ahol egy me gyei
ran gú, vá lo ga tott tam bu rá sok ból ál ló ze ne -
kar sze re pelt. Dusnokról, Ba já ról, Sükösd-
rõl, Bátmonostorról két-két sze mély és
Dávodról jó ma gam ze nél tünk, te hát ös  sze -
sen ki len cen vol tunk. Úgy ér zem, hogy ez a
pro duk ció volt éle tem leg ne me sebb ese mé -
nye, amely a tam bu ra ze né vel kap cso la tos.
Ilyen tö ké le te sen, ilyen ma gas szín vo na lon
még so ha éle tem ben nem mu zsi kál tam. Lá -
tás ból min den kit is mer tem a je len lé võ ze né -
szek kö zül, de név sze rint csak egy-két em -
bert, még is ta lán húszper ces gya kor lás után
úgy érez tem, mint ha örök idõk óta együtt
kop tat tuk vol na a hú ro kat. A film ren de zõ je
és a ko re og rá fia ki dol go zó ja Vá sár he lyi
Lász ló volt, a tán co kat a ka lo csai és a bát-
monostori tánc kar adta elô. 

Olsvai Im re nép ze ne ku ta tó egyik mû vé -
ben meg ál la pít ja a dávodi tam bu ra ze ne kar
mû kö dé sé rõl: „A bõ gõ és kont ra in teg rált já -
té ka, kön  nye dén meg old ja a ne he zebb fel -
ada to kat is. A nép dal ok tam bu rán tör té nõ le -
ját szá sá nál, az iga zi dél vi dé ki tam bu ra ze ne
sa já tos íze, ezek nek a ze né szek nek a zsi ge -
re i ben ben ne van.” (Barvich Iván: A tam bu -
ra brá csa. Bu da pest, 2010.) 

Azt fel tét le nül sze ret ném hang sú lyoz ni,
hogy én a dávodi ze ne kar mel lett na gyon
sok szor mu zsi kál tam más te le pü lé sek (Mo-
h ács, Her ceg szán tó, Eszék, Zág ráb, Dub rov -
nik, Mitrovica) ze ne ka ra i val is. A ba jai Bács -
ka és a csávolyi ös  sze vont ze ne kar ral több -
ször is vol tam Ju go szlá vi á ban (Zombor,
Ada, Doroszló, Csantavér). A bátmonostori-
akkal Bel gi um ban, a ba jai Čitaonica ze ne -
kar ral Fran cia or szág ban, az érsekcsanádi-
akkal Ju go szlá vi á ban jár tam. A fel lé pé se kért
ka pott fi ze tés jó nak szá mí tott. Az 1980-as
évek kö ze pén egy õszi karapancsai va dá szat
után egy nyu gat né met va dász – aki „ne mes
ér mes” szar vas bi kát lõtt – a va dász bá lon
száz ezer fo rint tal ju tal ma zott meg ben nün -
ket. Idõ köz ben meg ér ke zett a hír a szak ér tõ -

Gyöngyösi János, ezúttal tambura nélkül
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tõl, hogy a tró fea lé nye ge sen na gyobb ér té -
kû, mert nem ezüst-, ha nem arany ér mes. Ek -
kor újabb 100 000 Ft ho no rá ri u mot kap tunk.
Az ös  szeg ab ban az idõ ben egy két ke zi mun -
kás két évi ke re seté nek fe lelt meg. A pénzt
Ma gyar Já nos sal ket ten el osz tot tuk. Az
1980-as évek vé gén az NSZK-ban egy
négyórás ze nei köz re mû kö dé sért egyévi, jó
ke re set nek meg fe le lõ pénzt ke res tem. 

Egy dol got so ha sem tud tam meg ér te ni.
Ze ne ka runk több ször is ka pott ok le ve let, dí -
jat, ki tün te tést, kü lön dí jat. Más együt te sek
min dig a hely szí nen kap ták meg az el is me -
rõ do ku men tu mot ün ne pé lyes ke re tek kö -
zött. Ez zel szem ben a mi ze ne ka runk tag jai
va la mi lyen ok ból so ha sem ilyen mó don ju -
tot tak a ki tün te tés hez. A dí ja kat szin te min -
dig ha za fe lé úton, az au tó bu szon vagy
egyéb jár mû vön kap tuk meg „zseb bõl”. Így
let tünk „Ki vá ló Ha gyo mány õr zõ”-k, és ju -
tot tunk „Szo ci a lis ta Kul tú rá ért” csil lag hoz. 

