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Sajnos nem veze�ünk naplót mindenről, illetve nincsenek azok 
egy helyen, de nagyon sokat mesélnek a kezde� években - a rend-
szerváltás zavarában is eligazodni próbáló - kiado� Boglári Szép 
Szó - újságunk, valamint nagyobb eseményekről, rendez-
vényeinkől készült fotók, filmek, írások, s legfőképp kiado� 
könyveink. Ezekből idézünk.

A Balatonboglári Városvédő Egyesület a rendszerváltáskor, 
Boglárlelle szétválásakor születe� több, városát szerető ember - 
becenevük szerint a „Gedeon klub” - tenniakarásával. Pados 
József, Holper László, Frankberger Károly jártak az élen. Mind a 
rendszerváltás, s leginkább a Lellétől való szétválással járó, vélt és 
keletkeze� társadalmi, gazdasági, kulturális, iden�tási problémák 
megoldásának segítésére, Balatonboglár szellemi múltjának 
ápolására, őrzésére. 
Nagy lendüle�el, a hívó szót sokan meghalló balatonboglári 
1991. augusztus elsején - Boglárka napján - a kultúrházban 
kimondta a megalakulást. Megalakíto�a a közélet széles köreit 
felölelő szekciókat, megválaszto�a azok vezetőit, az egyesület 
elnökét, Holper lászlót, �tkárát, Kalász Józsefet. Dr. Nyéki Péter 
segíte� az alapszabály megfogalmazásában, a jogi eljárások 
intézésében. Kaptunk adószámot is: 19195252-1-14
Nagy lelekesedéssel meg is kezdődő� az egyesület tevékeny-
kedése számtalan téren a gazdaságtól a városszépítésig, a 
régésze� emlékektől a szellemi értékig. 
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Geosits Gyula: 
Igazság és szabadság 

Az Igazság sok könnyet érdemel, 
Könnyet, erőt és fáradságot. 
A Szabadság már vért is követel, 
Mégis a Szabadság az áldott. 

Hogy mindeneknek egyként tündököljön. 

Az igazság az egyén kincse vára. 
Ki hogy felfogja, úgy viszi tovább. 
A szabadság e váruk közös álma, 
Megvédi minden igazság jogát. 

Az Igazságot démoni kezek 
Ezer darabra törték itt a földön, 
A Szabadságot Isten védte meg 

Az igazságot bölcsek szava védje 
S rendezzenek, ha kell ezer vitát, 
De más fegyvert senki se fogjon érte 
Csak saját fegyverét: a logikát. 

A kisebbség igaza szent legyen, 
De uralkodni ne legyen joga. 
Többség döntsön a közös ügyeken, 
De ez se váljék zsarnokká soha.

Egy szebb jövő sok harcot érdemel, 
Harc minden élet első záloga. 
A szabadságunk vért is követel, 
De tűnik már a zsarnokság kora.
 

 

Balatonboglár, 1956. október 27. 

A mindeséggel mérd magad!
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A hatalom március tizenötödikéi 

Természetesen csak manapság. Négy évvel ezelőtt még nem volt 
fontos a nézőpont. De április 4-e akár balról, akár jobbról nézve, sehogy 
sem tűnik forradalminak, még kevésbé ifjúságinak. Mindegy. Állítólag 
1945. április 4-én nem is történt semmi. Az iskolában annak rendje és 
módja szerint megünnepeltük mind a három "forradalmat".

Nem is olyan régen még volt 3 tavaszi ünnepnapunk, melyeket az akkori 
hatalom ötletesen FIN (Forradalmi Ifjúsági Napok) néven foglalt össze. 
Március 15-e még csak forradalminak nevezhető, március 21-e már 
nézőpont kérdése. 

Középiskolás voltam és egy márciusi délutánon véletlenül a Szabad 
Európa Rádiót hallgattam. Arról beszélt a bemondó, hogy pár éve 
minden március 15-én az Erzsébet hídnál lévő Petőfi szobornál, délben 
találkozik 1-2 ezer másként gondolkodó és dacolva a rezsim pribék-
jeivel, végigvonul a Kossuth tér - Batthyány Örökmécses - Bem tér 
útvonalon. Félelmetes volt ez a pár mondat. Sokkal többet ért, mint 
megannyi történelemóra, vagy hamis ünnepi bohóckodás. 
Az 1987-es felvonulás hangulatát már személyesen is megtapasz-
talhattam. Semmihez sem lehet hasonlítani azt a légkört. A Petőfi 
szobornál egész délelőtt katonai rádiós kocsiból bömböltek az indulók, 
természetesen azért, nehogy valaki beszédet intézhessen a 
jelenlevőkhöz. Valósággal vibrált a levegő, senki sem tudhatta, hogy 
mire készül a szép számban jelenlévő karhatalom. 12-kor az 1-2 ezres 
tömeg szó nélkül elindult az előbb említett útvonalon. Azt hiszem 
sokaknak, velem együtt, ez volt az első szabadság-élménye. Azok a 
híres Márciusi Ifjak is biztosan valami hasonlót érezhettek 1848-ban.
Az 1988-as megemlékezésen már volt egy-két szolidabb transzparens 
is, és a nevezetes tereken beszédek hangzottak el. Az Örökmécsesnél 
Hodosán Rózsa olvasta fel férje, Demszky Gábor írását, akit előző este 
ifj. Rajk Lászlóval és Solt Ottíliával együtt letartóztattak. (Van aki e 
neveket nem ismeri?) A vasárnapi HÉT című műsorban megemlítették - 
egy pillanat erejéig -, hogy volt Pesten a hivatalos ünnepség mellett egy 
nem hivatalos felvonulás is. Ma már mindez történelem. 

Gáboráronrézágyújafelvörösökproletárok. Hadd szóljon! A villanyosz-
lopokon egy nemzeti színű és egy vörös zászló, szépen váltakozva. 
Volt, akinek ez az arány nem tetszett és "kigyomlált" pár vöröset, de ez 
meg a hatalomnak nem tetszett. 

Még másfél-két év és ránkszakadt a nagy demokrácia. A három 
ünnepből mára csak egy maradt. Tavaly - a hagyományokhoz híven -, a 
15-ei fő ünnepség a Nemzeti Múzeum előtt volt, ahol kiosztották az 



5

Hihetetlen - az Úr van ott!
Húsvéti öröm nélkül nehezen tudnám elképzelni a tavaszt. 

Nemcsak nosztalgiából, esetleg megszokásból, hanem egyszerűen 
azért, mert a húsvétban látom a tavasz igazi szépségét, sőt értelmét. 
Ilyenkor nemcsak a természet meseszerű ébredése gyönyörködtet 
szívet, lelket. Az élet diadalát is látom a kibomló virág ezer szépségében 
és hallom az éneklő madár lelkes hozsannájában. A pompázó természet 
közelebb áll az ember szívéhez húsvét reggele óta, mert akkor az 
emberi életre nézve történt valami egészen új, szokatlan, hihetetlen. 
Nemcsak azok tartották hihetetlennek a húsvéti csodát, akik a hittől távol 
voltak. Jézus tanítványai sem hitték el könnyen azt, ami történt. Mária 
nyomban megvitte a hírt Jézus követőinek, akik gyászoltak és sírtak. 
Elmondta, hogy Jézus él, és ő látta, de azok nem hitték el. /Mk. 16,10-11 
Tamás is hihetetlennek tartotta a többi tanítvány elbeszélését, akiknek 
megjelent, sőt megmutatta kezét és oldalát. Tamás ki is mondta a 
többiek előtt: "Ha nem látom a kezén a szegek helyét és nem érintem 
meg ujjammal  a szegek helyét és nem teszem kezem az oldalára, nem 
hiszem." /Jn. 20,25./ - Az emmausi tanítványok is hihetetlennek tartották 
mindazt, ami Jeruzsálemben történt a nagypéntek utáni napokban. 
Szertefoszlott az álmunk, "pedig mi abban reménykedtünk, hogy Ő fogja 
megváltani Izráelt." /Lk. 24,21./ Hihetetlen - ismételgetik csaknem 
kétezer év óta. Az emberi értelem nem tudja felfogni, hogy akit keresztre 
feszítettek, s akinek "az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát" /Jn. 

ügyeletes hatalom papírzászlócskáit. Egyetlen transzparenst lehetett 
látni, kb. 10 másodpercig, mert az akkor is éber rendfenntartók 
letartóztatták, tulajdonosaikkal együtt. Igaz, a szövege nem volt éppen 
irodalmi, de attól félek, egy mérsékeltebb felirat is hasonló sorsra jutott 
volna. 
A Petőfi szobornál kezdődő megemlékezés ugyanúgy az "ellenzéké" 
volt, mint az előző években. Göncz Árpád és Demszky Gábor mondott 
beszédet, és kitették azt a nyomdagépet, amelyen a 80-as években 
Rajkék (ifj.) a szamizdatokat nyomták, és amely igazán sokat tett az 
előző rendszer megdöntéséért. Egyszer még le is foglalták. Tavaly az 
örökérvényű 12 pontot nyomtatták vele. Azokat a pontokat, amelyekből 
mindig lesznek követelendők, amíg e földi hatalmak ideje le nem jár. Ha 
más nem is, de az első mondat biztosan aktuális marad: "Legyen béke, 
szabadság és egyetértés." 

• Samu Mihály 1993.
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oldalát" /Jn. 19,34./, akit sírba helyeztek, akinek sírjában lepecsételték a 
követ, majd a sírt megerősített őrséggel őriztették, /Mt. 27,62-66./, az a 
Jézus él és többször is megjelenik követői előtt. Valóban hihetetlen! 
Ilyent még nem látott a világ. Nem történt azóta sem ehhez hasonló. 
Mégis kár lenne itt megállni, hogy hihetetlen. Mert ami hihetetlen, nem 
mindig lehetetlen. Lépten-nyomon látunk olyasmit, ami emberi 
megítélés szerint lehetetlen, Istennél azonban egyáltalán nem az, mert 
Ő nem ismert lehetetlent. 
A tanítványok nem sokkal húsvét után Simon, Péter indítványára 
beszálltak a hajóba és elmentek halászni. Visszatértek addigi foglal-
kozásukhoz. De egész éjjel nem fogtak semmit. Már világosodni 
kezdett, amikor valaki megállt a parton és megkérdezte tőlük: "Fiaim, 
nincs ennivalótok?" Ők ezt felelték: "Nincs"! Ekkor még talán arra 
gondoltak, hogy aki ott áll a parton, kérdezni akart tőlük. De aztán így 
folytatta: "Vessétek ki a hajó jobb oldalán a hálót, és találtok!" 
Megfogadták a tanácsot, és hihetetlenül rengeteg hal vergődött 
egyszerre a hálóban. Kivonni nem is tudták egyedül, csak a többiek 
segítségével, akik a parton várták őket. Az egyik tanítvány ekkor így 
szólt: "Az Úr az!" Amikor partra értek, már ott várta őket a parázson a sült 
hal és kenyér is volt mellette. Az Úr - mert valóban Ő volt az - 
megvendégelte őket ezen a találkozáson, amelyik a harmadik volt a 
halálból való feltámadása után. /Jn. 21,14./ Ilyen váratlan megle-
petésben nekünk is lehet részünk, mert nekünk is szól az Ő ígérete: "Én 
veletek vagyok minden napon a világ végeztéig." /Mt. 28,20./ Jézus ma 
is csendben, szerényen jelenik meg azoknak az életében, akik hisznek 
Őbenne. Sokszor szinte észrevétlenül jön közénk. Nem hívja fel magára 
a figyelmet, de szemével követi tetteinket, munkálkodásunkat. 
Észreveszi, ha eredménytelenül fáradunk, s mihelyt ezt mi is elismerjük, 
máris kész segíteni. Olykor úgy tűnik, mintha kérni jönne, pedig adni 
akar. Ilyesmivel alig találkozunk a mindennapi életben, annál inkább az 
ellenkezőjével. Ezért is vagyunk gyakran feleslegesen gyanakvók. 
Jézus nem volt ott a hajóban, közvetlenül a tanítványok mellett. Hadd 
érezzék egy kicsit azt, hogy ők fogták azt a sok halat. Nagy öröm a 
hétköznapok hihetetlenségei között felismerni, hogy az Úr az, aki 
megmutatta magát. Azt is végtelenül nagy öröm tudni, hogy Ő velünk 
marad majd a "túlsó" parton is. 

• Szabó Lajos 
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Gondolatok metszés közben 

• Szendrődy Győző 

A szőlőtáblák látványa, a dombra futó szőlősorok, a katonásan 
sorakozó tőkék, az érő fürtök, a sárguló lomb látványa a legtöbb 
embernek nemcsak esztétikai örömöt okoz, hanem megérinti a lelket is. 
Nagyapáink szőleje, a szülőház lugasa a béke és megnyugvás, a 
szorgos munka, a bor melletti beszélgetések jutnak eszünkbe, átélt 
élmények vagy talán csak egy Krúdy regény adta, "mintha velem történt 
volna meg" emlékkép alapján. A szőlő iránti szimpátiát segíti az a 
körülmény, hogy a szőlő is olyan klímában érzi jól magát, ahol az ember. 
Az egész világon a neves borvidékeken szinte automatikusan kialakul a 
turizmus. Bár a bájos lankák, szőlőskertek, présházak, kastélyok 
adottak, ma ez már nem elég. Ezeket alkalmassá kell tenni a vendég-
fogadásra (nem durva beavatkozással). Az eredetiség megőrzése 
mellett eleget kell tenni a higiéniai követelményeknek, de legfőbb a 
kultúrált, kedves emberi magatartás és a tisztesség, tisztesség, 
tisztesség. Az adag, a bor mennyiségben, minőségben és árban is 
korrekt legyen. A becsapottság érzése iszonyúan taszít. De jó lenne 
lassan kialakítani a lellei Kishegyből, a kislaki kastélyból és környé-
kéből, Bogláron a két magtár felhasználásával egy igazi igényes itteni 
Grinzinget, Drossel gassét, Szépasszony völgyét! A Boglár környéki 
szőlők és bor nagy potenciális idegenforgalmi kincset jelentenek, s ez 
eddig egyáltalán nem volt kihasználva. Ebből látszik, hogy a szőlő 
nemcsak a szőlészek és borászok számára megbecsülendő, hanem 
térségünk minden polgára áttételesen érdekelt benne és büszke lehet 
rá. Balatonboglár és Balatonlelle 1987-ben Rómában a "Szőlő és Bor 
Nemzetközi Városa" címet kapta. (Akkor még Boglárlelle címen.) 
Bogláriak és Lelleiek, fogjunk össze ebben is, hogy valóban méltóak 
legyünk a címre. 
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Fejezetek Balatonboglár kultúrtörténeteiből az elmúlt 
ötvenegynehány évben. 

KULTÚRA ÉS ELLENÁLLÁS 

I. A hősi kezdetek. 

A kultúra és totalitáriánus rendszerek valamiképpen mindig ellenlábasai 
voltak egymásnak. Mert míg a kultúra általában alulról építkezett, a 
totalitáriánus rendszerek felülről akarták megragadni a hatalmat és 
uralkodni a népen. Míg a kultúra mindig a teljességre törekedett, addig a 
zsarnokok mindig a saját kis részérdekeiket, részértékeiket akarták 
abszolutizálni. Míg a kultúra valódi értékével szolgálni szerette volna a 
népet, a zsarnokság a maga kis kultúrféle eszközeivel uralkodni sze-
retett volna a népen. Az igazi kultúra mindig az ellenállás szimbóluma 
lett, nemcsak szimbóluma, hanem eszköze is, amellyel a nép le akarta 
magáról vetni a zsarnokságot, vagy legalábbis védekezni ellene, 
vigasztalódni a zsarnokság okozta kínszenvedések miatt. A kultúra a 
maga szelíd eszközeivel nagyon ritkán tudta gyorsan megdönteni a 
zsarnokságot, hiszen nem voltak neki olyan fegyverei, de mint ahogy a 
lassú víz partot mos - mégiscsak minden zsarnokság bukását a kultúra 
okozta. Amikor az erőszak döntötte meg az erőszakot, az nem hozott 
lényeges változást. Ilyenkor csak az egyik zsarnokság váltotta a 
másikat, csöbörből vödörbe esett a szegény szenvedő nép. De én nem 
akarok itt most elvont történelem-filozófiai fejtegetésekbe bocsátkozni, 
ezért mindjárt le is fixálom; konkretizálom, hogy mire gondolok, amikor 
kultúrát mondok. 
Egy ilyen kis település esetében a kultúra, a művelődés, a művészetek 
megismerésére vagy amatőr művelésére és a vallás - népet virá-
goztató, nemesítő tevékenységére vonatkozik. Tehát nem valami 
elvont, távoli fogalom. Így Boglár történetében is ezek konkrétan 
megfogható, és visszaidézhető emlékek. Gondol junk csak a lengyelek 
építette kultúrházra, vagy a fogoly francia tisztek által faragott Kis 
(szent) Terézke szoborra templomunkban. Boglár ebből a szempontból 
nagyon híres község - immár város - lett, mert itt valami olyasmi 
kezdődött el pár karizmatikus elhivatott személy kezdeményezésére, 
ami szinte magától országos- és világhírűvé vált. Nem akarom itt most 
megismételni a tv. sorozatot, amit Varga Béláról folytatnak, interjú 
formában, elvégre azt bárki megnézheti. Bevallom, kicsit magam is 
ennek az ihletésére vállalkoztam e cikksorozat megírására. A hírnév 
kötelez! A bogláriak nem maradtak közömbösek, aktívan bekapcso-
lódtak ezekbe a hősi kezdeményezésekbe, és aztán szinte automa-
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tikusan folytatták azt, amit a nagy emberek elkezdtek. Legendákat 
meséltek a jó Harangozó Jóskáról, aki nemcsak a nevében volt 
"harangozó", hanem foglalkozása is a templomatyaság volt. Hogyan 
mentette meg Varga Bélát az őt halálra kereső kopók elől, vagy azok a 
legendába illő igaz történetek, amit a jó Szörényi Kálmán tisztelendő 
úrról meséltek faluszerte, hogy amikor egy proletár család (a Lázokék) 
egyik tagja tuberkulózist kapott - egy özvegyasszony három fia közül az 
egyik - akkor megjelent minden reggel egy falusi árus náluk tejet hozva. 
Nem fogadott el érte semmit azzal: "Hogy az már ki van fizetve". Csak 
később jöttek rá, hogy a tisztelendő úr küldte, s ő fizette a napi tejadagot. 
De nemcsak e lelkes kis pap nép javára tett dolgairól szól a fáma, hanem 
az is érdekes történet, amikor a "rákosista" hivatalnokok - nem tudom 
mennyi beszolgáltatást róttak ki a "kistisztelendőre" dióbélben és egyéb 
gyümölcsben. Ha nem tudta volna teljesíteni, akkor jogosan elhurcolták 
volna. Akkor a nép egyetlen éjszaka alatt összegyűjtötte a hiányzó 
beszolgáltatnivalókat. A "kis" Szörényi tisztelendő felnőtt a felada-
tokhoz, és a bogláriak annyira ragaszkodtak hozzá, hogy az ötvenes 
évek elején szinte nem volt olyan iskolás, aki ne iratkozott volna be 
hittanra, s aki ne jött volna el a vasárnapi misére. A kis-nagy embernek 
olyan volt a népszerűsége, hogy végül tehetetlen dühükben nem tudtak 
már mit tenni a járási párt korifeusok, kultúrbetyárok, mint eltiltani őt a 
hitoktatástól. Mindenkit számontartott, mindenkit patronált. 
Mikor "B" listásan nagy keservesen idekerültünk, a bogláriak jóvoltából: 
a Török doktor úr és az ő bátyja közbenjárására találtunk otthonra. 
Mondom, amikor idekerültünk, a drága Szörényi Kálmán rögtön 
felfigyelt ránk; eljött hozzánk, kérdezni, hogy mire lenne szükségünk. És 
amikor én azt mondtam, hogy Sík Sándor esztétikáját szeretném 
tanulni, de nem tudom hol megszerezni, harmadnapra hozta a könyvet. 
Az itt bujkáló Ignácz Róza írónőtől szerezte meg. De hát ezek csak kis 
epizódok. Volt itt egy szintén megbújó, üldözött másik pap is. Boros Ist-
vánnak hívták - most tudtam meg, hogy ez csak álnév volt, valahonnan 
börtönből szabadult. Úgy próbálta a bogláriakban a lelket tartani, hogy 
bibliaórákat tartott esténként a templomban. Egyébként a Jankovich-i 
és az Ordacsehi templomok szolgálatát is ellátta. Szóval ilyen és ehhez 
hasonló eseteket lehetne sorolni. Nagyon tipikus az az eset is, amikor 
Szörényi tisztelendő eltiltása után a magam primitív eszközeivel 
próbáltam illegális hitoktatást kezdeni - sakk-tanításnak álcázva. Akkor 
szinte egyemberként pártfogoltak a faluban. Akárhol összehoztam azt a 
hat kis nebulót, örömmel és lelkesedéssel fogadtak. A párt emberei nem 
voltak képesek leleplezni, mert nem volt, aki beáruljon. Öt helyi községi 
és három járási pártgyűlést hívtak össze azzal a fő napirendi ponttal: 
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• Geosits Gyula 

"hogy folytat-e illegális hitoktatást a Geosits Gyuszi, vagy sem!?" 
Mondtam is: "Ásóra, kapára; gyík van a határban!" Amelyik rendszer 
ilyen kis kezdeményezéstől megijed, az olyan is. De árulóm később, 
egyetlen egy sem akadt. A Tímár bácsi - boglári lakos - a járási 
párbizottság sofőrje volt. A barátjánál többször is találkozott velünk - 
tanultuk a hittant Doboséknál. Egyszer rimánkodva jött hozzám, hogy 
fejezzem be, vagy hagyjam abba, mert őneki azt mondták, hogyha 
valaki őelőtte följelent engem, akkor őt kirúgják az állásából. Így 
könyörögve mondta nekem, de komoly lépést nem tett annak 
érdekében, hogy én azt be is fejezzem; magam pedig voltam olyan 
forrófejű fiatal, akkor is olyan dacos, hogy erre sem hagytam abba. 
Közben nemsokára leváltották szegény Szörényi Kálmánt, száműzték a 
belső-somogyi Sávoly községbe, hogy legalább ne itt a, Balaton-partján 
rontsa az ők kultúrzsarnokságért tett célkitűzéseiket. Ez természetesen 
a vallás szisztematikus és következetes kiszorítása lett volna a nép 
életéből. Itt a passzív ellenállásban nem volt osztálykülönbség, 
semmiféle válogatás. Az én tanítványaim és az engem befogadó szülők 
kö-zött éppúgy volt gazdasági kocsis, sofőr és mérnök. És ez csak egyik 
oldala a dolognak. Sose felejtem el, amikor Kovács Józsi bátyám - mi 
csak Vasas Jóskának hívtuk - az államosított nagy Grosz-bolttal 
szemben nyitott egy kis vasboltot. Nem tudom, milyen apropóból 
kerestem fel éppen - nem volt a boltjában, hanem ki volt helyette? - a 
nagyhírű Sinka István költő. Őt azzal bízta meg, hogy kicsit maradjon ott 
vigyázni a boltra, amíg ő bevásárló útra megy. Ott ismerkedtem meg az 
azóta is csodált nagy parasztköltővel. Akkoriban persze ő nem 
szerepelhetett sehol. Az volt a legnagyobb bánata, hogy pedagógus 
felesége kénytelen eltartani. A mi jó boglári iparosaink - az említett 
Kovács Jóska, Kormos Feri... - akiknek volt anyagi tartalékuk, ezeket a 
mellőzött, kiszorítósdival folytogatott, mint Sinka István, Szabó Lőrinc 
országos hírű költőket - és még ki tud ja hányat - rendszeresen 
segélyeztek. Nemcsak azzal, hogy itt nyaralhattak náluk, hanem télen is 
ment a sok ajándék; ennivaló, innavaló hozzájuk. (Vagy hat évvel ezelőtt 
egy Somogy megyei irodalmi folyóirat közölte is privát-baráti levele-
zéseiket ezekre vonatkozóan.) Boglár a maga erős és csendes ellenál-
lásával így kezdte. Majd a következőkben le fogom írni, hogy milyen 
érdekes és sajátságos vállalkozások születtek itt a kultúra területén, 
csak hogy azért se legyünk olyanok, mint amilyennek a mindenható párt 
szerette volna az istenadta népet uniformizálni, lelkileg is a hatalmába 
keríteni. 
Balatonboglár, 1992. április 11-én 
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Ezen tárlat nem egy rögtönzött, a padlásokról, a pincékből előkerült 
tejesköcsögök, avagy rézmozsarak összessége, hanem a helyi kutatók 
és a Somogy Megyei Múzeum tudós munkatársainak jól összeforrt 
munkájának gyümölcse. 

• Horváth Iván régészeti vezető 

ÓKORI LELETEK BALATONBOGLÁRON 

Minden egyes történelmi kor leletanyaga igényesen, tudományosan 
feldolgozott állapotában kerül a kiállításra, az új kőkortól a honfoglalásig. 

A Városvédő Egyesületen belül, annak szakosztályaként dolgozik a 
Helytörténeti Bizottság. A régen működött Honismereti Kör néhány 
elszánt munkása ma is a mozgató ereje. Hosszú évek kutató munkája, 
mely mintegy 25 évre nyúlik vissza, ezen eredmények váltak arra 
érdemessé, hogy egy impozáns kiállítás keretében közzétegyük, 
bemutassuk azt az itteni lakosságnak, valamint az idelátogató nyaraló 
vendégeknek. Ezzel is színesebbé téve a balatonboglári látnivalókat. 

A kiállítás 1992. június 22-től szeptember 22-ig lesz látható a Picetárlatban. 

A Városi Önkormányzat Kulturális Bizottsága 80.000.-Ft-tal támogat ja a 
tárlat megrendezését. Ezen felül felkértünk több helyi vállalatot és 
pénzügyi intézetet, hogy a lehetőségeikhez képest pénzben is 
támogassák e nemes ügyet. A mai napon már több magánszemély is 
jelezte kisebb-nagyobb összegű segítő szándékát. Előre is meg-
köszönve: 
Városvédő Egyesület Helytörténeti Szakosztálya .

Pál, az idős apostol nagy örömmel írja az egyik gyülekezetnek, (Filippi), 
hogy ő megtanult elégedetten élni a nélkülözés idején is: "Tudok 
szerényen is élni, tudok bővelkedni is." Egyik sem könnyű. Nem mindig 
azok az igazán megelégedett emberek, akiknek bőségben van részük. 

A lemondás művészete 

Nem illik össze ez a két szó: lemondás és művészet. Az egyik kelle-
metlen emlékek sorát ébreszti bennünk, a másik a műalkotások gazdag 
sorát idézi elénk. A lemondás az idősebbeknek éhezést, didergést, 
gyalogos közlekedést, "legfejebb kerékpárt " jelent, a fiatalnak "csak 
Wartburgot" feket-fehér televíziót, csak belföldi nyaralást. A beteg a 
legjobb falatról kénytelen lemondani, a várvavárt látogató érkezéséről, 
a vígasztaló szóról, egy bátorító mosolyról. Az árvának nélkülözni kell a 
szeretett szülőt, a válástól elárvult gyermeknek az otthon igazi melegét. 
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Viszont a lemondást is lehet kiegyensúlyozott lélekkel fogadni. Több mint 
harminc év óta ismerek egy német kollegát, akivel jó barátok lettünk. A 
háború utáni években Nyugat-Németországban lakott, ott végezte tanul-
mányait is. Sokunk meglepetésére mégsem ott vállalt szolgálatot, amikor 
tanulmányait befejezte, hanem átment az ország keleti részébe, mert úgy 
látta, hogy ott nagyobb szükségük van az embereknek az evangélium 
vígasztalására, az áldozatos élet példamutatására. Megtanult nélkülözni, 
és sohasem vágyott arra a bőségre, amit önként otthagyott. Kiegyen-
súlyozott, vidám kedélyű, vonzó egyéniség ma is. Egy alkalommal közös 
ismerőssel beszélgettem. Nagy szomorúságomra úgy jellemezte bará-
tomat és feleségét, mint akik fösvények, filléreiket kuporgatják. Hirtelen 
magam elé képzeltem a barátom kopott sarkú cipőjét, szerény ruháját, de a 
váddal nem tudtam egyetérteni. Saját magától megvont sok mindent, de 
azért, hogy azokon segítsen, akik nála is szűkösebb körülmények között 
élnek. Praktikus ajándékokkal lepte meg ismerőseit, barátait. "Figyeld meg 
- mondtam az elhangzott vádra - amit beosztással megtakarít, másoknak 
bőkezűen odaadja." Ezt számtalanszor tapasztaltam. A hatvanas évek 
elején elkísértem egy többgyermekes kollegánkhoz. Amikor a látoga-
tásunk véget ért, felemeltem a bőröndjét, hogy segítsem vinni. Tudatta, 
hogy az itt marad. A vendéglátó ezt nem tudta és mielőtt a busz elindult 
volna, lihegve hozta utánunk a bőröndöt. Meglepődve értesült, hogy ez a 
családé, a benne levő ruhákat használják jó egészséggel. A lemondást 
nem elég megtanulni, esetleg kényszerből elfogadni, azt kamatoztani is 
lehet, miközben másokon segítünk, örömet szerzünk sokaknak. Ez már 
nemcsak tudomány, ez valóban művészet. A hetvenes évek közepén 
templomot építettünk Balatonfenyvesen. Elérkezett a határidő, amikor a 
mesterek munkadíját ki kellett fizetni. Azonban az összeg tizedrésze sem 
állt rendelkezésünkre. Az utolsó napon megjelent a barátom három nyugat-
német ismerősével. Elnézésüket kérték, hogy csak márkát tudtak hozni, és 
ezzel esetleg nehézséget okoznak. Közös megegyezésünk alapján 
végülis beváltották az előírás szerinti részletekben és adományként 
átadták a gyülekezetnek. A "bonyodalom", amit az eljárás jelentett, azt 
eredményezte, hogy az építkezés összes tartozását rendezni tudtuk, 
mégpedig határidőre. Pál apostolt adománnyal segíti a filippi gyülekezet. 
Az adománynál is jobban örül az apostol annak, ami mögötte van: hitük 
kivirágzott, mint tavasszal a szunnyadó fák ága. Ezért vették észre az 
apostol szükségét és találták meg a segítés módját. Úgy emlékszik meg 
erről a tettről, mint ami "kedves illat" az Isten előtt. Cselekedetük saját 
magukra fog gyümölcsözően visszahatni. Művészetté lesz a lemondás 
akkor, amikor mind az ajándékozónak, mind a rászorulónak megtelik a 
szíve örömmel. Azért van oka mindkettőnek örülni, mert az emberektől 
kapott segítség egyúttal az Isten irgalmának is jele. 

• Szabó Lajos 
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hőséget a fejünkre - gyorsan eljöttünk azzal, hogy többet oda nem 
megyünk. 

Nem is elfelejtettük talán - hanem egyszerűen hiányzik a gondol-
kodásunkból, a kerti fogalmaink közül a szép lombos fa. Minden családi 
ház és üdülő kertjében helyet kell találnunk legalább egy olyan lombos 
fa részére, amely kellemes nyári pihenő árnyékot kínál a családnak és 
vendégeinek. Ezzel szemben nem hívogató, hanem menekülésre 
késztető forró kerteket készítünk, telepötyögtetve lucfenyővel, 
ezüstfenyővel, oszlopos tujával és fekvő borókákkal. 

Mindannyian szeretünk a kánikulától, és természetes ősi reflexünk, 
hogy igyekszünk az árnyékba húzódni. 

kellemesebb a nyár

Mindenki igyekszik, de általában nem sikerül, mert kevés fát találunk a 
környezetünkben, mivelhogy elfelejtünk fát ültetni. 

Igen, "valamit tenni kell", de kinek? Gondoljuk végig: Gaál Gaszton 
legelőször a saját kertjében ültetett fákat (ez a kert ma a Mezőgazda-
sági Kombinát központja). 

A közterületeinken hasonló a helyzet. Mintha visszafejlődtünk volna az 
utóbbi évtizedekben. Elvezettel parkolunk és sétálunk a Gaál Gaszton 
által ültetett szép platánok alatt a Platán soron, a Mezőgazdasági 
Kombinát parkjában és parkolójában, a vasút melletti árnyas utcákban - 
de a Boglárka áruház előtt csak néhány tuja jutott eszünkbe, amikor fát 
kellett volna ültetnünk, és reggeltől estig a napon fonnyad a gyümölcs 
az ABC előtt az Erzsébet utca nyugati végénél is, de egyre sivatagibb a 
"Gróf" ABC környezete is - ahol egyenesen csökken a fák mennyisége 
évek óta. 

A lombos fák árnyékában

Mindenki ültesse el tehát a maga fájáta saját kertjében és a maga boltja 
elé és akkor árnyas lesz Boglár, ahol öröm élni és nyaralni. A faültetés, a 

A pihenni vágyó nyaralók részére a kerti ülőgarnitúrát lehetőleg egy 
nagy zöld fa lombsátora alatt helyezzük el, és a parkolóban is mindenki 
igyekszik egy fa alá dugni a kocsiját. 

Az a jó kert, amely nemcsak szép élményt ad, hanem nyári tartózko-
dásra hívogat, amely a lakásnak egy nyári nappalijaként vonzza a 
lakóit. 

Esetenként ügyetlen és sivár pótmegoldásokat keresünk: otthon a ház 
árnyékában a kopár vakolatnak dőlve pihegünk, a gyümölcs stand fölé 
pedig műanyag sátran húzunk -, amely alatt több fokkal melegebb van, 
mint kint a napon. Nem régen külföldi vendégekkel egy pohár sört ittunk 
egy családi vendéglő teraszán, ahol a sárga tetőponyva fokozta a 
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A faültetés a lelki kultúránk, a belső igényességünk kérdése - ezt az 
igényességünket kell kifejlesztenünk és ápolnunk és szép kertünkön át 
bemutatnunk. Ha most, a forró napokban végigmegyünk ezen a 
gondolatsoron és elhatározzuk, hogy teszünk valamit, akkor a faültetés 
és kiválasztás szakmai szempontjairól is mondok majd egy pár szép 
szót a tél folyamán. 

• Pór József kertészmérnök 

szép kert nem közvetlenül a politikai rendszer függvénye (a gazdaság, a 
központjában lévő "örökölt" parkot a hatvanas években továbbfej-
lesztette, megduplázta és ma már az új park is árnyékot ad és gyönyör-
ködtet). 

 A városi ismertetőt magyar-német-angol nyelven fogja tartalmazni. A 
kiadvány önfenntartó, azt az idegenforgalmi hirdetéseknek kell 
eltartani. Ezért meghirdetjük, aki magát, tevékenységét meg kívánja 
jelentetni, kérjük, hogy töltse ki a HIRDETÉSI NYILATKOZAT-ot. 

Jelentkezni lehet: A Városvédő Egyesület képviselőjénél, Kalász 
József, Dália u. 1. telefon: 50-596 (17 óra után), illetve munkaidőben az 
Algoritmus BT-nél, Berzsenyi u. 14. (Gelka udvar) 3. ajtó. 

A jelentkezést 1993. január 15-én le kell zárnunk, hogy a kiadvány 
február végén kész legyen.

BALATONBOGLÁRRÓL 

Fonyód már a '92-es nyárra is készített, és már készítik a '93-ast is. Az ő 
pozitív tapasztalatukra is támaszkodva a Balatonboglári Városvédő 
Egyesület fölvállal ja a kiadvány elkészíttetését. B/5-ös méretű 20-24 
oldalas, igényes, minden oldalon színes Balatonboglár ismertető a vá-
ros rövid, tömör bemutatását tartalmazza, idegenforgalmi látnivalóit, 
kínálatát színes fotókkal téve vonzóvá. A kiadvány 10.000 példányban 
készül, gondosan megtervezett módon jutna ki - főleg Németországba, 
Ausztriába utazási irodákhoz.

Színes prospektus

Novemberi számunkban Fehér Ili néni kezdeményezésére vendég-
csalogató idegenforgalmi kiadvány elkészítését szervezzük. A 
kiadvány felett nyitott fórum megerősítette a szándékot. 
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 Egyszerűen kimondjuk, hogy Szent István, meg I. István, ünneplünk és 
emlékezünk, de vajon ki volt az a nemes férfiú, akit a legújabb kor 
hajnalán néhány tehetséges popzenész "István, a király" fogalommal 

Tisztelt Ünneplők! Kedves Balatonbogláriak! 

Az ünnepi megemlékezés, az ünnepi beszéd kitüntetés arra nézve, aki 
ezt a feladatot kapja. Megbízatásom a mai fényes napra szól és az a 
dolgom, hogy helytálljak. Helyt állni azonban nem mindig könnyű, 
különösen nem ma, Augusztus 20-án, Nemzeti Állami ünnepünkön. 
Nem vagyok szónok, ehhez nincs tehetségem, ezért hát nézzék el 
nekem, hogy felelősségteljes feladatomat a magam egyszerű módján 
teljesítem. 

Kedves Vendégeink! Hölgyeim és Uraim! 

- Az írások szerint a Római Katolikus Egyház I. István szentté avatása és 
jobbjának megtalálása emlékére rendelte augusztus, azaz Kisasszony 
havának 20. napjára akkor, amikoris a török világban elhurcolt és 
Raguzában, a mai Dubrovnikban őrzött Szent Jobbot Mária Terézia 
királynő Budára vitette, és ott a királyi várkápolnában őriztette. A mai nap 
gyökerei tehát több mint két évszázad távolában erednek, de Szent 
István uralkodásának lassan egy évezred temeti dolgait. Temeti, de mint 
mondottam, eltemetni a legsötétebb korokban sem tudta. Nem bírt vele 
a tatár és a török, keresztényi mivoltánál fogva kényszerült elismerni és 
tisztelni az osztrák, a német és bármilyen csalafintán és nehezen, de 
Marx kísértete is meghajolni kényszerült előtte.

1992. augusztus 20-án 9 órakor az Országzászlónál 
dr. Kovács Miklós ünnepi beszéde

- Mit is ünnepelünk? - Az elmúlt évtizedek, történelmi-társadalmi zavara 
nevezte a mai napot az új kenyér ünnepének, nevezte alkotmány 
ünnepnek, de minden erőlködése és kifogástalan propagandája 
ellenére nem tudta feledtetni államalapító királyunk nevét, rangját és 
eltörölhetetlen érdemeit. A Rákosi Mátyás nevével még tovább csúfított, 
puccs alapította diktatúra 1949. augusztus 20-án, az 1949. évi XX. 
törvénnyel léptette életbe Magyarország első írott és akkor az országra 
és népére oktrojált alkotmányát, és nagy ravaszan Szent István napját 
Alkotmány ünnepnek nevezte el. Ez a politikai rendszer kevés dolgot 
tisztelt, de odáig nem merészkedett, hogy az ünnepet törölje. Csak 
átkeresztelte. És a magyar nép ünnepelt, látszatra az Alkotmányt, a 
valóságban és szíve mélyén I. István királyt, az általa alapított és sta-
bilizált államot, a hazáját, Magyarországot és mindennapi kenyerét.
 Honnan datálódik az ünnep? 
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ásott ki a feledékenység mindent temető hamvai alól? Szörényi és 
Bródy világosan, szabatosan fogalmazott: király volt a szó igazi, 
legnemesebb értelmében. Jézus Krisztusnak adatott a királyok királya, 
neki "A KIRÁLY". A szerzők azt is kimondhaták volna: Isten után az első! 
Nekünk, magyaroknak feltétlenül az! Géza fia, aki isteni sugallatra 
eszmél és látja, hogy a Kárpát-medence Ázsiából menekült és vándorolt 
nomád törzseinek egyetlen útja van a jövő felé: a fölzárkózás. A pogány 
magyar törzsek keresztény tenger közepén hányódtak, és a kiugrás 
lehetősége kétirányú volt: Bizánc avagy Róma. Azaz kelet vagy nyugati 
orientáció; és István döntött, Ady Endre csodálatos szavaival élve: 
"keletről szakadt törzs napnyugatra szállnék". Ebben az Európában 
tehát minden további kalandozás és szembenállás egyenlő volt a biztos 
pusztulással. 
Tisztelt Ünneplők! Isteni szikra kellett, hogy ez fölmérettessék! István 
nyugatot választotta, de ez nem volt elég! Meg kellett teremteni ennek a 
fölzárkózásnak a teljes feltételrendszerét: keménységgel, karddal és 
vérrel, kíméletlen szigorral, német kézművesekkel, zsivány pénzvál-
tókkal és idegen papokkal térdre kellett kényszeríteni önnön fiait, hogy a 
horda állammá legyen, fegyelmezett, a kor és a környezet kívánal-
mainak megfelelő közösséggé. És munkája nyomán a horda közös-
séggé szelidült, néppé, magyarsággá, mely a történelem vad viharaiban 
sokszor került a megsemmisülés szélére, de "megfogyva bár, de törve 
nem, él nemzet e hazán". Él és ma új korban él. Olyan korban, mely 
maga mögött hagyva törököt, Habsburgot, Trianont és szovjet hatalmat, 
magával törődhet, építheti országát -, mely ugyan töredékére fogyott - 
újra fölzárkózva az általa lakott földrészhez, Európához. 
A történelem - mondják - ismétli önmagát. A mai korban kicsit Szent 
István korának ismétlődését látom, nem vitatkozva ugyanakkor azokkal, 
akik új reformkornak nevezik. Azt gondolom: ez az egyetlen utunk. Ez a 
jövőnk, ez gyermekeink és unokáink boldogulása. Keménységgel, nem 
egyszer húsbavágó intézkedésekkel szembenézve kell megújulnunk, a 
múlt örökségén kell felépíteni elkövetkező évtizedeinket és száza-
dainkat. Meg kell tanulnunk tisztelni a velünk, néha ellenünk küzdő 
szomszédainkat, be kell fognunk a száguldó, modern Európát és be kell 
fogadnunk országunkba a mai kor telepeseit: a világ szellemi tőkéjét és 
jóakaratát. A neheze persze a miénk, a Kárpát-medence magyarjaié. 
Minden kívülről jött vélt, vagy valós segítség mellett is, Szent István 
módján vissza kell nyernünk identitástudatunkat és összeszorított 
fogakkal, lelkileg, gazdaságilag és kultúránkban megújulva egységes 
nemzetté kell válnunk. Csendesen jegyzem meg: nem véletlen, hogy a 
Magyarok Világkongresszusa ezidő tájt tartja üléseit és összejövetelét.
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A vértelen forradalom adta lehetőség óriási, a kihívás hatalmas, a 
küzdelem hosszú és nehéz, de tennünk kell, mert különben unokáink 
átkot mondanak sírjaink felett és nem imát. - Hogyan tegyük? Magyar 
keménységgel, emelt fővel, tisztességgel és bátran! Reményik Sándor 
csodálatos verse szerint: ahogy lehet... 

 

Fogadd el, s védd meg karszti földedet,

A liliputi termőföldeket?

Mit a lavina minden rohama

Pár négyzetméter - amit a lavina,

Kicsi kőkeritéssel keríti.

S azt a fölséges Isten-lábnyomot,

Eltörölni még sohasem tudott.

Cserépkancsódat és tűzhelyedet,

Ahogy lehet... Ahogy lehet... 

A kőgörgeteg könnyen eltemet.

Pedig szinte sírjának is kevés.

S a Karsztok boldogtalan magvetője,

De azt aztán foggal, tíz körömmel.

Ennek az országnak ma is van kenyere, népének van hite és van múltja. 
Akinek pedig múltja és hite van, annak van jövője is, legyen az édes 
avagy keserű. És megint szabadjon Reményik Sándort idézni: "Az 
álmom néha kemény, keserű, Kérges, barna, mint sokszor a kenyér, De 
benne van az újrakezdés magja...”

Védd ezt a talpalatnyi telkedet,

A földmívelés madárijesztője

Láttad a Karsztok szirt-sivatagában

Ezt a kis humuszt mégis szereti,

Te is, testvérem, karszti sorsodat

Démoni dühvel és őrült örömmel -

Ó, karszti sors; ó, karszti temetés..

Utolsó darab száraz kenyered!

Azt a sírodnak is kevés humuszt,
Azt a pár négyzetméternyi helyet,

Ezen gondolatok jegyében kívánok mindannyiuknak derűs, szép 
ünnepet, és megkérem tisztelettel Szőllősi Ferenc esperesplébános 
urat, hogy áldja meg, Németh Béla urat, a Kisgazda Párt országgyűlési 
képviselője pedig, hogy jelképesen szegje meg mindennapi ke-
nyerünket. 
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- Hogy érzi magát - a közakaratból, köztiszteletből választott 
polgármester - mint ember? 

Dr. Kovács Miklós válaszol 

"Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen. Ha nem hinnék benne, 
magam tenném lehetetlenné." 

A Boglári Szép Szó - a Balatonboglári Városvédő Egyesület szellemi-
ségének megfelelően - főleg a város kulturális, történelmi, emberi 
értékei méltatásában vállalt szerepet. Úgy tűnik, mintha a napi politika, a 
város társadalmi élete kívülrekedne az újság lapjain. Belátjuk e hiá-
nyosságot, de tanulva elődünk hibájából, az első kézből származó infor-
mációt, gondolatközlést vártuk mindeddig, s várjuk ezután is. Emlé-
keztetőül az egyik - kb. februári önkormányzati ülésre benyújtott - 
elutasított - írásos levelünkből hadd idézzünk: "Az újság nem pénzt kér, 
hanem szóbeli ígéretet arra, hogy, ha a város vezetésének a lakosság 
felé mondanivalója lenne, úgy alkalmanként igénybe veszi a Boglári 
Szép Szót - esetenkénti költségtérítéssel." 
Augusztus 20-án elhangzott gyönyörű ünnepi beszéd után ültünk le 
először beszélgetni, majd rá egy hónapra most. 

- Elég nagy vihart kavart a lellei kiválás, az azt követő végkielégítési ügy. 
Sok forrásból volt olvasható. Ha erről hallhatnánk - első kézből. 

- A kérdést köszönöm, lehetne erre egyszavas válaszom: jól! Persze 
feltételezem, hogy az érdeklődés mást és többet takar. Akkor a válasz 
már nem lehet ilyen egyszerű. Sok minden zavar. Zavar, hogy szétesett 
Boglárlelle, ami rengeteg enegiát emésztett föl. Zavar, hogy mindent 
lényegében előlről kellett kezdeni, csigalassúsággal megy minden, 
pénz nincs. Zavar, hogy összeomlott egy jónak vélt idegenforgalom, 
szemetes és kopott a város. Nyomaszt, hogy reggelente látom a 
Munkaügyi Kirendeltség előtt kígyózó sort, szorongásaim vannak, mert 
a médiumok ádáz belharcokról és testvérháborúról tudósítanak és 
nincs közmegegyezés, déli határainktól néhány kilométerre polgárhá-
ború dúl, menekülteket kell ellátnunk és mintha a környezetünk nem 
értene bennünket. Robbanó árak és növekvő szegénység... Nem 
éppen szívderítő környezet és ebben kell munkálkodni, vinni kell a helyi 
"kispolitikát" és mert a kérdésben választásra és nagyon szép dolgokra 
hivatkozol, eredményt kellene fölmutatni, mert az előlegezett bizalom 
ezzel egyenlíthető. Az elmondottaktól eltekintve töretlen optimizmussal 
próbálom ellátni szolgálatomat, és mindenek dacára ezért kell, hogy jól 
érezzem magam. 