Ma gyar Já nos 1988-ban be kö vet ke zett ha -
lá la után még úgy-ahogy mû kö dött egy „ösz -
 sze dró to zott-fol to zott” ze ne kar, de ez 1992-
ben vég leg meg szûnt. Jó ma gam utá na át jár -
tam Bátmonostorra, és a gye re kek kel nó tá kat
és nép da lo kat gya ko rol tunk és ta nul tunk. A
fá ra do zás nem volt fö lös le ges, ezt bi zo nyítja,
hogy má ra több fi a tal ta nít vány ból nagy sze -
rû en kép zett tam bu ra ze nész vált. Né hány -
szor én is föl lép tem ve lük kü lön bö zõ ren dez -
vé nye ken. Leg utóbb egy ba la to ni tur nén sze -
re pel tünk együtt. Ma már a televízióban néz -
he tem, ahogy pl. Csurai At ti la a Csík Ze ne -
kar ral tam bu ra prí men ját szik. Ez az ál la pot
ma is jel lem zõ a vi dé ki ki sebb te le pü lé sek re,
hi szen majd nem min den fa lu ban van tam bu -
ra ok ta tás a fi a ta lok ré szé re. Csak ar ra pa -
nasz kod nak, hogy drá gák a hang sze rek.

Az 1974-ben el kez dõ dött ze ne szol gál ta -
tá si fel adat an  nyi ra sû rû és fo lya ma tos volt,
hogy a Ma gyar Já nos ál tal ve ze tett „pi ros
map pa” nél kül nincs em ber, aki rész le te sen
fel tud ná so rol ni azo kat a ze nei ese mé nye -
ket, ame lyek rõl megem lé kez tem. A ma -
gyar or szá gi fel lé pé sek szá mát meg becsülni
is ne héz. Csak a la ko dal mak szá ma 400-
500 kö rü li volt, amelyeken mu zsi kál tam. A
kb. öt ven kül föl di fel lé pés leg tá vo lab bi
hely szí ne a tö rök or szá gi Antalya vá ros
volt, kb. 3000 km tá vol ság ban.

Az utol só tam bu ra ze ne ka runk fel bom lá sa
után még né hány évig mu zsi kál tam a kör -
nyék be li ze né szek kel. Leg több ször a bát-
monostori tam bu ra ze ne kar ral, de gyak ran
köz re mû köd tem a her ceg szán tói, csávolyi,
érsekcsanádi, bátai, bo gyisz lói, moh ácsi,
vas kú ti ze ne kar ok nál is. 

A Bács ka Tam bu ra ze ne kar 1991-ben
meg hí vást ka pott, hogy Ju hász Elõd Ze ne -
bu tik címû mû so rá nak Ba ján ké szü lõ adá sá -
hoz ké szít sen elõ egy nép dal csok rot. Ám a
Bács ka ze ne kar nak nem volt meg fe le lõ ka -
li be rû kont rá sa. Meg ol dot tuk a ze nei kí sé re -
tet, a fel vé telt köz ve tí tet te a televízió.

1992-t kö ve tõ en 2000-ig még kb. 100
el jegy zé sen, il let ve „ház tá ji bu lin” mu zsi -
kál tunk Tóth Jós ká val. Ez után jó ma gam a
bátmonostori tam bu ra ze ne kar ral még két
évig dol goz tam. Köz re mû köd tem tam bu -
ra ze nész fi a ta lok nál, akik ad dig ra már ko -
moly ze nei kép zett sé get sze rez tek, de na -
gyon hi á nyos volt a nó tais me re tük. Jó né -
há nyat meg ta nul tak, de egy em ber élet na -
gyon rö vid ah hoz, hogy va la ki az ös  szes
nó tát is mer je.

Egy szer minden nek vé ge kell, hogy sza -
kad jon. Így volt ez ve lem is. 1993-ban

nagy lel ki fáj da lom mal, de vég le ge sen
szög re akasz tot tam a tam bu rát. Na gyon
fájt, hogy oly sok szép em lé ket fel hal moz -
va, te he tet le nül ló gott a fa lon, né mán,
hang ta la nul. Már jó val elõbb el hí resz tel -
tem, hogy miután ab ba ha gyom a ze né lést,
el adom a hang sze re met. Mi kor ez be kö -
vet ke zett, már sor ba áll tak ér te a kol lé gák.
Tud ták azt, hogy Scheib Ta más a hang -
szert az én ke zem hez alakította. Az el ké -
szí tés so rán több ször el men tem pró bá ra,
hogy a le he tõ leg job ban pas  szol jon a ke -
zem be. Vis  sza vo nu lás kor a kont rá mat Mi-
hálovics Fe renc nek, a volt bátmonostori
kont rás nak ad tam el, aki Dunafalván élô
fi á nak aján dé koz ta.