- Finoman fogalmazol, ez több volt, mint vihar. Az egész történetet itt, 
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- Bizniszcenter, vigalmi negyed. Sokakat érintő kérdés, ettől sokan 
idegenforgalmi fellendülést várnak. Mi a helyzet? 
- Összetett és mégis egyszerű. Balatonboglár soha nem volt a tó egyik 
szórakoztató központja. Vendégeire, idegenforgalmára a csendesebb 
pihenés, a nyugalom keresése és őrzése volt a jellemző. Zajos vilá-
gunkban más az igény, nem lehet diszkriminálni a vendéget. Ha ezt meg-
tesszük, beszorulunk. Bármilyen népszerűtlen is: kell vigalmi negyed, 
kell üzleti központ és ki kell békülnünk a gondolattal, mely szerint a 
balatoni nyár néhány hete (egyre rövidebb szezonokat jegyzünk) zajjal, 
tömeggel, közlekedési dugóval és más kellemetlenséggel jár együtt. A 
vendég azért fizet és a város tisztes része szép bevételre tesz szert. Ha 

Tehát, közel egy esztendővel ezelőtt dönteni kellett a meg zűnt s
Boglárlelle minden dolgában és ebbe a körbe tartozott a volt hivatal 
dolgozóinak a sorsa is. Hetekig gondolkodtam, vitatkoztam és vívód-
tam, majd a jogvesztő határnapon, december 20-án aláírtam a mun-
kaviszony megszüntető határozatokat. Ezek képezték alapját a január 
8-ai kifizetéseknek. Döntésem visszhangját mindenki ismeri. A képvi-
selő-testület visszafizettető határozat kiadására kötelezett, ezt az érin-
tettek peres úton támadták, az ügy jogerős másofokú ítélettel zárult. A 
bíróság ítélete visszafizetésre kötelez. Az ítéletet tiszteletben tartom és 
végrehajtom. Bizonyított tehát, hogy eredeti döntésem tévedés volt. 
Őszintén sajnálom, azt azonban tudni kell, hogy olyan ember vagyok, 
aki tud és szokott is tévedni. Tévedni és nem megtévedni, mert a kettő 
nem ugyanaz. Márpedig döntésemben sem raffinéria, sem rosszindulat, 
sem szándékos megtévesztés nem volt. Ha mégis súlyosan bántottam 
volna ezzel Balatonboglárt, vagy Balatonbogláron bárkit, úgy ezúton 
kérek tőle bocsánatot. Ez persze így kevés, lehet, hogy kérdésedre nem 
is ezt vártad. Ezért mondtam, hogy hosszú és furcsa történet, az 
országban egyedülálló és, ha valaki minden apró részletét ismeri, lehet, 
hogy meghökken. Vannak benne momentumok, melyek tények marad-
nak és amikről nem változott a véleményem. A jog norma és általában 
független az emócióktól. Vannak vélemények, melyek a törvényességet 
az igazságosság elé helyezik és hát a bíróság ítéletet hirdet és nem 
igazságot. Nem folytatom semmilyen praktikával. Inkább azt kívánom 
mindenkinek, hogy tévedhetetlen legyen, döntéseivel ne sértsen vélt, 
vagy valós érdekeket és kerülje azt az utat, amelyikre én lépni kény-
szerültem.

most elmondani lehetetlen, az egész egy kötetnyi. Te vagy az első, aki 
egyáltalán engem kérdezel, megpróbálom tehát néhány mondatba 
sűríteni, és inkább konzekvenciákól, semmint a tételes történésről. Ha 
egyszer mégis lesz idő, összeállítom, ha valakit érdekel... 
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- A három település annyiban egy, hogy a Balaton-partján vannak. Úgy 
látom, hogy Balatonboglár a háború óta keresi a helyét. Első fordulóban 
ráült a járás, a másodikban Boglárlelle 12 esztentendőn át parírozott, hol 
ide, hol oda, és most egy olyan korszakba léptünk, amikor be kell fogni 
mások zavaró előnyeit, olyan előnyöket, amiket viszonylagos konszoli-
dáltságuknál fogva megszereztek. Nem könnyű és nem megy egy-
szerre. Az egészséges türelmetlenség persze jó, gyorsít és segít. Azt 
gondolom, hogy a város választott testülete vállalkozásbarát. Munkál-
kodik, hogy a ma romhalmaz területen városközpontot, vállalkozói para-
dicsomot hozzon létre és Balatonboglár dolgát kibillentse a holtpontról. 
Kreatív a városvezetés és termálvizet mi is kerestethetünk. Nem biztos, 
hogy van és ha van, nem biztos, hogy elég meleg. És ha elég meleg... 
Nem érdemes folytatni. Mint mondtam, ennyi idővesztés után Balaton-
boglárnak biztos dolgokra kell, kellene mennie, a legkevesebb koc-
kázattal. Én hiszek egy virágzó városkában és remélem, hogy még nem 
rontottunk el semmit. Az olyan beruházásokat, amiket az elmúlt évtize-
dek egy-egy településre ejtettek, el kell felejtenünk, ezek behozha-
tatlannak tűnő előnyök. Balatonboglár olyan, amelyik úgyszólván egyet-
len ilyennel sem dicsekedhet. Itt nem építettek pártüdülőt és SZOT 
palotát, a Belügyminisztérium nem csinált rendőrkapitányságot. Ezek 
csak sarokpontok, aki ismeri szomszédainkat, tudja mikre gondolok és 
akkor még nem beszéltem ezek - mindezek - vonzatairól. Vitathatatlan a 
hátrányunk, de tetemrehívással, a múlt rágásával nem jutunk ötről a 
hatra. Körül kell nézni a szomszédainknál és a kreativitás mellett meg 
kell őrizni Balatonboglár még élő, érintetlen értékeit átgondolt 
fejlesztéssel. Végezetül hidd el, hogy nem zöldebb a más rétje sem, 
legfeljebb Te látod annak. 

nem biztosítjuk az elvárt vendégeknek a szórakozást, a bevásárlást, a 
látványos "rumlit", akkor jövőre más helyet keres, elszokik tőlünk és ez 
nagy bajt jelent. Véleményem tehát, hogy szolgáltatással, szórakozta-
tással, bizniszcenterrel kell vendéget várni és persze tiszta, kulturáltan 
rendezett településsel. Nagyon bízom az ÁRT (Általános Rendezési 
Terv) és az RRT (Részletes Rendezési Terv) készítőiben és bízom 
Balatonboglár vállalkozni képes polgáraiban. Utoljára, de nem 
utolsósorban: bízom az egész városban, állandó lakosú polgáraiban és 
üdülőtulajdonosaiban. Hiszem, hogy megértik az idők szavát és 
kompromisszum készek. A kérdés eldöntése az ő kezükben van 
elsősorban, a képviselőtestület csak az ő véleményük birtokában dönt. 
Én pedig a testületnek csak egy tagja vagyok. 
- Sokan mondják: Lelle hatalmasat fejlődött, Balatonföldvár utcahosszal 
vezet előttünk, ott már termálvizet keresnek. Mi a helyzet a boglári 
vállalkozásélénkítő politikával, a kreatív városvezetéssel? 
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- Igen, büszkék vagyunk. Annál is inkább, mivel egy fonyódi gimnázium 
a központi vezetés elképzelése alapján, teljes állami feladatként indult 
valamikor, Balatonboglár mai középiskolája a helyi szellemi tőke 
koncentrációja, a BB-hez kötődő, a modern mezőgazdasági szakem-
ber képzését biztosítani hivatott intézmény, olyan intézmény, melyre a 
város nagyon sokat áldozott a Balatonboglári Mezőgazdasági 
Kombináttal, a korábbi Állami Gazdasággal egyetemben. Nyilván az 
állami szerep itt sem hanyagolható, de a település primátusa feltétlen. A 
választott testület ismételten az iskola mellett voksolt, kollégiumot 
vásárol és épít, hogy korszerű, fejlett és fejleszthető legyen az 
intézmény. Nagy kérdés, hogy a jelenlegi profil a piacgazdaságban 
tartható-e, vagy gyors változtatáson kell gondolkodni. Gyorsan változó 
világunkban erre is sor kerülhet, és bár van egyéni véleményem, ezt 
nem kívánom elhamarkodni. Azt gondolom, hogy a fejlesztés 
vállalásával az önkormányzat nagyobb lehetőséget kíván adni és 
hiszem, hogy az intézmény él a lehetőséggel. Ez nagyon sok minden-
ben megnyilvánulhat, hiszen az iskola önálló és az önkormányzat 
nyitott. Kiemelt kérdésként kezeljük - gondolom ez látszik és 
érzékelhető - az eredmény nem sokáig várat majd magára. 

- Ha taxatív felsorolást kívánsz, akkor a kérdésre adandó választ 
tervezzük három újságra. Minden gond. Gond az átalakuló világ, ahol 
minden és mindenki a helyét keresi. Meg kell tanulni az önállóságot, az 
önkormányzás művészetét és a felelősség vállalását. Gond a társa-
dalompolitika helyi kezelése, az oktatás, a kultúra szegényes világa. 
Sokszor nyomaszt az infrastruktúra, a balatoni nyár és az ősztől 
tavaszig tartó holtszezon kiegyensúlyozása, környezeti ártalmak és 
emberi felelőtlenség. Városközpontot kellene építeni, de sportpályánk 
sincs, kellene, hogy gyermekeink ússzanak, de minő anakronizmus, ezt 
a Balatonban oktatni majdnem lehetetlen. Munkahelyeket kellene 
teremteni, többet kellene törődni az öregekkel és az elesettekkel. Fel 
kellene már számolnunk olyan telepet, mint a téglagyári szégyen, és 
rendbe kellene tenni az enyészet útján lévő értékeinket, amíg nem 
késő. Általánosan ez, ezek. Pénzszűke van, a döntéshozók felelőssége 
óriási és azt a keveset kell mindenre ügyesen osztani, ami rendel-
kezésre áll. 
- Mik a reális lehetőségeink a közeljövőt illetően - gondolva a 
világkiállítás esetleges hatására is? 

- Mik a város gondjai? 

- Büszkék vagyunk a középiskolánkra, az itt koncentrálódott szellemi 
erőre? Nem kellene-e az iskola kisugárzásának még nagyobb 
lehetőséget adni? 

- Kezdjük a világkiállítással. Én úgy tudom, hogy az EXPÓ-t Budapest 
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- Ha az iskolában AZ ÉN VÁROSOM címmel fogalmazást írnál - mint 
diák - mit írnál, milyen lenne álmaid Boglárja? 
- Varázslatosan szép. Olyan szép, mint azt egyébként természeti 
adottságai biztosítják. Tiszta lenne és rendezett, burkolt terekkel, kitűnő 
utakkal, használható közvilágítással. Minden házban lenne telefon és 
természetesen minden más közmű. Zárt csapadékelvezetés, tágas 
terek, parkok, zöldterületek. Lenne színház és kórház, sportpályák és 
uszodák. A parti sávban homokos strand és sok vitorlás befogadására 
alkalmas kikötő. Gyöngyszem lenne a kislaki tó és télen, nyáron minden 
korosztály megtalálná a pihenést és szórakozást biztosító intézményt. 
Nem lenne munkanélküli, mindenkinek lenne munkája és kenyere. 
Magas színvonalú iskolák nevelnék a jövő generációját, intenzív 
idegennyelv oktatással és télen is kitehetnénk a telt ház táblát a városra. 
És lenne olyan közösségi ház, ahol működne valamennyi párt és 
egyesület és ifjúsági szervezet. Nem lenne lakásgond és közlekedési 
dugó és nem lenne helyi adó, és a Boglári Szüreten mindenki a város 
vendége lenne - ingyen. Lenne a városnak állandó múzeuma és 
kiállítása és még sok minden szép, amit fölsorolni is nehéz. Jól 
szervezett és pontos helyi közlekedés, klubok és napközi otthonok a 

főváros rendezi és nem a Balaton, vagy a Nyírség és nem Balaton-
boglár. Ezt azért mondom, mert az elmúlt EXPÓS évek olyan hangulatot 
keletkeztettek az országban, mely szerint ez országos rendezvény. Azt 
hiszem nem, a hatása persze feltétlen. Ezért kell vendégfogadásra 
készülni, ezért kell, kellene bizniszcenter és vigalmi negyed, kultúráltan 
tiszta város jó infrastruktúrával, okos vállalkozók és vendégszeretet. El 
kell "adni" Balatonboglárt a világkiállítás iránt érdeklődőknek úgy, hogy 
hozzánk jöjjön egy hétre, tíz napra. Minden programjától, szórakoz-
tatásáról gondoskodunk és az itt töltött idejéből - mondjuk egy napra - 
megszervezzük az EXPÓ látogatását, de akkor járunk jól, ha ezen a 
napon is a vacsoráját már Balatonbogláron fogyasztja el. Nem jártam 
világkiállításon, nem voltam Sevillában, de érdekelt és mindent 
összeolvastam, amit lehetett. Tudom tehát, hogy ezt a spanyolok így 
csinálták, és vendéglátásra rendezkedtek be egy Sevillát nagyjából 
Magyarországnyi területtel körülvevő övezetben. Nem késtünk el, de 
gyorsan kell készülnünk. Várom, hogy a szervező iroda mikor ad ki 
konkrétumot, mikor mondja meg, hogy mikor nyit és zár majd az EXPÓ, 
és nekünk a Baráth Etele által szervezendő EXPÓ-falu ellenében 
olcsóbb és jobb balatoni szálláshelyeket kell biztosítani. Ha erre 
képesek leszünk, akkor a 140 km nem távolság. Reális lehetőségünk, 
hogy gyorsan fölzárkózzunk és 1996-ban jól előkészített propa-
gandával csábítsuk egy megújult, megszépült Balatonboglárra a 
vendéget. 
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nyugdíjasoknak és az időseknek, vidám emberek és kevés gond. 
Korszerű szolgáltatás és kereskedelem, elérhető és megfizethető piaci 
viszonyok, nagyon sok gyermek és egészséges, vidám ifjúság. Nem 
lenne panasz, viszály és torzsalkodás, nem lenne szomszéd vita, 
tyúkperek és irigység. Azután szeretnék sok virágot, csupa virágot 
mindenütt. És kellenek zászlók, színek és táblák és cégérek és sok 
apróság, ami segít élni. És zöldebb rét, mint a másik falué. De nem. 
Legyen csak mindenkié egyformán szép és zöld. A sok levegőben futó 
drót és madzag a földbe kerülne, minden nap szép, tiszta és rendezett 
lenne a temető. És lenne büntetés. Büntetés szemetelésért, rongálásért 
és emberhez nem méltó hang ellenében, de büntetés nem sokáig 
lenne... Álmodnék még minden felekezetnek templomot, imaházat, 
gyakorolja dolgát belső énje és meggyőződése szerint. Tudós 
embereket, művészeket és politikusokat hívnék minden napra, hogy 
tanulhassunk és kinyíljon előttünk a világ. Kellene sok szobor és 
műalkotás, szép házak... Nem lenne erőszak, természetes lenne az 
önkéntes jogkövetés. Tovább kellene álmodni, sok mindent elfelej-
tettem. Tovább kellene álmodni, és ébredés után nem felejteni az 
álmokat, törekedvén azok megvalósítására, mert nézz körül a világban, 
mennyi furcsa, nagyszerű álom és ábránd vált már valóra. Persze nem 
magától, nem könnyen, de sok nehézség árán. Én Babits Mihályt 
idézem: "Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen. Ha nem hinnék 
benne, magam tenném lehetetlenné." 

 • Kalász József
- Köszönöm, köszönjük a beszélgetést.
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OKTÓBER-NOVEBER 

Azt a vasárnap reggelt, november 4-ét nem felejtem el soha. Hajnal óta 
figyeltük a rádiót, s a megdöbbenést és fölháborodást csak a 
belevegyülő reménykedés enyhítette kicsit. A zsinat előtti liturgikus 
szabályok szerint, csodálatos módon erre a vasárnapra éppen a vihar 
lecsendesítésének evangéliuma jutott (Mt.8;23-27). Biztatóbb 
vigasztalást nem is hallhatott volna az ember, igen jólesett az Úrjézus 
feddő intése, "Mit féltek kicsinyhitűek?" Ez a nagy terjedelmű vers is tán 
két héttel a november 4-i tragédia után született. Pontatlanságai 
magukon viselik az akkori abszolút tájékozatlanságot, ami itt vidéken 
még nagyobb volt, mint a fővárosban. S hogy a novemberi fordulatnak 
mi lett községünkben a következménye, azt legjobban a kivándorlók 
névsora reprezentálja; a község fiatalságának színejava pártállásra és 
társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül. Nagyobb számon-
kérések nem voltak, bár volt Kaposváron egy bogláriakról szóló bírói el-
járás, de túl nagy ítéleteket nem hoztak. Legtragikusabb kárvallotja az 
egésznek Adamecz jegyző úr volt, aki ezután már sosem lett ép ember, 
nem tudott kigyógyulni az üldözési mániából. Sokszor éjszakánként is 
az utcákat rótta, s félve kérdezte, hogy nem láttuk-e az őt üldözőket. 
Talán nem lesz fölösleges a külföldre menekült fiatalok hozzávetőleges 
névsorát ideírni, mert nagy keserűséggel és félelemmel távoztak. Azóta 
mégis szinte mindegyik szerencsésebbnek tűnt, főleg anyagi 
szempontból az ittmaradott társaiknál. Olyant, aki egész családostul 
ment ki, csak egyet tudok, a Nádasiékat, de még ők is kénytelenek 
voltak itt hagyni fiúkat, az évtizedekig itt bolyongó Mukit, Nádasi 
Kálmánt. A többieket alfabetikus sorrendben a Békés Pista bácsi 
Gyurka nevű gyerekével kezdeném. Aztán jönnek sorban: Dobos 
Magda és József, Egyed Attila, aztán a Gaal gyerekek; Gaszti és Mária, 
Hamvai István, Horváth Irén, Keskeny Ferenc, Kiss Lajos, Kormos 
Attila, Magda Éva, Magda Mari, Marton Dénes, Parti Jóska, Pál György, 
Pintér Mária, Puskás István, Roznyek Irma, Straus Gyula, Struhár 
Ferenc, Takács István, Varga János, Zord György. Biztos, hogy nem 
teljes a névsor, bocsássanak meg tehát, azok, akiket vagy akinek a 
hozzátartozóját kihagytam, nem tudom, hol készült róluk pontos 
kimutatás. Boglár biztos szegényebb lett akkor velük, azóta viszont 
sokan voltak hasznára városunknak kintről is. Ezzel be is fejezem ezt a 
rendhagyó kitérést, következő fejezetemben már újra rendesen, ahogy 
eddig is csináltam, folytatom. 

• Geosits Gyula 
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Sokan vannak, akik szinte sportot űznek a levélégetésből. Különösen ilyenkor 
ősszel, de tavasszal is egyre több helyen terjeng a bűzös füst városunk felett. 
Mivel itt még nem várhatunk központi intézkedésekre, amely megtiltja az 
égetést (nyugaton ezért szigorú büntetés jár), csak ezeket a sorokat írhatom 
le, kérve, hogy hagyják abba a nedves lomb égetését. Rendszerint leöntik 
gázolajjal - mert másként nem is égne el - a vizes lombot és égetik, égetik 
szörnyű bűzt árasztva. Ki törődik azzal, hogy a környék lakói nem tudnak 
ablakot nyitni és fuldokolnak a bűzben? Tudtommal van már komposztáló 
telep, ahova el lehetne szállítani az összegyűjtött leveleket, és ez még 
hasznos is. Talán akadna olyan vállalkozó, aki a papírzsákba gyűjtött leveleket 
elszállítaná! Külön kérem a nyaralótulajdonosokat, akik a városban úgyis elég 
szennyezett levegőt kénytelenek belélegezni, hogy amikor lejönnek a 
nyaralójukba, ne szennyezzék be itt is a tiszta levegőt, hanem örüljenek a 
tiszta levegőnek! 

Ne rontsuk a levegőt, mert megfulladunk! 

1992 nyarán, úgy gondolom mindenki meggyőződhetett arról, hogy nem elég 
kitenni a "ZIMMER FREI" táblát avagy kalózkodva nyaralókat fogni. Mivel 
városunk léte és jóléte nagyban a sikeres idénytől függ, úgy gondoltam, hogy 
tennünk kell valamit. Egy prospektust kellene Balatonboglárról készíttetni, 
amelyben fényképekkel és egy rövid tájékoztatóval felhívnánk a figyelmet 
városunkra. Több külföldi barátom és ismerősöm kifejezetten kérte, hogy 
adjak nekik prospektust, hogy ismerőseinek bemutathassák. Sajnálkozva 
kellett mondanom, hogy ilyen nem létezik. Most kell összefognunk és az 
anyagi lehetőségét megteremtenünk, hogy legkésőbb február elején már 
terjeszteni tudjuk. Csak példaként említem, hogy a Fiumei utcában lévő 
homokos strand, amelyet 1991-ben kérésünkre az önkormányzat megcsi-
náltatott - milyen csalogató volt a külföldiek számára. Aki itt fürdött, elégedett 
volt, és mi fényképeket ajándékoztunk nekik. Csupán ez a néhány fénykép 
már csalogatott nyaralókat, mivel homokos, fövenyes partszakasz az egész 
déli partszakaszon nem létezik. Úgy gondolom, van még más is 
Balatonbogláron, amivel csalogatni lehetne a vendégeket; pl. a tenisz 
lehetőségek, borkóstolók, kiállítások, Balaton átúszás stb. Aki úgy gondolja, 
hogy célszerű és hasznos lenne egy ilyen prospektus elkészítése, az forduljon 
a Városvédő Egyesület-hez, mert az ő segítségükkel és szervezésében 
lehetne ezt megoldani. Arra kérem Balatonboglár lakosait, hogy segítsenek 
ebben, mert ez egyaránt érdeke az egyéni polgároknak, vállalkozóknak és a 
városnak. Várjuk ötleteiket és segítségüket! 

• Fehér Jánosné, egy időnként fuldokló nyugdíjas 

Készüljünk fel a következő üdülési idényre! 

• Fehér Jánosné nyugdíjas 
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A Városvédő Egyesület szellemisége, nyíltsága, tettei garancia arra, 
hogy a térképekből - esetleg - keletkező nyereség kizárólag a város 
hírnevének oltárán áldozódna fel. Nálunk sokkal okosabbak, a 
külföldiek - ez esetben főleg német nyelvterületűek - nyaralási szokásait 
jól ismerők tanácsait, kezdeményezéseit márcsak egyéni érdekből is el 
kellene fogadnunk, arra áldozni kellene. Mit kellene tenni? Mivel lehetne 
a turistát vonzani? Nem könnyű feladatok ezek, alapos kutatást 
igényelnek. Egy biztos: propaganda anyagot KI KELL ADNI! Ehhez a 
térképünk már megvan, csak a leendő vendégnél kellene már lennie!

Nem kell a Kedves Olvasónak hosszasan bizonygatni, hogy - a 
jugoszláv válságra, a német egyesítésre spekulálva - városunk és a 
Balaton idegenforgalma a kritikus mélypontra zuhant. Nem tartható 
tovább az autókra szerelt "ZIMMER FREI" táblával a véletlenül 
idetévedt, vagy mások által ideszervezett turista elcsábítása. Be kell 
látnunk, hogy összefogva kell propagandát csinálni. Be kell látni, hogy 
áldozni kell a vendégcsalogatásra. Be kell látni, hogy ezt összefogva, 
csakis a közös előnyt szem előtt tartva lehet valamit elérni. 
Nekünk nincsenek a világörökségbe számító hírességeink, nekünk 
nincs szórakoztató negyedünk, bizniszcenterünk. Nekünk szép 
természeti környezetünk van, s talán van bennünk annyi szunyadó 
tolerancia, hogy meglássuk a jószándékú akaratot, szerveződést, 
melyben - hosszútávon - egyéni sikerek rejlenek. A Városvédő 
Egyesület Idegenforgalmi Szakosztálya Vadász Gábor kezdeménye-
zésére készíttette el Balatonboglár Várostérképét. Sajnos az erre célra 
a várostól kölcsönkért pénzt még nem tudtuk visszafizetni, ugyanis jóval 
szerényebb igény valósult meg erre a nélkülözhetetlen alapinformációt 
tartalmazó kiadványra, mint ami hatékonyan tudott volna működni. 
Mondhatják, hogy drága. Valóban nem olcsó, sőt még drágább lenne 
jövőre. Mi úgy gondoljuk, hogy egy "ezermárkás vendégcsalád" már a 
nyaralás lekötésekor levélben megérdemelne ennyit, ami még egy 
gesztus értékű is lehet, hogy ne mondja le a nyaralást. 

Leszálló ágban? 

Elengedhetetlenül kellene egy többoldalas, színes prospektus 
Balatonboglárról. Fontos, nagyon fontos, hogy olyan dolgok legyenek 
benne, amik megragadják a leendő vendéget. Bizonyítottan népszerű 
volt a fövenyes Fiumei és Kodály strand. A vendégek között gyorsabban 
terjedt a híre, nagyobb volt a vonzása, mint bármi más, számunkra 
esetleg más értéket képviselő idegenforgalmi csali. A vendég szemével 
kell nézni. Egy fövenyesítési programmal nyerhetünk vendéget. Tehát, 
ez legyen a katalógusban. Legyen benne rövid várostörténet, rövid 
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Lesz egyszer egy

A falon egy nagyobb méretű Almády Balaton-part ragadja el elsőnek a 
betérő tekintetét. Majd mások is bemutatkoznak: Rembrandt? - ügyes 
másolat. Flamandos (ál)nevű festő téli utcarészlete, szép, erőteljesen 
hangsúlyos elemekkel; a felhők így kevésbé illenek bele. Kiköt a 
szemem egy reneszánsz hangulatú, érdekes képen. Harmonikus, szép 
ecsetkezelés, kifogástalanul megválasztott keretben. Két, feltehetően 
egy kéztől származó kép: csendélet, őszi táj - egyenesen gyönyörű. - 
Milyen képek ezek? 

GALÉRIA 

- Tudod, én nagyon szeretnék egy igazi galériát, szeretném a boglári 
festőket felkarolni - nem is gondolod, hogy mennyi szemérmes tehetség 
él Bogláron. Egy galériában lehet adni, venni, kiállítani, közvetíteni festő 
vevő között, s közben a nagyközönség is gyönyörködhet. A keretezést 
meg megoldom én. 
Elgondolkodom, mennyi színes, értelmes dolog is belefér a vállalkozás 
szó alá, mennyire összhangba hozhatók emberek, igények, értékek. 
Egy kívánságom maradt. Én szeretnék tudósítani a megálmodott 
galéria megnyitásáról. 

• Kalász 

• Kalász 

emlékhely-ismertető. Legyenek benne idegenforgalmi szolgáltatások 
szerkesztetten, de megfinanszírozva. Legyen benne valami egyedi 
csalogató: pl. balatoni vitorlást nyerhet minden Balatonbogláron 
idegenforgalmi adót fizető vendég - a vendégnapok száma szerinti 
eséllyel. Persze ezt, vagy egy ilyen célt szolgáló prospektust, az esetleg 
pénzbe kerülő vendégcsalogatót valakinek meg kell finanszírozni. Nem 
valakinek, hanem mindnyájunknak. A gesztenyét magunknak kell 
kikaparni, amíg van egy kevés a maradék parázsban. Lehet, hogy kicsit 
eszelősre sikeredett a vészharang kongatása, így kérem nézzék azt el. 
Rossz reflexeink alakultak ki, egyéniségeket félrevezető bizalmat-
lanságból bizalmatlanságra születettek. Már akkor is védekezünk, ha 
még nem is támadnak. Persze jó lenne megérni, amikor a "gyanakvás 
aknazárait felszedik az egyetemes bizalom biztoskezű tűzszerészei." 
Sok időnk nincs, de fórumot kívánunk nyitni a legjobb javaslat 
érdekében. Várjuk akár írásos véleményüket az újságban.
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GONDOLATOK ERDÉLYBŐL JÖVET... 

Teljes gőzzel telepítik a már kísérleti adással sugárzó magyar nyelvű 
műholdas adás, a Hungária TV vételére alkalmas házi rendszereket. 
Biztos, hogy inkább nem esznek, de januárra, mire a rendszeres adás 
megindul, valahogy mindenki látni fogja színesben, vagy fekete-
fehérben, mintegy - egy-egy vevőkészülékre akár 20-30 lakást is 
rákötve. Óriási dolog, nagy ötlet ez a TV-adás, hálásak érte az 
óhazának! Nekem pedig az jár a fejemben, hogy minekünk kellene 
hálásnak lennünk Nekik! Azért, hogy 70 évig nem törtek meg. Hogy 
apáról fiúra átadták a legnagyobb kincset, a nyelvet, a kultúrát, az igazi 
történelmet, a balladákat, a meséket, a dalokat! Most törlesztünk egy 
kicsit, mert most nem tiltja meg idegen hatalom, hogy valamit tegyünk 
azért a magyarságért, amely a példátlan fondorlattal megcsonkított 
ország Trianon utáni határain kívül rekedt. 
Míg mi itthon, szabadon, egymást gáncsoljuk, gyengítjük és ostoba, 
kicsinyes miniigazságok, párt-, és klikkérdekek igazáért szövetkezünk, 
addig ők nap mint nap az Istenhez fohászkodnak, hogy megtarthassák 
magyarságukat! (Lehet, hogy mi itthon csak vészhelyzetben, idegen 
csizmák talpa alatt tudunk egymásra találni, egymással szót érteni?! 
Tényleg most sem tudunk mit kezdeni az ölünkbe pottyant, ajándékba 
kapott teljes szabadsággal, függetlenséggel?!) 

Torokszorító és szívmelengető élmények kavarognak bennünk az 
erdélyi utazás óta. Él ott vagy két és félmillió magyar, az itthon élők 
egynegyede. A számunkra a legalapvetőbb és legtermészetesebb 
dolgok nagyrészt számukra sajnos vagy teljesen elérhetetlenek, mert 
hiánycikkek, vagy mert megfizethetetlenek. Hiány van lisztből, 
cukorból, tejből, gyógyszerből, benzinből és majdnem mindenből.
Viszont szinte érintetlenül tiszta a falusi táj, alig van még környezet-
szennyezés, a hegyi-patakok vize iható, népdalaik élnek, nem rombolt 
még a kultúrszemét, a lakodalmas dalok, a "lagzilajcsik" és társaik 
dömpingje. A családtagok ismerik egymást, van egymás számára 
figyelem, idő és igazi meleg szeretet. A gyermekek szókincse ízes, 
választékos, tisztelik a felnőtteket, és azok tiszteletre méltóak is! 
Keverednek gondolataink, érzéseink. Ők sóvárogják a mi viszonylagos 
jólétünket, szabadon vállalható magyarságunkat, mi pedig az ő 
romlatlan emberségüket, kultúrájukat, összetartásukat, honsze-
retetüket. 

Erdélyben nagyon aggódnak. Félnek a fasiszta hangoktól, a Csurka-
gondolatoktól, a talpraállási esélyek elvesztésétől, a magyarság 
megosztásának lehetőségétől. A minket körülvevő, ránk acsarkodó, 
tőlünk még mindig területeket követelő ellenségeink mindenesetre 
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nagyon örülnek áldatlan állapotainknak! Anélkül, hogy eltúloznánk a 
leselkedő veszély nagyságát, annak meglétét elvitatni ostobaság volna. 
Összefogásra, egységre van szükség. Kutya kötelességünk, nekünk, 
itthon élőknek, hogy segítsük a határokon kívül rekedtek küzdelmét a 
létért, a holnapért, a jogaik megszerzéséért! Kishitű, aki azt hiszi, mi itt 
nem sokat tehetünk értük! No meg kényelmes, önző álláspont rájuk, 
csak rájuk bízni dolgaik intézését. Rá kellene döbbenni, hogy az ő 
pusztulásuk a mi pusztulásunkat, erősödésük ami erősödésünket vonja 
magaután. Nem nagyhangú területkövetelésekre, visszacsatolási 
törekvésekre van szükség, hanem az autonómia megszerzésére, az 
önrendelkezés biztosítására (lásd Dél-Tirol esetét). Ez a nagypolitika 
dolga, kötelessége, mi ehhez keveset tehetünk, bár tehetünk azért! Ami 
feladatunk: a testvérvárosi kapcsolat komolyan vétele, a rászoruló test-
vér megsegítése akciók szervezésével és mind több boglári be-
vonásával a személyes kapcsolatokba. Számos lehetőség kínálkozik 
az erdélyiekkel való kereskedésre, jórészt árucsere alapon, mert a 
pénzforgalom szünetel. Javaslom a helyi kereskedőknek, vállalkozók-
nak: vegyék fel a kapcsolatot Szentegyházával, látogassanak el 
hozzájuk, meg fognak lepődni a kínálkozó lehetőségek láttán ! Azonban 
a kereskedelmi kapcsolatokon túl egyéb segítségre is szorulnak. A 
nagyon nehezen élő sokgyermekes családok, a szaporodó munkanél-
küliek számára élelmiszer, ruha, gyógyszer és más hasznos holmik 
gyűjtését kell szorgalmaznunk. Pénzadományokat éppúgy, mint tartós 
élelmiszereket, gyógyszert, vagy ruhaneműt. A gyűjtés és a kiszállítás 
megszervezését a testvérvárosi kapcsolatot ápoló önkormányzatunkat 
kérnénk felvállalni. A legfontosabb azonban a gyakorlati segítség volna. 
Hegyes tájaikon a hűvös klíma nem teszi lehetővé a legtöbb zöldségféle 
termesztését. Ezekből is borzasztó rossz az ellátásuk. Megoldást a 
fóliás művelés jelenthetné, ám azt csak hírből ismerik, ahhoz se anyag, 
se szakkönyv, se vetőmag, legfőképp tapasztalat sem áll rendelkezé-
sükre. Az elindításban, a kezdeti lépésekben szorulnak önzetlen, baráti, 
testvéri segítségünkre. A tisztelendő úr legfőbb gondja az, hogy 
székelyföldön is egyre terjed a különböző, többnyire Amerikából 
irányított, nagy károkat okozó vallási szekták térhódítása. Nagyon 
szeretne egy egyszerű, akár használt fénymásolót a hívek megfelelő 
tájékoztatásához, a gépelt anyagok sok-szorosításához! Kérem tehát a 
Tisztelt Bogláriakat, mozduljanak meg e fontos ügyért! Kérem a nagy 
tapasztalatokkal rendelkező fóliás termelőket is, jelentkezzenek és 
segítsenek a színtiszta katolikus székely falu nagyszerű emberein! 
Segítő szándékukat névvel, címmel a Posta melletti térkép boltban, 
vagy a Városvédő Egyesület kultúrházi címén jelezzék! 

• Vadász Gábor 
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A városi kórus, a BALATON VOX otóber 16-21. között az erdélyi 
testvérvárosban, Szentegyházán vendégszerepelt. Útközben rövid 
pihenőt tartottunk Marosvásárhelyen. Itt az utcán véletlenül 
ismerkedtünk meg a nyugalmazott tanárral, Kövesdi Kiss Ferenccel, aki 
belénkkarolt és csak úgy áradt belőle a bölcs szó. Rögtönzött 
"testvérvezetése" - (az idegenvezetés helyett használt kifejezése 
magyar csoportok esetében!) - óriási ismeretanyagról és mély 
hazaszeretetről árulkodott. A buszunkban vett búcsút a viszontlátás 
reményében. Megálltunk pár percre Farkaslakán is, tisztelettel 
emlékeztünk Tamási Áron sírjánál. Szentegyházára érvén, a városka 
kulturális életének szervezői Haáz Sándor, Szabó Klára, Bara Zsuzsa, 
Berki Sándor és Portik Bakay Sándor tisztelendő úr - már nagyon vártak 
bennünket. Izgatott felnőttek és gyermekek sürögtek, tálaltak, főztek, 
kínáltak. 

VENDÉGSÉGBEN ERDÉLYBEN

Koncert után a tisztelendő úr a parókiára invitált bennünket, ahol 
háromfogásos ebédet szolgáltak fel kórusunk tagjainak. Ebéd után 
megtekintettük a helyi népművészek fafaragásait és csergemunkáit, 
néhányan vásároltak is pár darabot emlékbe. Ezután ki-ki a vendéglátó 
családjánál meghitt órákat töltött tanulágos beszélgetésekkel. Este 8 
órakor a Gyermekfilharmónikusok, az egyházi kórus, a felnőtt kórus és a 
mi kórusunk közreműködésével - zsúfolt nézőtér előtt - hatalmas sikerű 
kórushangversenyen vettünk részt a művelődési házban. Utolsó dalunk 
után a vendéglátók felnőtt kórusa feljött hozzánk a színpadra és együtt 
énekeltük el a magyar és a székely himnuszt. A hangulat leírhatatlan 
volt... Hétfőn - vendéglátóink kalauzolásával - egésznapos kirándulást 
tettünk a Gyilkos tóhoz és a Békás-szoroshoz. Szüntelen da-
lolászásunkhoz kísérőzenét a zuhatagok morajlása és Haáz Sanyi 

Mindent elkövettek kórusunk forróhangulatú fogadása érdekében. A 150 
fős Gyermekfilharmónia tagságának szülei és a helyi pedagógusok 
versengtek elhelyezésünkért és megbántódott, akinek nem jutott boglári 
szálláskérő. Az egész Erdélyre jellemző ellátási nehézségek és a 
lakosság többsége számára megfizethetetlenül magas élelmiszerárak 
ellenére pompás vacsorát terítettek a Múzeum szálló ebédlőjében. 
Másnap,18-án, vasárnap a gyönyörű plébániatemplomban a déli misén 
adtunk koncertet. Dalaink sorát a magyar Himnusszal fejeztük be. 
Jóelőre megfogaduk, hogy igyekszünk nem elérzékenyülni. Ehhez 
képest mindenkinek csurogtak a könnyei, alig jött ki hang a torkunkon. A 
karnagyunk, Erzsike, hősiesen küzdött a könnyei ellen, de végül is azok 
győztek. Székelyföldön a Himnusznak átíródik a szövege... 
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• Vadász Gábor 

Kedden a Szent Anna tóhoz és Tusnádfürdőre kirándultunk, a napot 
estébe nyúló flekkensütéssel fejeztük be, a hegyoldalban. Nagyon ízlett 
az étel és a boglári borok ragyogó hangulatunkat csak emelték. Este a 
házigazák a Líceum éttermében terítettek búcsúvacsorára. Éjfél körül 
elcsendesedtünk, mert már csak öt óránk maradt a hajnali indulásig. 
Megismételtük meghívásunkat, vendéglátásukat viszonzandó, 
áprilisban szeretettel látjuk a felnőtt kórust a házainkban, Lellén és 
Bogláron. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a BB Mezőgazdasági Kombinát és a 
BIOBOR KFT nagy sikert aratott üdítőit és borait, melyeket a közös 
étkezésekkor tettünk asztalra. 

furulyája szolgáltatott. A táj varázsától mámoros hangulatunkat csak 
fokozta a Szentegyházi Pacsirta - Bara Zsuzsa - kristályosan csengő 
éneke. Gyönyörű régi székely dalokat tanultunk tőle. Útközben meg-
ismerkedtünk a barbár módon elbontott Csíkszereda véletlenül megkí-
mélt kedves házaival, borzalmas szocreál építményeivel és a 
csodálatosan ép, szépséges Székelyudvarhellyel is. 

A hazaút felén, a határon töltött gyötrelmes és értelmetlen 12 órás 
várakozás módot nyújtott a meditációra azon, hogy egyes államok mily 
különböző módját választják a közös Európába vivő út nemzetek közötti 
kiépítésének! 
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Cziráki Imre a BBMGK vezérigazgatója 

A hónap embere:

Városunk és lakói egszisztenciája legjobban a BB sorsától függ. Nem 
közömbös a BB sorsa, nem közömbös annak a mezőgazdasági 
nagyüzemnek a sorsa, mely mindidáig csak eredményes éveket zárt, 
amely mindidáig a legvadabb utcai előrejelzések ellenére is - 
megvásárolta és kifizette, és jól kifizette a szőlőket. Nem közömbös az 
üzem átalakulása sem bentdolgozónak, sem a közvetetten "haszon-
élvezőknek". A BB státusáról, átalakulásáról, az új tulajdonosról, a 
lehetséges jövőjéről kaptunk betekintést Cziráki Imrétől, a BB 
vezérigazgatójától. 
Az átalakulási menetrendet a Vagyonügynökség 1992. április közepén 
határozta meg, amely szerint kell csinálni egy decentralizációs tervet. 
Ezt Szabó Tamás úr úgy fogalmazta: "Ember léptékű gazdaságokká 
kell bontani ezeket a hatalmas monstrumokat. Mert először is átte-
kinthetetlenek, mert ezek mesterséges képződmények, és így egyben 
Magyarországon eladhatatlanok." Ez általában lehet, hogy igaz az 
állami gazdaságokra, de Boglárra ez nem igaz. Először is Boglár egy 
áttekinthető cég, ez az egyik oldal, a másik, hogy itt akkor lesz vásárlási 
igény a környéken, illetve egyéb más helyen szőlővel foglalkozók 
között, ha a szőlőtermelő termését a borászati üzem átveszi, továbbá 
egy megfelelő nyereséget kell hozni ennek a verklinek. A jelenlegi 
pénzügyi szabályozók pedig nem ebbe az irányba vitték el a céget. 
Tehát egyik oldalról áll az, hogy egy hatalmas érték van. Ennek az 
üzemnek az eszköz alapon történő értékelése elkészült és ez 3,2 
milliárd forint. Most azt gondolom, hogy igazán illúzió lenne azt mondani 
az itt dolgozóknak, hogy 3,2 milliárd forintot rakjanak le, akkor az övék 
az üzem. Ennyi pénz itt nincs, sohasem fizettek olyan jól Bogláron, hogy 
az embereknek legyen egy ekkora felhalmozóképessége. A kis 
egységekre bontással pedig az a gond, hogy akkor vásárolnák meg 
ezeket az egységeket, ha a következő ütemben megfelelő pénzügyi 
kondíció nyílna. Most valamikor novemberben született egy 
elhatározás a pénzügyi kormányzat részéről, hogy reorganizációs 
hiteleket folyósítanak az állami vagyon működtetéséhez. Jelen 
pillanatban ennek a feltételei még nincsenek meg, még információ 
szinten sem tudtak a bankok felvilágosítást adni. Ha belegondolunk egy 
100 hektáros szőlőbirtoknak a működtetése a mai költségek mellett 
legalább 20-30 millió forintot fog jelenteni. Tehát azon kívül, hogy valaki 
megvásárolja azt a részt, annak működtetéséhez legalább egy évre 
meg kell hitelezni a termelési költségeket, és akkor még jön az a 
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bizonytalanság, hogy a borászati üzem megveszi-e az ott termett szőlőt. 
Illetve ha megveszi, mikor fizeti ki. Ezért nem jelentkeztek eddig 
emberek arra, hogy szőlőbirtokot szándékoznak ilyen nagyságrendben 
vásárolni. Az egy illúzió, hogy valaki azt gondolja, hogy fél, egy vagy két 
hektár szőlőből meg lehet élni, és csak pusztán ebből. Ez úgy fog 
működni, hogy a szőlőtelepek zöme át fog kerülni néhány éven belül 
magántulajdonba, ennek a gépi művelése megoldódik valamilyen 
formában, vagy új vállalkozásban vagy megmarad a kombinát 
finanszírozásában. A szakmai munkának a koordinálása biztosan a 
kombinátban fog maradni, függetlenül a jövőbeni elnevezésétől. A 
lényeg az, hogy a szőlőtermesztés szükséges műveletei abban az 
időben készüljenek el, amikor a szőlő minőségét, végül is a bor 
minőségét meghatározzák, azokat folyamatosan ellenőrizni kell, és nem 
utólag megállapítani, hogy valamiért az a szőlő nem olyan minőségű, 
ami eladható. Az egész szőlőtermelés egy átalakuláson megy át, és 
ennek biztosan átfutási ideje, mire végül is kikristályosodik az a modell, 
ami működőképes, legalább egy két évnek el kell telni. Addig ha 
egymással elég toleranciával rendelkezünk, akkor talán megtaláljuk az 
igazi megoldást. 1991-ben ingyenes értékpapírt kaptak a dolgozók - 
kereset-munkaviszony függvényében - most termőföldet, ültetvényt. Ez 
már valamiféle dolgozói tulajdon lenne? Eddig volt az illetményszőlő. 
Annak keretében kétezer négyzetméter szőlőterület nem tulajdonba, 
hanem használatba adása, ami azt jelentette, hogy az ott felmerülő 
költségeket - amelyeket a gazdaság finanszírozott - a szőlő átvételi 
árából a tag kiegyenlítette. Most - az átlalakulási törvény szerint - 20 
aranykoronának megfelelő területet adnak az állami gazdaság 
dolgozóinak a tulajdonába. A működtetése valószínűleg hasonló lesz az 
illetményszőlőéhez, vagyis a gépi munkákat a gazdaság elvégzi, és az 
első évben, azaz 1993-ban meghitelezi, 94-től már a meghitelezése 
nem biztos, hogy fennáll - a gazdaság anyagi lehetőségétől fog függni. 
Az ezen a területen előállított jó minőségű szőlőt a gazdaság föl fogja 
vásárolni a mindenkori fölvásárlási áron. Vannak olyan területek, 
amelyeket nem lehetett erre a 20 AK-ra kijelölni - gondolok itt a bérelt 
területen létesített ültetvényekre, s vannak olyan műszaki fejlesztést 
szolgáló területek, amit meg azért nem jelöltünk ki (fajtakísérletek, 
vírusmentes szaporítóanyag-bázis megőrzés). 
Ez jelent létszámváltozást is? Biztosan lesz létszámváltozás. Ez a 20 AK 
kiosztása alapjaiban fogja megváltoztani a boglári gazdaság szőlő-
termesztését és annak a kiszolgálását. Ez minden telepet máshogy fog 
érinteni. Pusztakovácsiban gyakorlatilag nem kerül kijelölésre 20 AK, 
ugyanakkor Szőlőskislakon, Rádon, Péntekhelyen a gazdaság tulajdo-
nát képező ültetetvények zöme kiosztásra kerül. Ez azt fogja jelenteni, 
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hogy az ott szőlőműveléssel foglalkozó embereknek nem lesz állása - 
tehát hivatalosan a boglári gazdaság nem tud nekik munkát adni. Hogy 
ez milyen mértékű lesz, azt a jelen pillanatban nem tudjuk, ennek 
felmérése most folyik. Aki korkedvezményes nyugdíjba mehet, azokat el 
fogjuk engedni, tehát a munkanélküliek számát mi nem szándékozunk 
igazán növelni. A BB helye a borvilágban, piac, értékesítés, jöve-
delmezőség? 1992-ben több bort, pezsgőt adtunk el, mint előző évben, 
ami 24 millió palackot jelent. 1989. évi 15 milliós belföldi eladást 20 
millióra fejlesztettük. Ebben a lényeges növekedésben biztosan benne 
van a BB márkanévnek az ismertsége, benne van a megbízható, jó 
minőség, az értékesítési pontosság. Ez egy sokkal bonyolultabb dolog, 
mint ahogy az első látásra tűnik, hiszen ez nagyon sok ember össze-
hangolt munkájának az eredménye. Ennek eredményessége, az egy 
másik kérdés. Egy ilyen túltermeléses ágazatban, mint amilyen a 
bortermelés - ahol az állam piacszabályozó tevékenysége egyáltalán 
nem érvényesül és adózási különbségek vannak, ami háttérbe szorítja 
azokat az üzemeket, amelyek könyvelésre kötelezettek - jelentősen 
romlik a jövedelmezőség. A mostani számviteli fegyelem sem egészen 
felel meg a kívánalmaknak. Mi ilyen körülmények között is el tudtuk adni 
ezeket a termékeket. Ilyen körülmények között a költségnövekedésnek 
megfelelő áremelésekre viszont nincs lehetőség. Az elmúlt években 25-
35 % közötti áremelések voltak az ipari anyagoknál, energiánál. 
Ezeknek a bor árában való elismertetésének az esélye gyakorlatilag 
egyenlő a nullával. Mi néhány százalékos áremelést csináltunk az elmúlt 
időszakban, ilyen 10-15 % közötti mozgatással, ugyanakkor megjelen-
tünk alacsonyabb árfekvésű termékekkel is, hogy a készleteket le tudjuk 
a szüretig - tárolótér miatt - a megfelő szintre építeni. 92-ben annyi szőlőt 
vettünk meg, melynek a piacát biztosítva látjuk, ez durván 100 ezer 
mázsával kevesebb szőlőnek az átvételét jelentette a korábbi évek 
felvásárlása szerint. De nem jelentette azt, hogy közeli partnereinktől 
nem vettünk át, mert ez a mennyiség meg sem termett.  Azt gondoljuk, 
nem egészen 10 ezer mázsa volt az a szőlő, amelyet a hagyományosan 
vett Dél-Balatoni Borvidékről nem vettünk át. Jelen pillanatban a 
kombinátban 290 ezer hektoliter bor van, melynek az értékesítése a 
feladat. Most, január 18-ával egy 17 %-os áremelést hajtottunk végre. 
Abban reménykedünk, hogy ezt a piac még el fogja fogadni. Én azt 
gondolom, hogy a 13-15 %-os infláció nem tartható, biztosan magasabb 
lesz 1993-ban, és akkor ez a mostani 17 %-os áremelés megint nem 
elég arra, hogy a korábbi nyereségpozícióját a tevékenységnek 
visszaállítsuk. Köszönöm az információt. Még valami: Lesz-e 2000-ben 
Boglári Szüret? Természetesen lesz. 