E so rok írá sa kor már túl va gyok a nyolc -
va na dik élet éve men. Ilyen idõs kor ban na -
gyon ne héz a múlt ze nés ka val kád já ba be le -
mé lyed ni. Sajnos, ös  sze fog la lóm ból azért
ma rad hat tak ki dol gok, mert néhány kortár-
samtól különbözô okok miatt nem tudtam
visszaemlékezéseiket összegyûjteni.

Gyön gyö si Já nos

Az utolsó dávodi zenekar tagjai: Dinók János nagybôgô, 
Gyöngyösi János tamburakontra, Héjas István klarinét, Magyar János harmonika

Megjelent dr. Mándics Mihály Csá-
volyi Urbárium 1772 címû könyve
(Csávoly, 2013.). A csávolyi nyugalma-
zott iskolaigazgató korábban több tanul-
mányt jelentetett meg a Bajai Honpol-
gárban elsôsorban szûkebb pátriárkája,
szülôfaluja bunyevác népességének
szokásairól. Jelen munkájában a szerzô
a Kalocsai Fôegyházmegyei Levéltár-
ban ôrzött csávolyi úrbéri tabella lapjait
adja közre és elemzi.

(a szerkesztôség)



A té li nap for du ló val kez dõ dõ nap pal hosz -
 szab bo dás a ta vasz kö ze led te kor már jól ér -
zé kel he tõ és köz ben a nap sü té ses órák szá ma
is gya ra po dik. A ha tás nem ma rad el a ter mé -
szet vi lá gá ban sem: haj ta ni kez de nek a nö vé -
nyek, vál to za to sab bá és gya ko rib bá vá lik a
ma dár ének, meg pil lant hat juk a vé dett rej te -
kük bõl elõ me rész ke dõ lep ké ket és hül lõ ket.
Utób bi ak kö zé tar to zik a koc kás sik ló (Nat-
rix tessellata), amely elõ bú jás után szí ve sen
nap für dõ zik a vi zek men ti uta kon. Egy ilyen,
a nap su ga rak jó té kony ha tá sú si mo ga tá sát él -
ve zõ pél dány ról ké szül tek cik künk kí sé rõ fo -
tói a Pan dúr-szi ge ten, a Fut rin ka ut cá ban

A koc kás sik ló ki fej lett pél dá nya i nak hosz-
  szú sá ga jel lem zõ en nem több 100 cen ti mé -
ter nél, így más sik ló fa jok kal ös  sze vet ve ter -
me te kö ze pes nek mond ha tó. A hül lõ fe je
kes keny és hos  szú kás, sze mei vi szony lag
na gyok. Há tá nak szí ne zöl des ár nya la tú
olaj szür ke, ame lyet in kább csak sö tét (mély -
bar na vagy fe ke te) fol tok ban ki ve he tõ és
egy más hoz ké pest el csúsz ta tott (leg in kább
sakk táb la sze rû en ha tó) min tá za ta tesz vál to -
za to sab bá. A has szí ne ze te egyes pél dá nyok -
nál sár gás fe hér sö tét fol tok kal, más egye -
dek nél szür ke, sár gás fe hér pet  tyek kel. A fi a -
tal pél dá nyok kül sõ meg je le né se ha son ló az
idõ sebb pél dá nyo ké hoz, azok tól csak ki sebb
mé re te ik alap ján kü lö nít he tõk el. A hí mek 3
éves ko ruk ra vál nak ivar éret té. Egyes te rü le -
te ken meg fi gyel he tõk melanisztikus (fe ke te
szín vál to za tú) pél dá nyok is.

A vé dett te le lõ he lye ik rõl ál ta lá ban már ci -
us vé gén, áp ri lis ele jén elõ bú jó koc kás sik -
lók pár zá si idõ sza ka ha ma ro san meg kez dõ -
dik, és má jus ele jé re le is zaj lik. A nõs té -
nyek jú li us vé gén, au gusz tus ele jén a víz
kö ze lé nek nyir kos ta la já ba ásott üreg be,
tus kók korhadékába, kom posz tá ló dó-rot ha -
dó nö vé nyek vagy kö vek alá 8-25 to jást
rak nak. A már au gusz tus vé gén elõ bú jó kis
sik lók a fé szek ha gyást kö ve tõ en önál ló an