• kj 
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Pista bácsit igazán nem lehetett jobboldalisággal vádolni, még 
középfokon sem. Mint önéletírásában, a Magvető kiadónál, a Tények és 
tanúk sorozatban megjelent "Népi írók, Ifjú kommunisták és más 
rebellisek"-ben olvashatjuk, elkötelezett baloldali ember volt, főleg 
ifjúkorában. Na, de milyen volt az ő baloldalisága? Erre, azt hiszem a 
legjellemzőbb az volt, hogy mindig az elnyomottak, a félretoltak érde-
kében lázadozott, s mindig az értékes, magyar kultúrát szolgálta. Mikor 
e cikksorozatomhoz adatokat kértem tőle, azonnal válaszolt, s úgy 
érzem, legcélszerűbb lesz, ha levelét idézem pár betoldással, amivel 
hanyatló emlékezőtehetségét, s szerénységből elhallgatott tetteit 
fogom, ahogy tudom, pótolni. Annyit még illenék megjegyezni, hogy 
Pista bácsi nyüzsgő aktivitása mindig a közösséget igyekezett szolgálni, 
sohasem a maga karrierjét, amit találóan nevez könyvében „alulmúl-
hatatlannak", arra utalva ezzel, hogy soha, semmiféle rangot nem igé-
nyelt, nem is kapott sem pártvonalon, sem a társadalmi közéletben. 
Levelét idézve talán az utóirattal kéne kezdenem, ő is biztos ezzel kezd-
te volna, ha előbb jut eszébe, s minthogy a kronológiai sorrend is ezt 
kívánja: 

KULTÚRA ÉS ELLENÁLLÁS 

A levelét pedig így kezdi: "Kedves Gyuszi! Tegnap érkezett kedves 

VIII. - Békés Pista bácsi 

"Utóirat: Eszembe jutott még valami. Leírom, hátha érdekli. Ez ugyan 
nem Boglár szellemi életét érintette, inkább picikét a magyar irodalom 
történetét. Viszont szorosan Boglárhoz kötődik. 1951 tavaszán, egy 
beszélgetés során Kovács Józsi (akit akkor még alig ismertem), azt 
említette nekem, hogy ő szívesen segítene egykét, általa igen becsült 
írót, költőt (akik épp akkortájt vélhetően mellőzöttek lévén) anyagi 
gondokkal küszködtek. De fogalma sincs, hogy tervezett segítségét kik 
fogadnák szívesen, s kik sértődnének meg miatta. De még az illetők 
címeit sem tudja, hogy puhatolózhatna. A felsorolt nagyrabecsültek 
közül háromnak tudtam megadni a fővárosi lakcímét, s biztosítottam 
Kovács Józsefet - mint későbbi jó barátomat -, hogy ezek biztosan nem 
utasítják el a segítséget. Sőt! Ezt követően megindultak a levelek, 
élelmiszercsomagok, pénz, nyaralás (meghívások stb.) Kodolányi 
János, Szabó Lőrinc és Sinka István címére, éppen a nevezettek hét 
szűk esztendejében, sokáig életérzésüket, s tán alkotásaikat is érintve. 
Mindez teljesen Kovács Józsi érdeme, de az én címközléseim 
jelentősége is megnőtt az érintettek szempontjából. Sinkát - a legutolsó 
boglári útja alkalmával - már nekünk is módunkban állt két hétre 
vendégül hívni feleségestül." 
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levelére máris felelek. Kérdésének igyekszem eleget tenni, de attól 
tartok, hogy információimmal nem lesz megelégedve. Nem az 
igyekezetem gyöngesége miatt, hanem, mert az én emlékezőkém is 
sokat gyengült 81 éves koromra. Iparkodom jól emlékezni, hiszen 
Boglárnak sokat köszönhetek: a viszonylag nyugalmas horgász-
évtizedeimnek, s a politikától való távolmaradásomnak köszönhetem, 
hogy még ma is élek, alig csökkent energiával és életkedvvel. De 
mindez nem segít azon, hogy az emlékezetem sokat gyengült, s külö-
nösen a volt fejlemények időbeli elhelyezése a nehéz most számomra, 
mert igazából feljegyzéseim kirostálódtak, s itt nincs kivel konzultálnom, 
egyeztetnem." Magam is így vagyok, bár nekem lett volna kivel beszél-
jek ezekről az eseményekről, de az időpontokat és a sorrendeket senki 
sem tudja, azok sem, akik a közreműködők közül jóval fiatalabbak Pista 
bácsinál. De nézzük tovább a levelet. "Az is nehézséget okozhat a most 
felidézett emlékeim felszínrehozásában, hogy megítélésem szerint az 
én szerepem a boglári szellemi élet formálásában nem köthető sem 
kultúrházhoz, sem a vezetésében eltöltött néhány hónaphoz. Említésre 
érdemes szerepem legelsőbben a boglári könyvesbolt létrehozásában, 
s a benne folyt másfél évtizednyi könyvkultúra szolgálatában jelölhető 
meg. Mintát adtunk a falusi könyvtár és könyvterjesztés együttműkö-
désére, amire az illetékes minisztérium jólesően figyelt fel, de a helyi és 
megyei felettesek épphogy eltűrték. Itteni fáradozásaim színvonalát 
sokan elismerték." Magam is élveztem ezt a színvonalat, az évtizedek 
során igencsak felduzzadt könyvtáram legértékesebb darabjait 
köszönhetem Pista bácsi segítő közreműködésének. "Tán jelentősnek 
tekinthető a boglári sakkélet kibontakozásában tanusított kétszeri 
fáradozásom is. Az első (Szilágyi Dezső, Sziládi Gyula, Kovács Józsi, 
Álmos Pista, László Zoli, Bede Sanyi, Thurzó János stb.) korszakában 
csak szorgalmas közreműködő voltam, de a későbbi, második 
turnusban már egyik fő szervező is. Csapatunk ekkor a megyei élvonal-
ban szerepelt, s eljártunk Siófokra, Marcaliba, Nagybajomba, Tabra, 
Kaposvárra, Karádra, stb. csapatversenyekre. " - Úgy emlékszem 
többször voltak megyei elsők. - " Egyszer a fővárosban is szerepeltünk. 
Támogatásra nem emlékszem, a magunk kitartó lelkesedésére igen. 
Kezdeményezője (és kezdetben fő szervezője is) voltam az amatőr 
filmezésnek. Munkáinkat elismerték Dombóváron, Békéscsabán, 
Szentesen és másutt, a rendezett országos fesztiválokon, amelyeken 
részt vettünk. (Részletekre bizonyára Kalász Józsi jobban emlékszik.) 
Mindezek azonban nem kötődnek a kultúrházban töltött pár hónapos, 
igeiglenes vezetői időszakhoz. A feleségem emlékszik ugyan ez idő 
alatti vendégszereplésekre, de én csak igen homályosan. Lehet, hogy 
Bagó járási tanácselnökkel való nézeteltéréseim (s ennek nyomán a 
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lemondásom) miatt igyekeztem minél előbb elfelejteni e rövid szerep-
lésem részleteit, de az is lehet, hogy ez időben nem is volt lényeges 
mozzanat." - Jaj, dehogyis nem! Sosem felejtem azt a pezsgő életet, a 
precíz szervezést, amivel a kultúrház életét vezette Pista bácsi: színházi 
bérletek, több színtársulat meghívása, stb. nagyon-nagyon élveztük. 
"Jóleső érzéssel emlékszem a HÁROM A KISLÁNY-ban vállalt 
szerepemre, de itt csak lelkes közreműködő voltam, a zászlót 
Harangozó Ica és Farkas Sárika zenetanárnő és Kormos Feri vitték. A 
Gárdonyi színmű - Fehér Anna - rendezése már egyedüli munkám volt. A 
boglári vasutas kultúrcsoport kérésére teljesítettem. Úgy emlékszem 
több helyen arattunk vele sikert." Ahogy utánajártam, nehezen 
számoltuk ki az évet, 1958-ban hozták színre ezt a nagyszerű tragédiát. 
Nehéz volt a helyi, illetve a járási vezetőket meggyőzni arról, hogy ennek 
az igazán keresztény-polgári írónak Is lehet mondanivalója az akkori 
időkben. Szerencse volt, hogy a kezdeményezők, Békés Pista bácsi, 
Megyesi Pista bácsi maguk Is párttagok lévén mégiscsak nyomtak 
valamit a latba. Erről a nagyszerű előadásról sem plakát, sem egyéb 
dokumentáció nem volt föllelhető, a szereplők emlékezetét Iis alig 
tudtam fölfrissíteni a szükséges adatok közlésére. Eszerint a Fehér 
Anna szereposztása körülbelül így nézett ki: Fehér Anna: Kadlicsó 
Magda, bátyja, a betyár: Oláh Gyula, a bíró: Megyesi István. A többi 
szereplők pedig: Salamon Magdi, Parrag Ica, Kerék Pista, Szombathelyi 
Bandi, Légrádi Vince. Elnézést kérek azoktól a szereplőktől, akiket nem 
említek, de az említettek valahogy nem emlékeznek rájuk. Nem csoda, 
voltak olyanok, akik még arra sem emlékeztek, hogy ők maguk milyen 
szerepet kaptak a darabban. Kár, mert abban az időben igazi rejtett 
ellánállás volt ennek a darabnak a színrevitele, aki ismeri a történetet, 
megérti, mert az elnyomott nép fiainak tragikus lázadását ábrázolja 
rabtartó uraik ellen. Nagyon nagy rokonságot mutat ez a Gárdonyi 
színmű a híres Verdi operával, a Tosca-val. Meséje szinte azonos, csak 
magyar falusi környezetbe átültetve. Pista bácsi pedig így zárja levelét: 
"Ennyit sikerült összekaparnom az emlékeimből..." Ha még kiegészít-
hetem valamivel a közölteket, újabb érdeklődésére azonnal válaszo-
lok."  

• Geosits Gyula 

Nem kérdeztem többet, hiszen az itteni "fiatalok" sem tudtak meg-
válaszolni a dátumokra, a személyekre és a sorrendiségre vonatkozó 
kérdéseimre. Pista bácsi szívélyes üdvözlettel zárta levelét, s csak 
annyit tennék még hozzá, 1947-1987-ig szinte fél életét töltötte 
Bogláron folytonos lázas tevékenységben, városunk kultúrájának 
fölvirágoztatásáért, s ragaszkodásból vette írói előnevének a Boglári 
jelzőt. 
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Lehajtott fejjel! 

Ahogy a sírba engedik a koporsót, ahogy még csengenek Hegedűs 
tanár úr didergő lelket vigasztaló mondatai - lelki megnyugvást ad: van 
tanítvány, van kolléga, van boglári a szeretett előd felkészült 
méltatására. S biztosan van, biztosan lesz időnk a temetés után is rá. 
Hamarosan és sokáig. 

Szomorú tömeg áll a nyitott sír körül. Hegedűs Laci gyönyörű mondatai 
gyógyítgatják a keserű torkokat; Harangozó Tanár Úr, Igazgató úr 
pedagógiai munkásságának, közéleti tevékenységének, boglári-
ságának szép, bölcs, intelligens méltatása. Meghalt a Mindenség egy 
darabja. Azé a Mindenségé, amihez magunkat, életünket, tevékeny-
ségünket, lemaradásunkat, bogláriságunkat mérhettük. Talán még 
féltem is tőle iskolás koromban. Jóval később - a Boglári Honismereti 
Körben - éreztem, hogy a komoly tekintet mögött egy roppant szelíd, 
szolgálatkész ember él. Józsi bácsi olyan szépen írt egy felkérésünkre 
Karácsony Kornélról, Tamás Sándorról, hogy ma már utcanév is őrzi 
Tamás tanító úr emlékét. 

• szerkesztőség 

FEBRUÁRI LEVÉL 

Megfagyott hullámok fodrai és csöndesség; a telihold is egyre 
magányosabb. A nádast borzoló szél, a sarkkörről idetévedő, a 
jégcsillám eltávozott lelkek lobogásával megigéz. Lázak borzongása a 
dombok testében; didergő gondok fészkelőhelye minden hajlék. Csak 
az ebek visszhangozzák a szónokokat. Az éjszaka magasságában 
repülők húznak a ködös horizonton túlra, lent az idő tehervonatai 
hurcolják a deportálásba perceinket. Elmúltak a zászlós ünnepek, 
aszottabb a kenyér, az élet. Meglehet, józanabb is, miként e táj, a 
megfagyott hullámok fodrai. Mert temetni, siratni, tisztességgel 
megtanultunk már, - a vásári mutatványosok hada, a próféták és más 
önjelölt vitézek üres ház előtt, kongó tereken, egymásnak játszanak, de 
szemben - alomnyi melegbe húzódik egy ország. Virágvasárnapot 
álmodik, és új cipőt a gyerekeknek, magának fröccsöt is, és nem féli a 
postást. 

• VÁTI 
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KÖSZÖNET ERDÉLYBŐL 

Aztán visszasiettek, hogy intézzék a mielőbbi átjutást. Jó óra múltán 
talpig sárosan, végtelenül elkeseredve álltak ismét elénk. Szégyen-
kezéssel vegyült szomorúsággal mondták, hogy a gyönyörű fenyőfák 
már sosem állnak karácsonyi díszben, mert a román vámos felvitette 
velük valamennyit a sáros domboldalba, és nekik egyenként kellett a 
fákat miszlikre tördelni. Szegény fenyők, mit vétettek, mit adunk mi most 
Nektek?! Napokban kaptam kézhez Haáz Sándor karnagy, tanító, 
múzeum-szálló igazgató köszönő levelét, ebből idézek, nekünk ez a 
legszebb ajándék: " ...Az anyagokkal szerencsésen hazaérkeztünk, 
hála Istennek. A plébános úr nagyon boldog lett a fénymásoló láttán, 
rögtön kipróbáltuk, prímán működik. Köszönjük a nevében mi is, hiszen 
közösen használjuk, odafutunk mi is a másolnivalóinkkal. A ruhákból 
nem igényelt, így két részre osztottuk a csomagokat, 15 doboz a 
Bányára ment (Szentegyháza alsó fele, régi nevén Szentkereszt-

Balatonboglári Városvédő Egyesület, a Lions Klub helyi 
szervezetének támogatásával - mint ismeretes - segélyakció 

keretében gyűjtést folytatott az erdélyi testvérváros, 
Szentegyháza lakóinak megsegítésére, főleg téli ruhanemű 

szervezett kijuttatására, úgyis mint Boglár lakóinak karácsonyi 
ajándéka. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a lakosság szívből jött adakozását, ám 
külön is kiemelten az iskoláink tanulóinak rengeteg adományát. 
Köszönjük a Tűzoltóság segítségét, amelyet a küldemények szétvá-
logatásában, dobozolásában, gyűjtésében és raktározásában fejtettek 
ki. Köszönjük az önkormányzatnak, hogy teherautót biztosított a határra 
szállításhoz, a Lions Klubnak a fénymásolóért, az ajándék déligyü-
mölcsökért, iskolaszerekért és csokoládéért jár köszönet. Nagyon 
köszönjük az Erdélyben járt Balaton Vox kórus tagjainak adományait, a 
kórusban éneklő pedagógusok gyűjtést szervező munkáját. Az 
ajándékszállítmány december 22-én hajnalban egy teherautóban, egy 
megpakolt személyautó kíséretébel kelt útra a Gyulai határátkelőig, 
ahol a megbeszélés szerint a szentegyházaiak - gyalogszerrel - már 
vártak bennünket, átjöttek elénk, mondták, a busz még a sorban 
várakozik, de mindjár ideér az is. Nagyon örültek a csomagok és a 
hosszú, tételes lista láttán és lelkendezve újságolták, hogy ők is hoztak 
ám a bogláriaknak ajándékot! Hargitai ezüstfenyőt karácsonyfának, a 
legszebb darabokkal rakták tele a buszt! Egyet-egyet az iskoláknak, a 
városházának, a kórusnak, a barátoknak. 
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Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a gyűjtés tovább folyik. Jelzés 
jött, hogy az iskolások egy csoportja lemaradt az összegyűjtött 
ajándékok leadásával, ők sem késtek el. Az erdélyiek kórusa április 14-
19 között a Balaton Vox kórusnál fog vendégeskedni, fellépnek majd a 
templomban is és a kultúrházban is. (Nagyon reméljük, hogy nem üres 
széksorok előtt!) Nos, az addigra összegyűlő adományokat ők elviszik 
magukkal haza. Az összegyűjtött holmikat, játékokat, ruhákat, 
konzerveket, iskolai írószereket, stb. kérjük továbbra is a Klapka utcába, 
a Tűzoltósághoz juttassák el! Külön szertnénk felhívni a figyelmet az 
OTP-ben kihelyezett perselyünkre, amelyben áprilisig szeretnénk 
élelmiszer és gyógyszer vásárláshoz adományokat gyűjteni az erdélyi 
testvérváros megsegítésére! Bármilyen kevés is, amit adni tud, nálunk 
jó helyre kerül...

bánya: a szerző) s Burus Ella kórustag, tanítónő árazta és osztotta a 
népnek. Én fent a faluban adogattam egész olcsón a ruhákat. A lényeg: 
a jó karácsonyi hangulat megőrzése és a gyűjtött ruhamennyiség minél 
hamarabbi szétosztása volt. Simán, vidáman lejárt az egész, az 
emberek végre boldogok és elégedettek voltak. Az Alapítványnak 
begyűlt 96.800 lej, ami a problémáink jó részét megoldotta. A kórusnak 
és az iskolákban tanító kollégáknak mondd meg, hogy nagyon jól esett a 
városkánkkal való törődés, köszönjük munkájukat, a lakosság nevében 
is, nem csak az Alapítvány! 

 • Vadász Gábor 

Az iskolás gyermekekből szívesen látunk nyáron, vagy tavaszon egy 
csoportot! Kívánok Nektek kevés nyomorúságot! Szeretettel Haáz 
Sanyi" 

Hamvas, szürke alkonyatban párává oldódik a víz, az ég. Minden 
körvonal, a túlparti hegyeké, a mocorgó fáké, a jégtől szabadult köveké -
meghatározhatatlanná lesz. Suhanó szárnyú est, bagoly-röptű, a 
somogyi erdők felől csönddel takar. Egérneszezésű a mindennapi élet, 
bizonytalan. Ködök és árnyak zuhannak a vízre. Hangtalan tüntetés ez: 
fakult zászló és testtelen tömeg. Kardot fenne az idő - józanul tudod, 
vonat fékezett -, óvná az elkóborolt forradalmat. Mert egyre kevesebben 
járunk, keresve nyomát. Nincs erő ilyen haszontalanságra. A szótlan-
ságba emigrálóhoz elér az üzenet, az ünnepi szónokoké? Igen, jobb 
nekünk a mámoros ünneplés helyett, ha szőlőmetszéskor barnítja 
arcunk a szél? Igen, meglehet. 

Március 

• Tibor 
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Elhangzott a Haranglábnál 15-én délután 

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplő közönség! 

Az előbb megkongattuk a kislaki harangot. A harang a legősibb 
üzenetközvetítő. Misére hív, imára kér fel, a halottaknak csendít, vagy 
valamely bajra, veszedelemre figyelmeztet. Aki első hallásra nem 
ismerte fel a harang üzenetét, így kérdez: "miért harangoznak'?" Ezen a 
márciusi délutánon Kislakon miért harangoztak? Egyszerű a felelet. 
Március 15-öt mutat a naptár, ezen a napon illő megemlékezni a két 
világháború hősi halottairól, kiknek neve itt sorakozik katonás rendben 
a harangláb árnyékában szerénykedő márványtáblán. De ezen a 
napon íratlan kötelességünk megemlékezni az 1848. március 15-én 
történt magyar forradalomról és az ezt követő szabadságharcról. 
Tudom, itt is, másutt is, az emberek nagy többsége tele van gonddal, az 
élet sokféle problémájával, de úgy vélem, - ha pár percre is - illő meg-
állnunk és emlékeznünk. Úgyis mondhatnám, hogy az emlékezés köte-
lességünk is, mert a ma a tegnapban gyökeredzik, még akkor is, ha 
mindennapi életünk nem éppen és nem mindig kánaán. Az utat a 
mezsgyét, melyen ma is járunk az elődök taposták ki, s ha még gidres-
gödrös, kátyús is ez az út, ősök és elődök nélkül nehezen járhatnánk. 
Minden ember élete, minden család élete tele van eseményekkel, 
olyanokkal is, melyre szívesen emlékezünk, olyanokkal is, melyeket 
jobb lenne elfeledni. Egy nép, egy nemzet, egy ország életútja is ilyen. A 
múltunkban van ünnepelni való, van keserűséget kiváltó számtalan 
esemény is. A középkor végéig Magyarország Közép-Európa vezető 
hatalma volt. Európai rangja volt hazánknak, amikor nem azt mondták, 
hogy: „felzárkózni Európához", mert Európa itt volt. Semmivel sem 
alábbvalóan, mint Franciaország, Anglia, Spanyolország, vagy a 
Német-Római Császárság. Aztán jött a nagy történelmi katasztrófa, 
1526-ban Mohács, majd az ország háromrészre szakadása, török 
uralom, német uralom. Virágzó városok nyomorodtak el, falvak ezrei 
semmisültek meg, százezrek, milliók pusztultak el. A Habsburg hatalom 
az országot Bécsből kormányozta, jó néhány hazaáruló magyar fő-
nemes buzgó közreműködésével. A hatalom ereje a magyar paraszt-
ságot rabszolgasorsba taszította. Ingyenmunkára volt kötelezve, fizet-
hette az adót, a dézsmát, háborúba mehetett, mert vitték ágyú-
tölteléknek. 1848. március 15-e ezért volt jelentős, a nemzeti sors-
forduló mérföldköve, mert ezzel a forradalommal született meg - sajnos 
csak átmenetileg - az ország függetlensége. Kimondták és törvénybe 
iktatták a lakosság egészének jogegyenlőségét. A jobbágy tulajdonba 
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kaphatta az általa művelt földet. Legelőt nem, de a faluközösségek 
többsége a tilalom ellenére elfoglalta azt. 1848. március 15-e azért és 
így lett nemzeti sorsforduló. Osztrák gyarmatból önálló és független 
állam. Lakói ennek az államnak egyenlő jogú polgárai. Hamar véget 
értek a márciusi örömök. A Habsburg hatalom akkor korszerűnek 
minősített hadserege 1848 szeptemberében meg-kezdte a retorziót, a 
gyarmati rendszer visszaállításának kimondott szándékával. És 
Európa? Az egész nyugati világ nekünk drukkolt, de mint történelmünk 
során annyiszor, ez a nemzet, ez a nép a szép szavakon, a sajnálko-
záson kívül semmi támogatást nem kapott. És akkor? És akkor föltá-
madott a tenger! Talán emlékszünk a forradalmat követő szabadságharc 
főbb eseményeire és következményeire is. A mai ünnepi megemlé-
kezésen erről nem kívánok részletesen szólni, de két dolgot szük-
ségesnek tartok megemlíteni. Az egyik: a somogyiak villával, kaszával, 
cséphadaróval felfegyverkezve próbálták otthonaikat megvédeni. Talán 
említésre méltó, hogy itt, Kislak és Györök között szétverték a délfelől 
előrenyomuló osztrák-horvát hadsereg egy kisebb csapatrészét. A 
másik idekívánkozó dolog: hogy a magyar történelemben először, és 
tudjuk, sajnos nem utoljára, az orosz invázió is a nyakunkra szakadt. 
Sajnos ilyen a történelmi múltunk. Valamit elkezdtünk, vetünk, vetünk és 
nem, vagy csak nagy ritkán aratunk. 1848. március 15-e volt történel-
münk nagy erőpróbája, s ez a szabadságharc leverésével sajnos 
zátonyra futott. És mindent újból, előről kellett kezdeni. Előről kellett 
kezdeni az önkényuralom éve alatt, előről kellett kezdeni az 1867-es 
kiegyzés után, előről kellett kezdeni a negyedrésszé összezsugorodott 
országban az első világháború után, előről kellett kezdeni a második 
világháború szörnyű, embert és javakat pusztító sorscsapásai után 
1945-ben, és most is előről kezdünk mindent. A diktatúra ránk parancsolt 
rendjének felszámolását, a nyakunkon ülő megszállók eltávozása után. 
Szinte történelmi csoda, hogy a magyar nép évszázados megpró-
báltatásai ellenére, e földrész szláv, germán, latin tengerében fenn 
tudott maradni. Ha elbukott is, ha elbuktatták is, volt ereje mindent újból, 
előről kezdeni. Miért és hogyan? Talán az egyes történelmi korszakok 
kiváló politikusainak és katonai vezetőinek jóvoltából? Sajnos nem! 
Több volt köztük a botcsinálta doktor, mint az elhivatott és a nép, az 
ország ügye iránt elkötelezett karakter. Hogy ez a nép az ezeregyszáz 
éve történt honfoglalás óta megmaradt, fennmaradt, elbukott és 
talpraállt, a sok-sok névtelen és ismeretlen magyar embernek az 
érdeme. Parasztoknak, kézműveseknek, szellemi foglalkozást 
űzőknek, kik sokszor parancsot megszegve, ha kellett törvényt is 
kijátszva tették a dolgukat. Itt Somogyban is, Kislakon is, az ország 
minden zegzugában is. A vezetők jöttek-mentek, érdemmel vagy 
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Fent meg lehet határozni a célokat, törvényekkel, rendelkezésekkel elő 
lehet segíteni e célok megvalósítását, de mindezek megvalósítása nem 
Budapesten, nem a Parlamentben dől el, hanem a városokban, falvak-
ban, Somogyban, de azt is mondhatnám, Kislakon is. Az orvos megál-
lapítja a betegséget, írhat számunkra orvosságot is, de a beteg csak 
akkor gyógyul, ha meg is akar gyógyulni. Szedi az orvosságot és kúrálja 
magát. Az elmondottakból leszűrhető igazság, hogy a célokat ismerő és 
tudó emberek, ne szájukkal, hanem cselekedeteikkel igazolják önma-
gukat. Ez az ország a mi országunk, felelősségünk másra és másokra át 
nem ruházható. Hogy a mostani nagy újrakezdésünk révbe jut-e a tíz és 
félmillió magyar állampolgár közös ügye. Legyen példa 1848, mert egy 
egész nép összefogása, akarata, elszántsága, cselekedete volt ennek a 
forradalomnak és a forradalmi vívmányoknak a záloga. Legyünk 
büszkék őseinkre, akik mindezt megcselekedték, s hazaszeretetben, 
egymást támogató, segítő cselekedeteikben legyünk méltó örököseik. 
Nem az az igazi magyar, aki féltéglával döngeti a mellét: "lásd én milyen 
magyar vagyok" - nem az az igazi magyar, aki reggeltől estig a 
himnuszát énekli, hanem aki cselekedni tud és akar és a maga haszna, 
öröme mellett segíti a vele egy utcában, egy településen lakó társait is. 

érdemtelenül, de a nép maradt. Ezt a népet nem lehetett se leváltani, se 
kiebrudalni ebből az országból. Konok hittel tette a dolgát, a maga, a 
családja, a szűkebb pátriája érdekében, a haza és a jövő érdekében. 
Miért mondtam el az előbbi mondatokat? Azért, mert 1990-ben, a 
magyar újrakezdés dátuma, független ország lettünk. Demokratikus 
társadalmi rendszer kialakításának tettük meg az első lépéseit, de, hogy 
célba érjünk, hogy évszázados lemaradásunkat Európától bepótoljuk, 
nemcsak a vezetők, polgármesterek, képviselők, miniszterek dolga, 
még a politikai pártoké sem, hanem mindannyiunké, a tíz és félmilliós 
magyar népé. 

Beszédemet azzal kezdtem, hogy a harangszó figyelmeztető felhívás 
volt, hogy történelmünkről 1848 márciusáról emlékezzünk. Őrizzük meg 
kegyelettel és tisztelettel azok neveit és emlékeit, kik ennek a 
forradalomnak serkentői és zászlóvivői voltak. Így gondoljunk 
Kossuthra, Széchenyire, Batthyányra, a márciusi ifjakra: Petőfire, 
Jókaira, Vasvárira, a semmiből teremtődött magyar honvédség jeles 
személyiségeire: Görgeyre, Bemre, Damjanichra és azokra az isme-
retlen hősökre, akinek soraiban ott harcolt a kislakiak ükapja is. Nem a 
dicsőséget keresve, de otthonáért, családjáért, a hazáért, és mindezt 
összegezve, hazájáért. Lobogjon a mai napon a nemzeti zászló és 
dobogtassa meg szívünket az emlékezet. Mondjuk el, nemcsak 
hangosan, de csendben, magunkban is a nemzeti imádságot: "Isten, 
áldd meg a magyart, jó kedvvel, bőséggel..." Így legyen! 

• Holper László alpolgármester 
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Egy dolog elszomorít azonban, és ez az a gondolat, ami mostanában 
sokat foglalkoztat! Miért vagyunk Bogláron oly kevesen, akik városunkat 
védeni és szépíteni akarjuk? Akiket legjobban hiányolok a gyűléseinken, 
azok a pedagógusok és a diákok. Mindkét iskolában sok olyan pedagó-
gus van, akik rengeteget segíthetnének! Gondolok olyan tervekre, hogy 
tavasszal a diákok egy-egy órát - a tanáraik vezetésével - segítenének 
rendbe tenni a város bizonyos részét, sok használható ötletük lenne 
megvalósítható. Bízom abban, hogy ha a pedagógusok és a diákok 
közül többen el jönnének a gyűléseinkre, meggyőződnének arról, hogy 
nálunk nincs veszekedés, intrika és széthúzás. Mi csak egyet akarunk, 
hcgy városunk szebb legyen. Több szem többet lát! A diákok talán job-
ban megtalálnák és felfedeznék, hogy kik azok, akik pusztán rombolási 
szándékkal kárt okoznak, oszlopokat döntögetnek, szemetes gyűjtőe-
dényeket borogatnak fel ‚közlekedési táblákat forgatnak el, stb. Nem 
arra gondolok, hogy közbeavatkozzanak - kivéve, ha társaik teszik ezt -, 
mert az veszélyes lenne, de bejelenthetnék az önkormányzatnak, ahol 
intézkedének. A szakiskola tanárai és diákjai különösen sokat tehetnek, 
hiszen életünk megszépítőivel, a növényekkel foglalkoznak. 

Gondolatok az év elején... 

Az új év elején sokan terveket szőnek, mérleget készítenek az elmúlt 
évről és keményen elhatározzák , hogy ezt vagy azt megalósítják az 
előttük álló évben. Ahhoz már idős vagyok, hogy nagy terveket szőjek, 
de úgy az év kezdetén mindig sok gondolat felgyülemlik bennem.
 Ezekről szeretnék néhányat megosztani az igen tisztelt olvasókkal. 
Mikor megalakult a Városvédő Egyesület, akkor igen boldogan léptem-
be, mert úgy godoltam, hogy ez politikamentes és mindenképpen pozitív 
kezdeményezés. Meggyőződéssel mondhatom, hogy az is! Bár nem 
tudok minden gyűlésen ott lenni, és sokat tenni sem, mert ahhoz már 
nem vagyok elég fiatal, csupán néhány ötletet vetek fel, amelyeket a 
résztvevők és néhány lelkes tag segít megvalósítani. 

Szerintem minden jóérzésű felnőtt embernek kötelessége az ifjúságot 
jóra tanítani és utat mutatni, hogy mivel javíthatjuk a környezetünket és, 
ezzel az egész lakosság közérzetét. Őrizzék és vigyázzák a szépet és 
jót. Sajnos, manapság a gyerekek otthon is csak a nehézségekről, 
vitákról, rosszindulatú előítéletekről hallanak. Nem lenne jobb, ha arról 
beszélnénk nekik, hogy igenis van remény a szebb és jobb jövő építé-
sére. Ez nem hiú ábránd vagy utópia most már, de ezért mindnyájunk-
nak tenni kell valamit. Nem jó az ha mindenkiről csak rosszat feltéte-
lezünk. Higgyék el nekem, minden emberben van jó és rossz hajlam, 
keresni kell a jót és feltételezni, hogy a másik ember is jót akar. Nagyon 
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Nem "Szonda" nem "IPSOS" 

Szerencsére nem készülnek itt közvéleménykutatások. Megosztott ugyanis a 
közvélemény - ez így helyes - mert mindenki mondhatja a magáét: mi jobb a 
városnak - és természetesen, igaza van. Címszavakban: legyen uszoda, 
sporttelep, szórakoztató negyed, épüljön iskola, kollégium, járda, út, 
kerékpárút, üzletközpont, könyvtár, folytatható a sor. És mi az, amire nincs 
szükség, ami megengedhetetlen? A zsúfolt strand (ha az lesz az idén) -, a 
rendetlenség, a romló közbiztonság, a terjedő munkátlanság. A szomszéd 
malaca. A száguldó kamionok. A hordók a közterületeken. A gazdák 
árusítóhelyeket szeretnének, egyen-igyon a vendég, de hol? Az üdülőket 
megnyitották - elcsábítják a vendégeket! -, hiszen legtöbbjének saját strandja" 
is van. Szerencsére nem készülnek közvélerménykutatások, hiszen minden jó 
programot ugyancsak jobban lehet kritizálni. Így, mindenki mondhat ja a 
magáért, baráti körben, a családi asztalnál. Szerencsés az is, hogy ki-ki otthon 
eszik. Fura lenne elképzelni azt a közös asztalt, ahol az egyik teríték 
margarinos kenyér a másik... de hagyjuk. A jog asztalánál, meglehet egyként 
helyet foglalhatunk, de ami a bőséget illeti.
 Érthetően, ingerültek vagyunk. A múltra és a jelenre nézve, az országos 
gondokról eleget tudunk. Talán sokat, nagyon sokat. Ezért foglalkoztatná 
jobban legtöbbünket, ez a város, az átélhetőbb, megfoghatóbb haza? Mivel 
minden helyi gond e közösség homlokráncait szaporítja, ezért érezzük, ez a 
nagyobb teher? Ezért van, hogy a legésszerűbb "rangsor" ésszerűtlen, mert 
az eltérő véleményen lévők előbbre valónak tarthatják a maguk igazát? 
Egyszerűbb lenne egy képzeletbeli kalapból kíhúzni: ma, egy évig, két évig, 
erre a választási időszakra, a következőre, kinek van igaza? Ez lenne a 
választási rendszer lényege, csak még nem értjük, mert nem szoktuk meg? 
Hát... valahogy így. Mivel közvetlenül nem dönthetünk, csak kivételesen írják 
elő a nép /és cserép/ szavazást; marad, mert jobb nincs, a képviseleti 
demokrácia. Különben mindenki él, ahogy tud, ha lehet. 

• VA. 

A Városvédő Egyesület gyűléseit minden hónap első szerdáján 17 
órakor a Művelődési Házban tartja. 

remélem, hogy önkormányzatunk és képviselőink is így gondolják, és én 
személy szerint bízom abban, hogy egyenként és együttvéve a képvi-
selők is az a cél az elsődleges, hogy Balatonboglár szép és vonzó le-
gyen, és mi mindnyájan büszkén mondhassuk, hogy megvédtük és 
szépítettük városunkat. Ezt csak közős erővel és békességben lehet 
végrehajtani, ezért egy bibliai gondolattal fejezem be: "és békesség a 
földön a jóakaratú embereknek." 

• Fehér Jánosné nyugdíjas 
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AZ ELSŐ

Nagyon sokan semmit sem tudnak róla. Találgatások, pletykák keringe-
nek, ezért az újság felkérésére rövid beszámolóban összefoglalom, 
hogy mi és hogyan fog épülni a Posta és a Hungária Biztosító közötti 
területen. Aki a városi lapot rendszeresen megveszi, vagy járatja a 
"Somogyi"-t, esetleg megreszkírozott 99 forintot a Boglár térképre, nos 
az idejében értesülhetett a felhívásról, a pályázatokról, amelyek az 
elbontott, vagy elbontásra kerülő elaggott, romos-randa városmag 
helyén felépítendő új városközpontot célozták meg. A városházán úgy 
gondolták, hogy a díjnyertes terv - a boglári egyetemi hallgató, Pór Péter 
alkotása - részvénytársasági formában lesz megvalósítható. Az első 
összejöveteleken azonban rögtön kiderült, hogy egyetlen vállalkozónak 
sem ez az elképzelése. Ugyanis aki a pénzét erre az építkezésre költi, 
az nem részvényeket, hanem pontosan behatárolható, nevesíthető ma-
gántulajdont szeretne érte kapni. Többfordulós megbeszélések, egyez-
tetések után végül is kialakult egy konszenzus, a városháza áldását 
adta az építkezések önszerveződő lebonyolításához, és az első épület 
megépítéséhez eladásra kijelölték a posta és a biztosító közötti részben 
üres, részben lebontásra váró területet. A dolog persze nem volt ilyen 
egyszerű, mert eleinte nagyon kemény ellenállásba és bizalmatlan-
ságba ütköztünk. Kértük például, hogy a pályázaton részesítsék előny-
ben a helyi vállalkozókat, kereskedőket és iparosokat a pesti és más 
jelentkezőkkel szemben. Mi ugyanis azokat a szolgáltatókat szerettük 
volna magunk között látni, akik egész éven át nyitva vannak, folyamatos 
ellátást, szolgáltatást biztosítanak és nemcsak a nyári pár hónapra nyit-
nak ki, a helyi vállalkozók elől elhappolva a megélhetés lehetőségét. 
Nos, örömmel mondhatom, hogy végül is a képviselőtestület egyhangú-
lag támogatta a helybeliek érdekét és a pályázat kiírásánál feltételként 
határozták meg a boglári illetőséget. (Gyorsan megjegyzem, hogy lellei, 
fonyódi és szőlősgyöröki is van a csapatunkban, mi őket is helyieknek 
fogadtuk el, hiszen jelenleg is itt dolgoznak Bogláron.) A pályázatra 
közel harminc nevezés érkezett, zömében helybeliek indultak. 
Ekkor gondoltunk egyet és összehívtuk az összes jelentkezőt a 
"Mazsi"-ban és gyors felméréssel tisztáztuk, hogy kompromisszumok 
árán ugyan, de mind a 22-en beférünk a 3 szint valamelyikére. Azt kell 
mondanom, hogy szerencsés összetételű a csapat, mert többek között 
2 építész és egy tervező is van közöttünk, jómagam is évekig dolgoztam 
kivitelezőként, így viszonylag könnyű volt a felismerés, hogy összeál-
lunk egy teambe a cél érdekében, így közös képviselővel indultunk már 
a januári versenytárgyaláson is. A licitálásra végül is nem került sor, 
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Ha a statikus tervező a talajmechanikai szakvélemény alapján kedvező 
választ ad, akkor az épület alatt egy mélygarázs is megépül, körülbelül 
10-15 gépkocsi részére. Az engedélyezési terv elkészítésével Pór 
Pétert bíztuk meg. A kivitelezési munkákat a két szakembertagunkra - 
Bérczes Györgyre és Holper Lászlóra bíztuk, a műszaki ellenőr szere-
pét a tervező, Palásti Béla vállalta fel. Rendkívül nagy hangsúlyt 
fektetünk arra, hogy a csapaton belül kialakult kitűnő emberi kapcso-
latainkat és összhangot a későbbiek során is megtartsuk, ezért a 
pénzügyi elszámolások precíz kidolgozására és az egymás közötti 
elszámolások maximális korrektségére akarunk törekedni. Ezért a 
kiadások könyvelését egy speciális, az erre a célra írt saját számító-
gépes programjával Kalász Jóska oldja meg, a közös képviselő "hálás" 
feladatát pedig magamra vállaltam. Az épület háromszintes lesz, a 
földszinten 12 üzlettel és irodával. Az üzletek egy, a Szabadság utcát az 
Alkotás utcával összekötő passzázs két oldalán fognak elhelyezkedni. 
Lesz itt gyógyszertár, ajándékbolt, gyógynövény szaküzlet, gyermekru-
házat, divatárú, ruházati szaküzlet, szőnyegbolt, ékszerüzlet, húsbolt, 
utazási iroda és fotó szaküzlet is. Az első szinten tervezők, ingat-
lanközvetítő, számítástechnikai BT és egy kereskedelmi kft, valamint a 
gyógyszertár emeleti része és két lakás kapott helyet, a 3. szinten a 
tetőtérben négy lakás fog megépülni. 

• Vadász Gábor 

A jelenlegi négy bolt május végéig üzemelhet a helyén, ugyanis június 1-
ével a Városgazdálkodási Vállalat el kell kezdje a bontást, utána mi az 
építkezést. Azért siettetjük az építés mielőbbi elkezdését, mert 94 
nyarára szeretnénk megkezdeni - reményeink szerint Boglár lakóinak 
megelégedésére - az üzletház szolgáltatásait, az igényes épülettel is 
emelve az alakuló városközpont esztétikai értékét. 

mert rajtunk kívül komoly vételi szándékkal nem jelent meg más, tehát a 
telket a kikiáltási áron vehettük meg. Azóta építőközösséget alkottunk, 
választottunk intézőbizottságot és lassan, de biztosan kezdenek 
kialakulni az üzletház végleges körvonalai is. 

Még annyit fűznék hozzá, hogy példánkon felbúzdulva megindult a 
Dózsa György utcai ideiglenes piactér helyére a második épület 
építőinek szerveződése, sőt hallottam már a harmadikról is. A Boglárka 
és az OTP közötti hatalmas terület eladó, kedves Bogláriak tessék, csak 
tessék...! 
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Boglári terek, dombok, parkok; mi lesz veletek? 

Érzékelhető volt a tervezés menetét irányító, szakavatott, széles-
látókörű háttér, a konzultáns professzor tiszteletreméltó személyében. 
Jó volt hallgatni az értelmes diplomázók lelkes magyarázatait, 

Hogy is lehet az, hogy az ország különböző tájairól származó, lelkes 
szakértő diákcsoportok egymás szájából átvéve a szót magyarázgatták 
odaadó részletezéssel a terek, fák, bokrok útburkolatok harmóniáját és 
jövendőbeli rendeltetését. Tudomásom szerint ez úgy történt, hogy egy 
származásilag magyar kerttervező; Bodi Ferenc, aki a Schönbrunni Táj 
és Kerttervezői Főiskola nyugalmazott professzora, és aki egyben 
Budapesten, a Kertészeti Egyetem Kerttervezői Karának vendégelő-
adója (továbbá jó tudni Bódi Ferencről azt Is, hogy Boglárt és Lellét igazi 
otthonának tekinti, Lellén kis háza van, ahol családjával együtt nyáron, 
de gyakorta télen is szabadidejét tölti, mindkét helységhez rokoni és 
baráti szálak sokasága fűzi) - felajánlotta Boglár városának, hogy 
bizonyos rendezetlen térségeit megtervezteti a diplomázó hallgatókkal 
(csupán a fiatalok munkája során felmerülő közvetlen dologi 
költségekért) térítésmentesen. 

Február közepén, sajnos meglehetősen szűk körben egy nagyon 
értékes bemutatóelőadás együttesnek lehettünk részesei. A 
Kertészeti Egyetem Kerttervező Karának végzős hallgatói 

diplomaterveikkel Boglár kitüntetett részeinek kertépítészeti 
tervrajzait mutatták be magyarázó előadásokkal. 

Ezek a térségek a következők: - Vörösmarty tér (a Postától a Kinizsi 
étteremig húzódó, a parkolót is magába foglaló rész) - a feltöltés (Platán 
strandtól a mólóig) - a Temető-domb, különös tekintettel a kápolnákra, 
és a köztük lévő, feléjük vezető térségekre, a Fiumei úti strand, - a 
Hunyadi utca. 
A bemutató előadást dr. Kovács Miklós polgármester nyitotta meg. 
Bogláriak közül jelen voltak még az önkormányzattól öten-hatan, a 
"városvédőktől" és más informált érdeklődők néhányan. A szót Bódi 
Ferenc úr vette át, keretet adva a fiatalok elkövetkezendő előadásainak, 
akik kezdetben a kultúrház vezetője által elrendezett hosszú "kerekasz-
taloknál" ültek, elvegyülve a bogláriakkal. Majd a későbbiekben minden 
kiállított diplomaterv (rajz) elé kiállt az a két-három diák, akik közösen 
tervezték a szóbanforgó célfeladatot. Sok érdekes, friss, fantázidús 
ötlet jellemezte általában a terveket. A társadalmi, történelmi 
szociológiai funkciókat figyelembe véve, a hagyományokat Is tisztelet-
ben tartva, mégis meglepően újszerű megoldások születtek.
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A nagy térséget jelenleg uraló szoc. reál korból ittmaradt (helyesebben 
utólag odatett) szobrot a tervezők beépítették elképzelésükbe azzal a 
tisztelettel, hogy mégis "kortörténeti dokumentum", de azzal a jobbító 
szándékkal; hogy emberidegen léptékeit, alapvető bárdolatlanságát 
emberivé, játékossá szelidítsék, a köréje telepített fákkal, bokrokkal, 
pihenő padsorokkal, virágágyásokkal, utacskákkal. Ezt a nagy, meg-
hitté változtatott teret ellenpontoznák egy félig nyitott, szép, "zenepa-
vilon" tervvel, mely az előbbihez hasonlóan sajátos hangulatot 
árasztana, odaillő növényekkel, utakkal, széksorokkal, esetleg a térben 
szétszórt magányos pihenő (napozó) székekkel is. Tervük szerint a 
pavilon formavilágában a Várdombon megjelenő - boglári szimbó-
lummá vált - fémkoronás kilátó idéződhetene vissza a partközelben. 
Majd újabb utak egy szép szökőkút-rendszerhez vezetnének, melyek 
valamilyen módon a Balaton születésének asszociációját keltenék; 
mélyebben fekvő, több kisebb forrásszerű buzgár vezetné el a szemet 
az igazi, a szép, a kiteljesedő szökőkúthoz. A keletkezés és megva-
lósulás illúziója lenyűgöző lehet! A tér további részén a már meglévő 
dombocskát tervük szerint kissé megmagasítanák, alapterületét 
megnövelnék, hogy az is használható élettérré változhasson, újabb 
funkciók lehetőségével gazdagítva a parkot. 

elképzelni szavaik nyomán a megújult városrészeket, és arra gondolni, 
hogy milyen szép is lenne, ha mindez megvalósulhatna! Anélkül, hogy a 
teljességre törekvés morzsáját is magamra vállalnám, néhány ötletről, 
tervről beszámolok, ami nagyon tetszett. (A három strand közül kettőt 
csak felületesen ismerek, tehát eleve az érdeklődésemet is az 
ismertebb térségek terve határozta meg elsősorban.) Szubjektivitásom 
mellett, azt hiszem tárgyilagosan is a feltöltés nagy parkjának (vagy 
űrjének?!) terve volt a legfrappánsabb, legizgalmasabb. Erről kicsit 
részletesebben; a tervezők vezérlő elve itt azt volt, hogy a nagy terület 
alapvető rendeltetését, - tehát a zöld, oázis jellegű sétáló, pihenő, 
játszótér funkcióját megtartsák, de azt megtöltsék igazi, és sokirányú 
tartalommal, az egész kicsiktől a legidősebb korosztály pihenést, 
kikapcsolódási igényeinek és vágyainak megálmodásával. 

Az idetelepített növények már óvatosan növekednének, nehogy 
elfogják a kilátást a Badacsonyra, a balatoni naplementére, melyet újra 
padokból, székekből, meghitt zugokbói lehetne csodálni. A terület ÉK- i, 
Platán stranddal határos oldalán terveztek - a már meglévő játszótérhez 
kapcsolódó - szabadtéri kőtárat, mely a játék lehetőségét tovább 
vihetné, de egyben szép térbelí, informatív alakzatokként bemutatnák a 
Balaton környékén fellelhető különböző eredetű és színű kövek 
sokaságát. Ezek úgy lennének a térben elhelyezve, hogy egyrészt 
gyönyörködtetnének, másrészt megintcsak a pihenés, ücsörgés, 
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elmélkedés, játszadozás funkcióinak természetes közegét képeznék. A 
közvetlen Balaton-parti sávban és ahhoz kapcsolódóan befelé is 
öblösödnének nagyobb fátlan, bokortalan, csupáncsak füves terek, 
hogy a kilátás szépsége csorbítatlan maradjon. A már részletezett, - 
különböző rendeltetésű tereket mindenhol kisebb és nagyobbacska 
utak kötnék össze. Minden elinduló sétáló váratlan, vagy már ismerős, 
és épp ezért választott élményekhez juthatna barangolásában. 
Összegezve a feltöltés tájépítési tervét, úgy érzem, itt a tervezők 
valóban megvalósítottak egy pannon oázist, az amúgy Is kitüntetett 
térben. Lehetne arról vitatkozni nekünk, bogláriaknak, hogy szabad-e, 
lehet-e csak a steril játék - pihenés - kikapcsolódás - gyönyörködtetés 
levegőjét hagyni létrehozni ebben a térben?! Nem bevinni a lüktető élet 
hozzátartozóit; mint a vendéglátás, a vásárlás lehetőségét? Mit lehet 
erre mondani?! Talán azt, hogy abból úgyis van elég, vagy talány azt, 
hogyha ez igényként merülne fel, akkor a parti házsor, a Balaton felé 
néző kertjeivel úgyis megmozdulna. Egymás után nyithatnának ott ki a 
mini éttermek, halászkertek, cukrászdák, stb. sokasága lakossági 
beruházásokból, megélhetést nyújtva a népesség egy rétegének. Az 
előadáson bemutatott többi tervről már nem futja az időből, papírból, a 
tisztelt olvasó türelméből. Csak mozaikokat jegyzek meg; szép és 
kívánatos ötlet volt a tervezőktől, hogy a Szabadság út Vörösmarty 
térhez vezető torkolatát határozott vonalvezetéssel, kétoldali fasorral, 
mint kapukkal, s egyben spontán, lassító sávval szegélyezni, mint ami 
arra ösztökélné az elhaladót, hogy "nyugi, lassulj le ebben a szép zöld 
övezetben, itt árnyék is van a forró nyárban, parkoló is lesz hamarosan 
(szintén fasorral hűsítve), nem érdemes rohanni, ott a megnyugvás vár, 
és közel már a Balaton is!" A nagy szabad strand terve is megragadó; az 
öböl jellegét különböző térplasztikai megoldásokkal hangsúlyozták, a 
Balaton-parti szegletet kiemelték, megmagasították. A természet és a 
rendezettség együtt uralkodik. Mind a hét tervrajzot látni lehet a 
Városháza földszintjén most 1993. tavaszán is folyamatosan. Minden 
érdeklődőnek ajánlom, hogy menjen el megnézni. A városunkról van 
szó! A tervek ingyen készültek és igényesek. Ez nagy szó, és ezt ne 
feledjük! Vigyázó szemek követnék a megvalósulást is. Én, aki ezt a 
cikket írtam, és velem együtt sokan még, szeretném, ha a tervek ügye 
nem sikkadna el, hanem a megvalósulás felé venné útját. Biztos több 
tényező vitatható. Akkor legyen szakértőkkel együtt megvitatva itt, 
Balatonbogláron. A kérés: ne merüljön a feledés homályába (csupán 
azért, mert nem fizettünk érte milliókat!) Az illetékesek adjanak 
nyilvánosságot e térségek szép megépítésének ügyében. Kívánatos 
lenne, ha e lap hasábjain szó lenne erről később is. 
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Egyszer úgy is lépni kell, hiszen ezt sugallja a nagyrészt vendéglátásból 
élő település alapvető érdeke is. No meg ezt kéri az a boglári kismama 
vagy nyugdíjas Is, aki örömmel nézne a délelőttje elébe, ha lenne hol 
sétálni, olvasgatni, a Balatont szemlélni, tudva, hogy gyermeke vagy 
unokája játszadozhat és mindentől óvva van. 
Mi egyben kemény adófizetők is vagyunk. Fájdalmasan érezzük is ezt 
március idusán. Szeretnénk, ha verejtékkel odaszánt pénzünk sorsáról 
tudnánk, és Boglár szép adottságainak szebbé tételét is szolgálnák. 

• Prileszky Gyöngy Judit 

• "egy volt strandoló" 

KIÉ A SZABADSTRAND? 

„Meghalt Mátyás, oda az igazság!" Legközelebb a Kikötő területéről írunk, ha 
nem éled föl addig Mátyás. 