élik min den nap ja i kat. Ér de mes meg je gyez -
ni, hogy a faj ro ko ná hoz, a ví zi sik ló hoz ké -
pest sok kal job ban kö tõ dik a víz hez, azt
csak rit kán hagy ja el. En nek meg fe le lõ en a
víz fel szí nén és az alatt is ki tû nõ en úszik,
táp lá lé kát is ott szer zi. Ké pes hos  szú idõn
ke resz tül a ví zi nö vény ze ten el he lyez ked ve
vagy a víz alatt moz du lat la nul les ben meg -
búj ni, majd al kal mas pil la nat ban tû he gyes
fo ga i val és vil lám gyors moz du lat tal ál do za -
tát meg ra gad ni. Leg fon to sabb zsák mány ál -
la tai a ha lak, mel let tük a bé kák, az ebi ha lak
és a gõ ték sin cse nek biz ton ság ban. A ki seb -
be ket a víz ben, a na gyob ba kat a part ra ki -
húz va a fe jük tõl kezd ve nye li le. Ve szély
ese tén klo á ká já ból bû zös vá la dé kot bo csát
ki, ez zel tá ma dó ját akar ja el ri asz ta ni. A faj
ok tó be rig ak tív, a hi deg idõ szak ra szá raz és
vé dett föld alat ti üre gek be hú zó dik.

A hül lõk (Reptilia) osz tá lyá ba, a pik ke -
lyes hül lõk (Squamata) rend jé be, a kí gyók
(Serpentes) al rend jé be és a sik ló fé lék (Col-
ubridae) csa lád já ba tar to zó koc kás sik ló el -
ter je dé si te rü le te Kö zép-Eu ró pa nyu ga ti ré -
szé tõl a Fe ke te- és Kasz pi-ten ger kör nye ze -
tén ke resz tül egé szen Kö zép-Ázsi á ig hú zó -
dik, dé li irány ban ki ter jed az Appennini- és
Bal kán-fél szi ge tek re, va la mint Kis-Ázsi á -
ra. Ma gyar or szá gon me le gebb ál ló vi ze in -
ken (Ba la ton, Ve len cei- és Ti sza-tó) kí vül a
Du ná ból, más fo lyó ink ból és víz fo lyá sunk -
ból is mert, de meg ta lál ha tó Zemp lén ben is.
A Ba la ton észa ki part ja men tén te le lõ és to -
jás ra kó he lye i nek tönk re té te le mi att egyed -
szá ma erõ sen le csök kent, ez zel szem ben a
dé li part men tén meg ta lál ta he lyét és sta bil
ál lo mányt al kot.

A koc kás sik ló a 19. szá zad ban a ma i hoz
ké pest egé szen más meg íté lés alá esett, és
a kár té kony hül lõk kö zé so rol ták. Láz ár
Kál mán Hasz nos és kár té kony ál la ta ink ról
cí mû köny vé ben az aláb bi a kat ír ta ró la (I.
rész: Em lõ sök, ma da rak, hül lõk. Bu da pest
1874. 125. ol dal). „So kat hasonlit az úszó
sik ló hoz alak ra ugy mint nagy ság ra, de
szinezete más. Sö tét olajszin há tán kö zé -
pen zigzugos fe ke te csík vo nul vé gig, e
mel lett két ol dalt egyes fe ke te fol tok ból
kép zõ dõ vo nal. Ha sa sár ga, kö zé pen fe ke -
te pontozattal, mely koczkákból ál ló von-
alt ké pez. Fe je kes ke nyebb, mint az uszó
sik lóé, sár gás bar na szür ke egy V alaku fe -
hér, fe ke te sze gély ze tû rajz zal, mely nek
éke ze te a szem közt van. Hos  sza 4 láb. Ná -
lunk a bu dai he gyek kö zött ta lál ha tó, s két -
ség te le nül a Bán ság ban is elõ jön. A kár té -
ko nyabb kí gyók egyi ke, mi vel fõ leg hal lal
táp lál ko zik.”

Nap ja ink ban a koc kás sik lók ra le sel ke dõ
leg na gyobb ve szély élõ he lye i nek át ala ku -
lása, meg szû né se. Az elõ zõ e ken túl to váb bi
gon dot je len te nek a vo nu lá si irá nya it át sze -
lõ uta kon tör té nõ gá zo lá sok, ame lyen mû -
sza ki be avat ko zá sok kal vál toz tat ha tunk (te -
re lõ ke rí té sek és út alat ti ala gu tak). A koc kás
sik ló a vi dék fej lesz té si mi nisz ter 100/2012.
szá mú ren de le te sze rint vé dett, ter mé szet vé -
del mi esz mei ér té ke 25 000 fo rint. 

Dr. Nebojszki Lász ló
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KÉZ IRA TOT, FÉNY KÉ PET NEM ÔR ZÜNK
MEG ÉS NEM KÜL DÜNK VIS  SZA.

Vé den dõ véd te le nek: a koc kás sik ló

Süt ké re zõ koc kás sik ló

Jól ki ve he tõk a hül lõ fe jé nek pik ke lyei. 
A ki öl tött nyelv fon tos sze re pet tölt be 

az ér zé ke lés ben