Kié lett a szabadstrand? A Nemzeti Üdültetési Alapítványé - mint az összes 
több milliókat érő volt SZOT ingatlan - akinek kuratóriuma van s annak elnöke 
a népjóléti miniszter. Kié volt a szabadstrand? Ki tudja? Mi annyit tudunk 
eddig, hogy 1950. február 04-én, a megyei földhivatal a 600/1945 ME. sz 
rendelet és a 24001945 F.M. sz. rendelet alapján "munkásüdülőim" 
házhelykiosztására vonatkozóan munkásüdülők céljára kihasította az 
államkincstári tulajdonból a Szakszervezetek Országos Tanácsa Budapest-
nek adta juttatás címén, INGYEN! a strand területét a többi területtel (Liget 
kemping) együtt. Kié itt a szabadstrand? A "munkásüdülőimé" idézve az 1950-
es iratot. A "munkásüdülőim" 1945-ös MÉ. és FM rendeletek alapján 1950-ben 
SZOT tulajdonná váltak. A SZOT a Nemzeti Üdültetési Alapítvány lett 1990-
ben. Az Alapítvány kuratóriumának elnöke a népjóléti miniszter. Az önmagát 
konzervatívnak tartó jelenlegi kormányzat és az 1945-ös államosítások 
rendeletei, illetve az 1950-ben munkásüdülőknek juttatott tulajdonok közötti 
összefüggéseket ki érti? Az 1950. január 5-i irat Balatonboglár Somogy 
vármegyei nagyközség kiosztási földkönyve az akkori Somogy vármegyei 
Földhivatal 3088/1948 és 39.676/1948. sz. határozata alapján Gaál Imre 
birtokrendezési mérnök közreműködésével a Magyar Államkincstártól a 
SZOT-nak adta legértékesebb területeit. Rendszerváltás ide, rendszerváltás 
oda, kárpótlás ide, kárpótlás sehova, a szabadstrand és a többi SZOT terület 
"munkásüdülőim"-é maradtak. 

A város elvesztette a pert. A szabadstrand a SZOT-ból valahogy kialakult 
(átalakult?) Nemzeti Üdültetési Alapítványé maradt. Így döntöttek a bíróságok 
Balatonboglár tulajdonával szemben. A Somogy megyei Főügyészség, a 
bíróság által kirendelt szakértők, megállapították az eredeti helyzetet, azt, 
hogy 1950-ben a jelenlegi szabadstrand területét, a jelenlegi "SZOT-Liget 
Kemping" területét a Szakszervezetek Országos Tanácsa javára juttatás 
címén megkapta. 



52

Elhangzott 1993. december 17-én este a 
kultúrházban, telt ház előtt

Hálásan köszönöm Csákabonyi Balázs barátomnak is azt a gyönyörű 
méltatást, amit nyílt levél formájában verseim elé fogalmazott, 
csodálatos, hogy az ember csak évtizedek múltán tudja meg igazán, 
miért és mennyire ragaszkodtak hozzá egykori barátai, munkatársai. 
Nem érnék a végére a szövegnek, ha mindenkit föl akarnék sorolni, akik 
iránt hálát érzek, különkülön az egyes versek ihletéséért. Köszönöm, 

Legközvetlenebb hálám persze most elsősorban azokat illeti‚ akik 
fáradhatatlan buzgalommal dolgztak és utánajártak, hogy ez a kis 
válogatás megjelenhessen. Gondolok itt elsősorban Kalász Dodó 
barátomra, a Városvédő Egysületre, s szeretett kis titkárnőmre, Szeri 
Gabira és Varga Mártira, akik kezem helyett kezek voltak, s töretlen 
hűséggel segítettek abban, hogy ez a válogatás így összeálljon. Nagy 
hálával gondolok még illusztrátoraimra, elsősorban Bagó Berci 
barátomra, aki testi valóságában nem lehet itt köztünk, de hitem szerint 
örömmel nézi ezt a kis ünnepségünket. Aztán persze Dömötör 
Lászlónak is, akit személyesen alig ismerek, mégis milyen találó, milyen 
bensőseges, empatikus érzéssel tudta rajzokba önteni mondandóimat. 
És Makó Lacinak, aki ihletett zenéjével és együttesének betanításával 
tette (teszi) még ünnepélyesebbé ezt a szép alkalmat.

Elnézést kérek, hogy mással olvastatom fel mondandómat, de hát 
sérültségemből származó beszédhibám miatt így tartom célsze-
rűbbnek. Nagy hálával és örömmel van teli a szívem. Igen-igen régen 
várok erre a szép napra. A hála az én világnézetem szerint elősorban 
mindig az Istent illeti, hogy megengedte érnünk ezt a kedves ünnepet. 
Az Isten iránti hálánk azonban sosem zárja ki, sőt ösztönzi az emberek 
iránti hálaérzetünket. Én ennek a kis városnak 42 éve egyfolytában sok-
sok hálával tartozom, melyet mindig éreztem és igyekeztem is tőlem 
telhetően leróni. Hálás vagyok ennek a kis városnak azért, mert 
idejövetelem első heteitől fogva engem itt mindig teljes embernek kijáró 
tisztelettel és ugyanakkor egy elesett embernek járó segítőkészséggel 
vettek körül. Engem itt sokáig mindenki tegezett, s azok is úgy 
viselkednek velem, mintha rokonuk lennék, akiket előrébb haladott 
korom már arra késztet, hogy magázzanak. Akárhova mehetnék én a 
nagyvilágba,ennyire itthon seholsem érezném magam, és ez nem 
áradozó frázis, hanem a legkeményebb valóság, mert szinte sehol 
máshol a világon nem tudják rólam, hogy nemcsak segítségre szorulok, 
hanem segítséget nyújtani is tudok. 
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köszönöm, az Isten fizesse meg mindnyájatoknak. Nagy dolognak 
érzem, hogy ezt az ünnepséget most itt, ilyen fölszabadultan, szabadon 
ülhetjük meg. Nem tartom én ezeket az írásokat olyan kiváló 
alkotásoknak, komolyan gondolom, amikor egyik versemben azt írom, 
nem vagyok költő, ne is úgy vegyétek kezetekbe, hogy itt most egy nagy 
művészi élményben lesz részetek. Tanultam én esztétikák, igazán 
tudhatom, hogy művészileg mi, mennyit ér. Ezeknek a verseknek nem 
az az értéke, hogy nem tudom én mekkora műalkotások, hanem az, 
hogy tanuságot tesznek valamiről, az életemről, a világnézetemről, a 
hitemről, ami 66 éven keresztül képes volt megtartani engem, 
optimizmusomat és emberi tartásomat. Abban a hiszemben nyújtom 
hát nektek, kedves bogláriak, ezeket az írásokat, hogy mások is emberi 
tartást, világnézetet, hitet meríthetnek és optimista bátorságot az 
élethez, mert, ha ennek a csupa tehetetlenség, csupa görcs Gyulának 
sikerült, akkor közülünk, bármelyikünknek is méltán sikerülhet. Fogad-
játok hát tőlem karácsonyi ajándékként, még, ha nem is adjuk egészen 
ingyen, hiszen én is drága karácsonyi ajándékként fogadom ezt a kia-
dási lehetőséget tőletek.

 • Geosits Gyula 
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első körvonalait rajzolták meg február utolsó hetében. Köztudott, évek 
óta és egyre reménytelenebbül szemléltük az egykori téglagyári gödröt, 
amelyet valaha egy közepes nagyságú város sportra való igényei 
szerint kívántak megépíteni. A múlt őszön a legilletékesebbek, a 
sportvezetők és a képviselő-testület, elhatározták: a már elvégzett 
munkákat (milliós értékek) folytatni kell. Amennyit megtudhattunk az 
újragondolt terv részleteiből, közzétesszük. Egyesületünk is segédkez-
hetett másfél esztendeje a 'boglári' sport megújításában, így talán nem 
indiszkréció e rövid ismertetés. A régebbi tervből megmarad - érthetően 
- a labdarúgó pálya és körülötte a futópálya. Miként lehet a többi 
küzdőteret, a kiszolgáló egységeket elhelyezni'? Mi valósítható meg az 
idén, mi az, aminek a megfelelően méretezett helyét ki kell hagyni?
Miből épüljön meg e várvavárt létesítmény? Csak a saját szükségle-
teinkre méretezzék, avagy alkalmas legyen a nagyobb versenyek 
fogadására is? Miként hasznosítható e terület üzleti céllal, hogy a 
hozama szolgálja a sport - és ezzel a köz érdekeit is? Most a tervezők a 
szakszerű megoldásokat keresik. Ami új, helyi építészeket kért fel a 
Városgazdálkodási Igazgatóság a részletek kimunkálására, a hasz-
nosítási program építészeti kereteinek és korlátainak megfogalmazá-
sára. Ami a korlátokat illeti: a legfőbb korlát - a pénz. Bizonyosra vehető, 
hogy szakaszosan lehet (és kell) megépíteni a sportközpontot. A 
küzdőterek elhelyezésével kevesebb gond lesz, hiszen a sík terep-
szakasz önmagát kínálja, attól függően, milyen sportágakkal foglalkozik 
a BBSC. A pályák mérete adott. Ami több fejtöréssel járhat: az északi 
oldal beépítése. Aki eddig véleményt nyilvánított, egyértelműen vallja, 
hogy a főbb sportlétesítmények, a tornacsarnok, a valamikor meg-
valósítható uszoda, itt fér el. Természetesen elképzelhető más megol-
dás is, például a félig földbe süllyesztett uszoda. (Erre is van példa - 
kevesebbet kell fűteni.) Ami nyilván nem vitatható: mekkora az uszoda 
és a tornacsarnok mérete - ha ide tervezik -, hiszen ez meghatározza az 
üzleti tér, a parkolók, a parkosítható főbejárat helyét. 
A Gaal Gaston utca - Bercsényi utca sarkán ideális fogadó, és üzleti tér 
létesíthető. Ez építészeti megjelenésében is reprezentatív legyen, 
méltó a környezetéhez, a Várdombhoz és a közeli vízparthoz, amire 
akárcsak egy szökőkúttal, utalhat ez az épület. Magától értetődő,hogy a 
Gaal Gaston utca felől legyen a nézőtér. A mérkőzések javát délután 
játsszák - nem zavarja így a játékosokat a napsütés (Észak-Dél tájolású 
a 'gödör'), a nézőket sem. Amin nyilván szenvedélyesen vitatkozhatunk: 
mekkora legyen a nézőtér? 500 embert fogadjon be vagy többet? Az a 

A VÁROSI SPORTKÖZPONT 
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A magunk részéről bízunk a város lakóinak bölcsességében. A 
tervezőkben, a szakértő-tanácsadó 'csapatban', a bogláriak vállalkozó 
kedvében. Magunknak építünk - ha nem is egy országot, de legalább a 
várost. Munkának ez éppen elég. Amit viszont joggal elvárhatunk, hogy 
olyan igényesek legyünk, mint a polgári fejlődést megalapozó elődeink 
a század fordulóján. Az évezred végén sem mondhatunk mást - legyen 
Boglár - nevéhez méltóan - ékszer. A sportközpont sem épülhet meg, ha 
a sportoló embert nem a természet szeretete, ligetek, parkok veszik 
körül.

Ami a déli oldalt illeti, itt is üzleti célú hasznosítás (vagy tartalék-terület) 
kerülhet előtérbe. Jól illeszkedhetne a vele szemben lévő (és szépítésre 
váró) Március 15. tér épületeihez. Ami a legfontosabb és nem 
kifejezetten sportügy: mivel nincs még újraalkotott rendezési tervünk, 
ez a térség, a városközpont, a vízpartra álmodott üdülőközpont, a főtér 
mind-mind egy kisebb szelete a város egészének. E terekre elfogadott 
(és megvalósítandó) programok egységes és jól működő, üzemel-
tethető várost eredményeznek-e? (Egy érzékletes példával élve: a 
sportközpontot használó iskolások nyilván a Lejtő utcán közlekednek 
majd. Ekkor felvetődik, csak gyalogos forgalmú legyen-e a Lejtő utca!? 
A kopasz ember is születhet dús hajjal - az önmagában mégoly jó 
elképzelések, a 'vállalkozásbarát' döntések akaratlanul a visszájára 
fordulhatnak, ha az egésszel való kapcsolataiból kiszakítva hoznak 
meg döntéseket.) 

javaslat, ami szerint a Gaal Gaston utca felől építhessenek kisebb 
üzleteket, itt legyen a nézőtér bejárata - és az üzletekkel együtt a fedett 
lelátót is építsék meg, ésszerűnek lászik. Kérdéses, elfér-e mindez 
együtt? Mennyivel drágítaná meg az építkezést - a magánvállalko-
zóknak? Nagyon pontosan ki kellene számítani ugyanis e költségeket, 
hiszen ha valaki a saját pénzén fedett lelátót épít a köznek, érthetően 
kedvezőbb telekárat kívánhat. 
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Boglár "elfeledett" jótevője 

Különleges tehetségű, de szerény tudóst ünnepeltek 1979. december 
15-én kilencvenedik születésnapján. Akkor még senki sem sejtette, 
hogy id. Kotsis Iván professzor a következő év január 11-én örökre 
távozik az élők sorából. Csendes, nagy tudású építész volt. Aradon, 
1889. december 15-én született. Középiskolai tanulmányait az ottani 
állami főreáliskolában, egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki 
Egyetemen végezte. Tanulmányai végeztével előbb Hauszmann 
Alajos, majd Hülti Dezső professzor oldalán, az újkori építészeti 
tanszéken vállalt tanársegédi, illetve adjunktusi állást. Évtizedekig 
tanított a Műegyetemen. 1945-ben a Magyar Tudmányos Akadémia 
levelező tagjává választotta, de 1949-ben tanácskozó tagjává 
minősítette át. Műegyetemi tanári munkakörét 1949. december 31-ig 
látta el, akkor nyugállományba helyezték. Műegyetemi tanári állásából 
távozva, 1950. január 1-jén a Középület-tervező Vállalat szolgálatába 
lépett, ahol a budai várpalota helyreállítási munkáinak tervezésével 
bízták meg. Ezt a munkát névleg mint beosztott, valójában mint a 
munkálatok szellemi irányítója látta el. Többek között az Akadémia 
helyreállítási munkáinak irányítását is rábízták. 

id. Dr. Kotsis Iván

Mint tervező építész 36 tervpályázaton vett részt, azokon 20 
alkalommal nyert díjat vagy megvételt, közöttük 9 alkalommal első díjat. 
Száz körüli a jelentős építészeti munkája. Tevékenységét, tudományos 
munkásságát, húsz körüli könyv, száznál több közlemény bizonyítja. Ifj. 
Kotsis Iván szerint édesapja mindig humanista, demokratikus és puritán 
életfelfogású volt. Sem emberi, sem szakmai meggyőződését nem adta 
fel anyagi előnyökért vagy hatalmi késztetésért sem. Balatonbogláron 
dr. Kotsis Iván első munkája a római katolikus templom volt 1931-ben. 
Sok embert meglepett az egyszerű és modern megoldás. A templom 
felépítéséért összefogott az egész község. Gyűjtést is indítottak. Ebben 
nagy szerep jutott nemcsak Varga Bélának, a község plébánosának, 
hanem többek között Sümegi Vilmosnak is, a község "jótevőjének", akik 
világ- és országos hírű művészek közreműködésével hangversenye-
ket, előadásokat szerveztek, s a bevételt a templom javára fordították. A 
második balatonboglári épület a plébánia épülete volt. Dr. Kotsis Iván 
harmadik boglári épülete a kultúrház (lengyel gimnázium). Ez az épület 
történelmi épületté vált, sok mindet láthattak, érzékelhettek falai. Az 
épület történetével magam is foglalkoztam már. Valamikor úgy tettem 
említést, hogy "...igaz, hogy lengyel gimnázium lett belőle, de kultúr-
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• Horváth Aladár

háznak épült." Egy nem igazolható történet alapján beszélt dr. Teleki Pál 
miniszterelnökkel (1939-40-ben lehetett), aki állítólag azt javasolta, 
hogy lengyel gimnáziumnak nem épülhet, mert ez a németeknek nem 
tetszik majd és belekötnének, hanem úgy épüljön, mint "kultúrház". Ezt 
az állitólag történetet igazolni látszik Kotsis Iván is. "Egyik délelőtt ta-
vasszal, vagy kora nyáron bejött édesapám műegyetemi irodájába 
Varga Béla balatonboglri plébános. Bevonultak a belső szobába, zárt 
ajtók mögött tárgyaltak. Egy idő múlva az ajtó kinyílt. Apám az asztalhoz 
jött, felszólított, hogy tegyem félre a megkezdett munkát. A boglári 
kultúrház tervét kell gyorsan felrajzolnod mondta, majd leült mellém, 
lerajzolta elgondolását. "Ez lesz az előcsarnok, ez lehet egy tanterem, 
itt a nagyterem, ez jó lesz tornaterem nek is..." Kultúrház vagy iskola 
készül? - szóltam közbe. "Kultúrház" - felelte, de úgy kell megcsinálni, 
hogy átmenetileg iskolának is alkalmas legyen, tudod, a lengyel 
menekülteknek, de erről nem kell beszélni." 

A tűzoltóegylet alapításakor rendezett jótékony célú bálon a környék 
előkelőségeinek névsorában a földbirtokos és a zsidó polgár nevét 
egyként megtaláljuk. A száz éve meginduló gyors polgárosodás gyümöl-
cseiből részesült az iparos, a gazda, a kereskedő, a földbirtokos. A 
lengyel és a francia menekültek befogadása - dicsekvés nélkül 
mondható - az akkori balatonbogláriaknak nemzetközi tiszteletet, 
megbecsülést hozott -, utólagosan is. Olyan erkölcsi tőke ez, amelyről 
Varga Béla hazatértekor több alkalommal szólt. Tudnunk kell: - minden 
teher ellenére -, ezekhez a tradíciókhoz, mint mértékhez igazodva, jók 
az esélyeink. 

A Városvédő Egyesület 

tagjai a Lengyel-Magyar Barátság Háza kistermében tartották az 1993. 
évet értékelő, az 1994. évi feladatokat meghatározó gyűlésüket. Aminek 
örülhettünk, a megjelentek között többen egy-egy közösség, egyesület 
megbecsült és ismert vezetőiként eddig is sokat tettek a városért. Az 
elmúlt három-négy év egyik legígéretesebb változása a városban is, a 
"civil"-nek mondott társadalom szerveződése. Mert a világnézeti, 
pártállási hovatartozás (és szükséges elkülönülés) mellett, legalább 
olyan fontos lehet a mindennapokban tapasztalt kölcsönös megbe-
csülés és tisztelet; a városért való munkálkodás. Ez jellemző volt a "régi" 
Balatonboglárra, száz éve is. 
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A legtöbb támogatást idén a Balatonboglár 1994 című, az elmúlt évi 
kiadványunk színvonalát elérő idegenforgalmi füzet kiadásához kérjük. 
A szervezéssel az Egyesület Molnár Imrét (új vezetőségi tagunk), Orbán 
Ferencet, Vadász Gábort, Nagy Ferencet bízta meg. Ami az idei és a 
jövőbeni terveket illeti, a városszépítéssel, a lapunk működtetésével 
(mert a boglári olvasók és a vállalkozók támogatása nélkül nem létezhet 
a lap) a "Boglári Füzetek" - sorozat folytatásával, a tartalmas párbeszéd 
feltételeinek megteremtésével változatlanul foglalkozhatunk. A magunk 
örömére és mások hasznára. 

Mint lenni szokott, ezen az estén kritikai véleményeket is megfogal-
maztak. Ez természetes. De ha ezek a találkozások gyarapodhatnak, 
talán több idő jut arra, hogy a cselekvési módokat, ha kell érdek-
egyeztetésekkel, közösen határozzuk meg. Mert van, nem kevés érték, 
amelyet ezekben az években hoztak létre a balatonbogláriak. Ezért - ha 
a tagsági díjat fizető - városvédőink száma nem is százszorozódik meg, 
reményeink szerint az egyesület kezdeményezései támogatókra 
találnak. A társegyletek tagjaira és a háttérben maradó szimpatizán-
sokra egyként számíthatunk. Ezért volt jó érzés egy asztalnál látni a kü-
lönböző közösségek vezetőit. 

Üzenet 

Ha valamit nem tudsz, nem mersz vagy nem akarsz a más véleményen 
lévőnek elmondani, ha nem akarod a nyilvánosság ítélőképességére 
rábízni önmagad valós (vagy vélt) igazságait, nem vállalhatod a közvetlen 
és gyűlölködéstől mentes hangot, üzenj! Üzenj - névtelenül, levélben vagy 
bombával. Üzenj finoman: lehetőleg a nálad gyengébbet rúgd meg, ettől 
erősebbnek érzed magad, talán mások is elhiszik, erős vagy a Te igazsá-
godban? Üzenj, mert bizonyos lehetsz abban, hogy közvetítik. Ha 
hatalmas vagy, a szemöldököddel is ítélkezhetsz. (Kollektív rossz 
tulajdonságunk - a bugyuta kinevetése, ez fennköltséget és magabiztos-
ságot adhat. Ezért kell minden fejedelem mellé udvari bolond, ezért kell 
bűnbak.) De - mindennél rosszabb az öncenzúra. A hallgatás (közöny) 
sziklából rakott falai, amelyek nemcsak azért veszélyesek, mert cementáló 
anyagként befalazhatják bármelyikünket, ha nem azért, mert ezek a falak 
elválasztanak minket egymástól. Évekkel ezelőtt írtam, de ma sem 
mondhatok mást: egyetlen városunk van és egyetlen életünk. Mert nem a 
nyílt érdekérvényesítés szándékától kell tartanunk, hanem az üzen-
getéstől, amikor közös sorsunk összeösszegubancolódó szálait bogoz-
gatnánk. Így nem sikerül. Így a félreérthetőség is biztosított. Nem értjük - a 
saját hallgatásunkat sem. (Itt abba kell hagyni az írást... mert nagyon 
szomorú lennék - ha igazam lenne.) 

• Vás. 



59

Hagyományőrzők 

- Elsősorban a szakmai irányitás a dolgom. Anyaggyűjtés, a technikai 
kivitelezés irányítása. Előadások szervezése ismeretünk bővítsére, 
kapcsolattartás hivatalos szervekkel, az ezzel járó adminisztráció és a 
gazdasági vezetővel együtt kevés anyagi forrásunk minél jobb kihasz-
nálása.

- Számos ilyen rendezvény van. Elsősorban városunk nyári kiállításai. 
Az idén meghívottak voltunk Nagyatádra. Az "Alpok - Adria" kiállításon a 
környező országokon kívül még Japán és Ausztrália képviselői is 
elismerően nyilatkoztak munkáinkról. Tavaly és az idén elnyertük a 
megye legjobb szakköre címet. Ezen kivül országosan minősített szak-
kör vagyunk. Ez azt jelenti, hogy nevünk egyre ismertebbé válik az 
ország hasonló profilú egyesületei körében. Részt veszünk az országos 
kiállításon is. A napokban kaptunk meghívást anyagbeküldésre az 
olaszországi Velencébe. 

Népi hagyományaink őrzése mellett ápolja a tagok baráti kapcsolatait, 
amelyre gondosan ügyelnek, s nem utolsó sorban Balatonboglár jó 
hírnevét öregbíti ez a kis csoport, amelynek vezetőjét, Pados Józsefnét 
interjúra invitáltam. 

- 1955 óta folyamatosan működik közösségünk. Orbán Ferencné 
(Tildus néni) a Nőmozgalom keretében kezdte el 12 taggal, s lassan 20 
éve vezetem én - ma már mintegy ötven taggal - a szakkört. 

A zajos hétköznapokból, bokros háziasszonyi teendőkből és gondokból 
való kikapcsolódásra szolgál tagjainak városunk "Boglárka" Hagyo-
mányőrzők Egyesületének kézimunka szakköre.

- Mit rejt magában egy ilyen közösség vezetése, milyen feladatokkal és 
nehézségekkel kell megküzdenie Jutka néninek? 

- Értesüléseim szerint éppen a napokban készülnek Erdélybe.

- Ezen kívül még milyen kapcsolatokkal rendelkeznek? 
- Szerte az országban számos szakkörrel van kimondottan jó kapcso-
latunk. Szeretném kiemelni ezek közül Balatonlellét, velük mindvégig 
megmaradt a baráti kapcsolat. Elsősorban hazánk néprajzi tájait láto-
gattuk meg, a környező országok mindegyikében voltunk ismerkedési, 
anyagbegyűjtési céllal. 

- Köszönöm, további sikereket és jó utat kivánok! 
• G.A. 

- Honnan és hogyan indult el ez az egyesület?

- Igen, Balatonboglár testvérvárosától, Szentegyházától kaptunk 
meghívást, amelynek örömmel teszünk eleget. Szeptember 5-én in-
dulunk, élvezve a város és néhány közösség támogatását. 

- Mikor nyer a nyilvánosság betekintést, illetve milyen alkalmak szolgál-
nak az egyesület munkáinak elismerésére? 
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Miként Pados Jóska bácsi írta volt: ez 'a mi Bős-Nagymarosunk'. 
Magyarul: minden objektív logikának ellene mond - látszólag - az 
augusztus 28-ai pályaavató. 'Elvileg' ott nem lehetett volna játszani. 
Köszönhető a sportbarát balatonbogláriaknak, azoknak akik városi vagy 
sportvezetőként, játékosként elkezdték a hajdani sportélet feltámasz-
tását - és ebben számos neves és névtelen támogatóra találtak -, hogy 
lehetetlennek látszó körülmények között egy év múltán felsőbb osz-
tályba lépett a focicsapat, a kézilabdázók a dunántúli terület 
nagyságrendekkel erősebb településeinek sportolóival mérkőznek. A 
méltán ismert és elismert tenisz mellett e két játék is a város jóhírét 
gyarapíthatja. Ennyit az előzményekről. Amiért ez az írás megszületett: 
a köznapi bogláriak dicsérete, azoké, akik nem a szavakkal, de ha 
alkalom adódik, cselekvéseikkel szolgálják a közjót. Ne féljünk a 
kifejezéstől, társadalmi munkát végeznek. 'Kell négy kapu!' - mondta 
egyszer egy szakértő. (Mégis csak kettőt használnak valamiért.) A pálya 
felfestésén kívül valami öltöző féle is kellene - ideiglenesen - míg a 
tervekből 'igazi' sportközpont nem lesz. Alakítottak egy bizottságot - Zics 
László vezetésével -, hogy az őszi kezdésre birtokolni lehessen a 
kutyafuttatásra használt területet. (A bizottságoktól jobb óvakodni, 
köztudottan: a teve olyan ló, amelyet bizottság tervezett -, de ez a 
bizottság működőképes lett.) Másfél hónap alatt használatra 
alkalmassá tették a pályát, a sportbarátok és a Városgazdálkodási 
Igazgatóság munkájának köszönhetően. 
A szakközépiskola adott egy megviselt faházat. Elbontották - e tény-
kedésben sportkifejezéssel szólván 'jók voltak': Osváth László, Gergye 
Ferenc, Horváth István, Zics László, Zics Imre, Kalász László és Zoltán, 
Muszti Zoltán, Horváth István /Stike/. Az alapozásban kitűnt: Kreisinger 
Gyula mester és az ordacsehi 'vendégjátékos' Kiss Gyula. (Nevezettek 
többet dolgoztak és kevesebbet számláztak.) 

Kint vagyunk a gödörből! 

A faház összeállításakor a már összeszokott irányítókat láthatta aki, arra 
járt - a szerelésben is gyakorlottak lettek: Kalász L., Muszti Z., Osváth L., 
Kiss László, Szilágyi Csaba (junior), Zics I. és Zics II. (László), Györkös 

avagy a történelmi pályaavató mérkőzés a Gaal Gaston 
utcában 

Az idősebbek talán még emlékeznek azokra az évekre, amikor még 
Boglárlelle idején, megkezdődött a sportközpont építése - majd - abba is 
maradt. Változtak az idők, az utcanevek és az emberek, de a 'gödör' 
maradt. 
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A gödörből való kikecmergés folytatódni fog: el kell ültetni az őszön 
néhány száz fát, korlátot lehet festeni, készülhet a betonalapozású 
kézilabdapálya, és remélhetőleg más is, ha a terveket elfogadják. 
Ekkortól talán már az elgondolt - részleges - üzleti hasznosításról is 
többet tudhatunk. Végezetül: a becsületes küzdelmet folytató vendég 
csapat, Kőröshegy, veszített. Boglár nyert, nemcsak egy újabb 
mérkőzést és értékes pontokat, de egy komoly tapasztalatot. A pálya 
avató mérkőzésen az 50-es évek legjobb játékosa - a régóta USA-ban 
élő Kiss Lajos - végezte el a kezdőrúgást 94-es vb-győztes brazil 
mezben, egy világbajnoki labdával. Azt tudniillik, hogy a kisebb és 
nagyobb gödrökből nem mászhatunk ki lökdösődve és tülekedve. A 
magunk jövőjéért és a vendégeink hasznára is idézhetjük Zics Imre 
szavait: ha a bogláriak elé komolyan vehető célt állítanak - a vezetők ne 
féljenek megtenni ezt -, akkor mint a múltban, ezután is lesz segítő-
készség. Legalább négyszáz balatonboglári szurkoló bólintott: így 
legyen. Balatonboglár Megyei II. o. Északi Csoportban játszó labdarúgó 
csapata 1994. őszén: Boda György, Benedek András, Légli Géza, 
Kalász László, Kalász Zoltán (cs. kapitány), Knézics László, Klikk 
Balázs, Koroknai Viktor, Kiss László, Koós Tibor, Nagy Péter, 
Milosákovics János, Büki Ferenc, Pintér László, Sümegi Tamás, 
Schmidt Péter, ifj. Szilágyi Csaba, Lezsák Szilárd. Edző: Szilágyi 
Csaba. Ifjúsági csapat: Csiszár Szilárd, Csizmadia Sándor, Fasching 
Ferenc, Kalász Győző, Kesztyűs Zsolt, Kocsis Zoltán, Lezsák Szilárd, 
Nagy Viktor, Téglás Gábor, Skellecz László, Székely Árpád, Székely 
Sándor, Szili Máté, Varga Róbert. Edző: Kalász László. Serdülőcsapat 
edzője Koszics István, (a játékosok névsora lapzártáig nem került meg.) 

Jenő. A csempézésben kitűnt Pintér István /Pitye/ és Vass Ottó. A festést 
megszokott könnyedséggel és pontossággal végezte el Muszti Z., 
Szilágyi Csaba (senior), Lázár Jenő, Eőri László, Pintér László, Lezsák 
Szilárd, Székely Árpád, Skellecz László. Akik a pályának korlátot 
állítottak: Illés Ákos (gépi munkák precíz elvégzése), az oszlopál-
lításban Zetorjával a rádi Szimion úr jeleskedett, továbbá id. Holczmann 
József, Székely Sándor (akinek egy szüret után még erre is futotta 
erejéből), valamint Pintér István és Vass Ottó. Akinek - eléggé el nem 
ítélhető módon - nem írtuk le most a nevét, pótolni fogjuk a későbbiek-
ben. 
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KORMOS MIHÁLY 

(Aki nem ért hozzá, azt tanítja. E mottót sokan megszívlelhetik, akik a 
vállalkozások szakértőinek mondják magukat. Más szóval: artista az, 
aki átmegy a magasan kifeszített kötélen. Mivel a vállalkozók kockázata 
nem sokkal kisebb, mint az artistáké, őszintén kívánjuk, minél több 
embernek sikere legyen. Ezért időnként megkíséreljük szóra bírni az 
erre vállalkozókat.) 

- Boglári vagy és vállalkozó.Tapasztalataid szerint mi az, ami használhat 
ennek a közösségnek és mi az, ami ártalmára van? 

- Nyugaton dotálják a bortermelőt. Nekik is értékesítési gondjaik vannak. 
Eladni ott csak a legjobbat lehet. Ami épp olyan jó vagy csak kevéssel 
jobb az övéknél, az ellen tiltakoznak. Autók? Nálunk nemcsak Nissan 
kapható. A törzsvásárlóknak természetesen meghozatjuk az alkatré-
szeket is. Kereskedés - szerviz együttesen működhet. Autóra és 
személyre szabottan. 

Balatonboglári család. Édesapja is garázst, javítót üzemeltetett. A főút 
mellett a Nissan-embléma. Ilyen lehet másutt is. A műhelyben lévő felirat 
már többet elárul a gazdáról: 25% felárat számítanak fel a kérde-
zősködőknek, 50%-ot annak, aki jó tanácsot ad, aki segít is, az 75 %-os 
felárat fizet. Itt ugyanis szakemberek dolgoznak: vagy javítsd meg 
magad, vagy engedj minket nyugodtan dolgozni! Igaza van. Amíg ott 
jártam, elintéződött egy üzleti ügy - mivel a cég nagykereskedelemmel is 
foglalkozik, megjavították egy német vendég autóját. Rövidre kellett 
fogni a társalgást mert már várták legújabb ügyfelei délután öt órakor. 

- Idegenforgalom? Kastélyt emlegetnek érdekeltségeid között...

- Sokat járok külföldön. Meggyőződtem arról ezért ne nézzen senki 
'balosnak', hogy mi ott nem vagyunk szívesen látott vendégek. Gon-dolj 
a húsvéti bárányra, amelyik állítólag beteg volt, de amire kiderült az 
ártatlansága, már gyapjút kellett nyírni róla. Amikor mi akarunk eladni a 
Lajtán túl, mindig találnak valamit. Szerintem kelettel is lehet, kell 
kereskedni. 

- Az érdekeltség igaz. Gondolkodom azon, hogy Németországban 
nyitok utazási irodát. Nem lehet arra várni, hogy 'beesik' az utcáról a 
vendég. Amit a rossz hírünkért meg lehet tenni, azt megteszik. Például: 
olcsóbb lenne naponta, minden hajnalban összeszedni és elszállítani az 
elpusztult halakat, mint azon vitatkozni, hogy ki szedje össze. Ez kerül 

- Borral? 

... egy nem igazán jó, szürke riport egy 
igen színes egyéniséggel ...
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- Négy napig voltam Horvátországban. A többi út munkával telt, mint 
eddig. A turizmus valóban húzná magával a gazdaság egészét, ha 
megértenék: a várva várt vendég fejével kell gondolkodni. A vendéget 
meg kell tisztelni. Ne érts félre, nem a garázsom érdeke ellen szólok, 
amikor állítom, hogy a rendőr ne egyből büntetni kezdjen egy nem égő 
lámpa miatt. Más: a vendéget nem megvágni kell. Nem lehet csak 
aratni. Földet művelni is kell. 

- Hol nyaraltál? 

mérhetetlenül sokba. Mert lehet, hogy csak ötven hal természetes 
pusztulásáról van szó, de az a vendég, aki öt napon át látja ugyanazt az 
ötven halat, kétszázötvennek vagy kétezerötszáznak látja és híreszteli 
el a jövőre idevárt potenciális vendégek között. Ma már mindenki tudja 
olcsóbb a mediterán part... 

- Nem kell. Megígérem viszont, hogy magamtól jelentkezem, ha úgy 
látom van mondandóm és az hasznos lehet. 

- A boglári mecénások között például a kézilabda csapat 
támogatójaként - emlegetik a neved. Lehetne erről többet? 

- Erről köteteket össze írtak már, lehetne közelebbit? Igaz a hír, hogy 
édekelnek a lovak? 

- sz

- Az a bizonyos kastély program vadászatra, lovagoltatásra épülne, 
miként állítom, hogy a boglári lovardából is valódi idegenforgalmi 
látványosságot lehet teremteni. A kérdés lényege akár idegenforga-
lomról, akár kereskedésről van szó az, hogy 40%-nál többet ne 
vegyenek el a változatlanul vízfejű hivatalokra. Ha segíteni kell a gyen-
gébbeket, pénzemből ne új székházakat építsenek. Elégedjenek meg 
azzal, ha a vállalkozó - mert kicsi és nagyobb is - előbb a családját tartja, 
s majd öt tíz vagy több újabb család megélhetését segítve munkát ad 
másoknak. Az ember körül van véve kitenyésztett gáncsoskodóval, 
élnek, mint bolhák a kutyán, szívják a vérét, s egyiket sem érdekli, hogy 
a kutya kidöglik alóluk. Végzik a feladatukat, meg elsők a sok által 
megkeresett pénzek elköltésében. Módosítgatják a játékszabályokat,  
ahogyan egy pillanatnyi érdekek  - vagy az azértse -  sugallja. 
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Nyílt levél Török Doktor Úrnak. 

Kedves Sanyi bácsi, kedves Doktor Úr! 

Azért írom ezt a nyílt levelet, mert az ünnepségen elhangzott kedves 
beszéde után úgy éreztem, hogy talán nekem is kellene egy jó szót 
szólnom, azonban én nagyon izgulós vagyok ennyi ember előtt, ezért 
inkább leírom mondanivalóm. Doktor Úrhoz méltóan még egyszer 
megfürödhettem én is Doktor Úr dicsőségében ápolónői munkám alatt, 
amit itt Bogláron 1970. január 01-én kezdtem. Ma már könnyű a 
helyzetem, úgy érzem szeretnek Boglár és Kislak lakosai, és így nagyon 
könnyű dolgom van, mert aki szeretet kap úton-útfélen, az szeretettel 
van azok felé, akiktől kapja. De hogy eddig eljutottam, az Doktor Úrnak 
köszönhetem. 
Nagyon sok nehéz munkát bízott rám, és úgy intézte, hogy az a látszata 
legyen, hogy én milyen önálló vagyok. Azonban azt csak én tudtam, 
hogy segítő figyelme mindenen rajta van. 32 éven keresztül éjjel-nappal 
megtalálható volt részemre is, és minden boglári, ordacsehi és kislaki 
beteg számára. Nagyon boldog vagyok, hogy megérhettük ezt a napot, 
ugyanis nagyon fájt a szívem azért, hogy hosszú éveken keresztül 
semmilyen lehetőség nem volt, hogy megköszönjük áldozatos orvosi 
munkáját. Büszke vagyok arra, hogy nagyon sok éven keresztül együtt 
dolgoztunk, és tisztességet - nagyon sok beteg ember gyógyulását 
segítettük. 
Örülök, hogy Bogláron születtem, és tanulmányaim után újból hazake-
rültem és tudásommal és Doktor Úr emberséges példamutatásával a 
boglári, ordacsehi, kislaki beteg emberek gyógyításában segíthettem, 
segíthetek még ma is. 
Mégegyszer hadd köszönjem meg az együtt töltött éveket. Varga Béla 
tisztelendő Úr sorsával Boglár nevét az egész világon ismerik. Ezért 
nagyon büszkék vagyunk, hogy három ilyen kitűnő emberbarát embert 
tudhatunk magunkénak. Nagyon jó egészséget és még nagyon hosszú 
életet kívánok, 
Drága Sanyi bácsi! Sok tisztelettel: 

• Thurzó Eta, Cser lstvánné 
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Légrádi Tóni vezetésével és közreműködésével elkészült néhány 
zenekar hangfelvétele és bemutatkozó kazettája. A klubból induló 
programok: közös kirándulások Badacsonyba, házibulik, Hause Party, 
kishegyi biciklitúra, stb. - csatlakoztak a rockhoz, a művelődési ház 
segítségének köszönhetően, a klub művészei kiállítást rendezhettek. 
Szeptembertől újult erővel kezdi a programok szervezését a klub és 
vezetősége. A tervezett műsorok között szerepelnek jazzestek, perui 
indián zenekarok fellépései, színpadi előadások és természetesen 
rock, sok rock. Sajnálatos módon csak december 31-ig biztos a 
helyiséghasználat, eddig adták kölcsön. Ezért a klub és a programok 
sorsa bizonytalan. 

GRAFFITI IFI KLUB 

A másfél éve működő rockmozgalom, egy 'ajándékba' kapott romos 
épületből a Városvédő Egyesület és a városvezetés támogatásával - 
létrehozta a fiatalok számára ezt a klubot. A boglári lányok és fiúk 
szabadidejüket nem kímélve, saját igényük és tehetségük szerint kifes-
tették, rendbehozták a helyiségeket. Színpadot ácsoltak a produkcióik 
számára. Azóta gyakorlatilag 1994. áprilisától minden hétvégen 
különféle rendezvényeket tartanak. A rendszeresen megtartott 
rockkoncertek mellett rendeztek akusztikus előadásokat, szabadtéri 
tábortüzet halászléfőzéssel, szalonnasütéssel, és sok-sok beszélge-
téssel egybekötve. A klubban a helyi zenekarok mellett, lehetőséget 
kaptak a fellépésre az ország minden részéből a különböző stílusú 
zenekarok. 

Végezetül de nem sorrendben az itt fellépő zenekarok névsora: 
AWAROCK (Fonyód), Carcadian Carcadias (Boglár), Hókusz Pókusz 
(Boglár), DECIT (Bp. ), Amnézia (Bp.), Gömbös Gyula és barátai (Pécs), 
Spinder King (Siófok), Destroyes (Siófok), Szélhámosh (Tab), DETOX 
(Tamási), Slussz Kulycs (L. tóti), Vaddisznók (Fonyód), Tom-Boy 
(Boglár), Szabadesés (Szemes), Spontán Bogie (Boglár), White Rabbit, 
Tortúra, Death Wish (Kaposvár) Sz. Anita (Marcali), Carmen Lányok 
(Kanizsa), Fatális Tévedés (Fonyód), Parazita Alakulat (Boglár). A klub 
vendége volt egy jam session erejéig Hajdú Sándor (EX Nagy 
Bergendi), Pótári József (Ex Girls Deszka), Légrádi Tóni (Ex-Hang-ár) 
és Rill Tamás zongorista. A klub jelképével és címerével ellátott pólónk 
hirdeti létezésünket és aktív működésünket. Kiküldött - de nem 
eltanácsolt! tudósítónk jelentése nyomán: Kívánjuk - hosszabb távon is 
legyen - ha lyukas is tető a klub tagok feje felett. 
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94.07.25. • sz. 

A klubról 

Talán több, az ifi klubbal kapcsolatosan felmerülő kételyt, kérdést és 
félreértést sikerül most megválaszolnom az Ifi Klub múltjával, jelenével 
és jövőjével kapcsolatosan. Az Ifjúsági Klub hasonló formában a tavalyi 
év novemberében kezdte meg a fiatal, fiatalos kultúrális élet fellendítése 
köré fonódó programjaival bombázni a boglári és környékbeli fiatalokat. 
A kísérleti időszak után egyértelműen kiderült, hogy ifjúsági klubra 
szükség van. A kezdeti időszakban a Lengyel Magyar Barátság Háza 
adott otthont a klub rendezvényeinek. Volt itt filmvetítés (magyar 
filmklasszikusokkal), képző-, és iparművészeti kiállítás boglári, 
tehetséges, fiatal művészpalánták munkáiból. Meg természetesen a 
zene! A klub mindig is fő irányvonalának tekintette az amatőr zenekarok 
támogatását. Szerencsére Boglár és környéke jócskán dicsekedhet 
ilyenekből. Ám visszatérve a kronológiához egy kis változás történt a 
klub életében. Más, helyi kezdeményezésekkel összeolvadva a 
vezetőség további tagokkal bővült. Volt is erre szükség hiszen az MSZP 
helyi szervezete jóvoltából kulturális tevékenység céljára átengedte a 
Dózsa Gy. u. 15. alatti ingatlan egy részét. Ami már a jelen: A Graffiti Ifi 
Klub minden pénteken és szombaton fellépési lehetőséget nyújt 
bemutatkozni vágyó fiatal amatőr zenekarok számára. Ma már 
Kaposvárról, Pécsről is érkeznek csapatok, hogy megmutathassák 
tudásukat a balatoni fiataloknak. Az épület adottságából kifolyólag, nem 
csak koncertezési, hanem próbákhoz is lehetőséget is tud nyújtani klub. 
Nem egy zenekar a demofelvételei elké-
szítésére is ezt az épületet választotta.
Természetes nem csak koncertek, hanem 
számos más fiatalos rendezvény helyszíne 
is az imáron az ifjúság körében legendássá 
váló 'Graffiti'. Igazából sok mindent el lehet 
még mondani...Talán még csak annyi, 
hogy a klub a Városvédők és Kalász József 
önzetlen segítségén áll, melyet itt szernénk 
megköszönni. A kiemelkedően sok, tehet-
séges zenekar élteti, a boglári fiatalok 
zössége aktív társadalmi munkával tartja 
fenn és fejleszti az ifjúsági klubot, meg-
próbálva ezzel jó kultúrális szórakozó-
helyet teremteni magának. 
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• Do 

LENYOMOTT KÉT ÓRÁT... 

Január vége, szombat este. Gyorsan lecsengetem a kétszáz beugrót, s 
azonnal eltűnök a nézőtér végén (hasonlókorú barátommal együtt) a 
sötétbe; elkerülendő egy "Csókolom Dodó bácsi!"-t. Szerencsém van, 
nem vettek észre. Felborzolt kiváncsisággal hallgatom a két boglári 
előzenekart. A világot jelentő deszkán először a Carcadian Carcadias 
boglári formáció. (Ennyi idős koromban ebben a házban, ezen a 
színpadon gitárral a nyakamban én is "csillogtattam" szerény tehetsé-
gemet.) Nem tudok véleményt mondani, mert a fiúk inkább a hangerőre 
mentek, mint a zenére. Így belátom, túl öreg vagyok a hangerőből 
kibarkohbázni a nótát, bár szerintem ez olyan feladat, mintha egy 
jégtáncversenyt kellene zsűrizni a palánkra vetődött árnyék szerint. 
Felállt utánuk városunk másik bandája. Nem rossz. Mondom magam-
ban az első szám után. Sőt, egész jó. Pontosabban egész jó lehet, egy 
kis idő múlva. Uraim! Pontosabban Tisztelt Parazita Alakulat! Nem 
rossz. Tónibátyátoktól még egy kis lecke, s jövő télen menne már egy 
egész estét betöltő is. 

S LAZÁN 

Kis szünet. Mint a nagyok előtt. Elmélázok a Tisztelt Publikumon. Egy 
lányon sincs szoknya (nadrág az van). Mintegy önként választott egyen 
lódenkabát, farmer, kívül hordott kockás inggel. Olyan szürke, olyan 
ízléstelen, olyan szegényes. Mit akarnak ezzel mondani?! Mi az, amit 
tudatosan vagy tudattalanul ki akarnak fejezni? Talán a rajtunk, a 
felnőtteken is uralkodó hangulatot? Nem meditálok tovább, de talán 
nincs is mit belemagyarázni, meg aztán kezd KISPÁL és a BORZ. 
Hárman vannak. Ez már nem semmi. Háromból nem lehet egy sem 
gyenge. Egy focicsapatban elmegy egy-kettő, meg akié a labda. A srác, 
a balkezes, bevesz egy cigit - majd még egy dobozzal a koncert során - 
hátatfordít a többieknek. A másik nyomja szöveget - profin, majd 
indulnak. Semmi hosszú összehangolás. Indulnak a nóták, mint a pinty. 
Nyomatják majd két órát.  Igen jó zene, a rádióban, tévében bemutatott 
zenekarok zöme sehol sincs ezekhez. Nincs egy fölösleges mozdulat. 
Profin kitöltve minden zenei rést. Lazán nyomatják egyik nótát a másik 
után. Szimpatikus, igen tehetséges zenekar. Szándékommal ellen-
tétben végighallgattam, pontosan végigélveztem a koncertet. Hát 
többet ért, mint a tévében egy vitaközvetítés a kétkulcsos áfáról, s ahogy 
elnéztem, még vagy kétszáz fiatal volt így a dologgal. 

A BORZ BEJÖTT, 
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• Városvédő Egyesület
(utólagos jegyzet - a számítógép célhoz ért)

Szeretnénk egy számítógépet ajándékozni a testvérvárosi gyermekek-
nek, a Gyermekfilharmónia alapítványnak. Szentegyházán nincs 
távhívásos telefon, van 90 %-os munkanélküliség. Nincsenek szép 
utcák, vannak szorgalmas, tehetséges emberek. Nincs étterem, de 
vannak otthonukban kedvesen fogadók, van szellemi kisugárzás, 
vannak nemcsorbult hagyományok, van tiszta magyar forrás. És 
nagyon sok, minket csodáló, tanulni akaró gyermek van, akik még csak 
álmunban sem gondolnák, hogy ők egy újságszerkesztésre is alkalmas 
számítógépet kaphatnak. Ha valami oknál fogva sikerülne összegyűj-
teni a rávalót, akkor az adományozókat dekoratív oklevélen megö-
rökítve mindkét városban méltó helyen közszemlére tennénk. Az bíztat 
a sikerben, hogy néhány szóbeli ígéretet már kaptunk. 

(Nyírő József: Isten igájában) 

Nyílik a székelykapu, Isten hozott benneteket! Megterült az asztal, húsz 
éve nem ittam pálinkát. Karácsony Zsuzsika szemét törülgeti, az égbe 
emeli unokáit, kicsi János  többször is üdvözöl, s siet az állatokat kúrálni. 
Felébred a Hargita, s a faluban már mindenki tudja: Karácsonyékhoz 
megjöttek a magyarok. Épp aratás van, jön a búza ponyvával bélelt 
szekéren. Kiterítik - ki hova tudja - száradni. Sok benne a zöld darab, a 
gyommag. Meg kell majd szelelni. Dél körül az udvarhelyi postán várom 

Székelyföldi tekergések

„Valami egyházfölötti nagy kereszténységet 
élt e nép, melyben a nyomor ölelkezik a 
jóságal és igazsággal." 

A megindítóan szép könyv hajnali négykor is 
frissen maradt. Megérkezünk. Székelyföld. 
Ébredezik a falu. Egy hajnali árnyék köze-
ledik. Egy kalap, egy ing, egy nadrág. 
Nagyon vékony, idős bácsi - térdben nem 

hajló lábbal, a vállán kasza, rajta batyu, a kezében fonott korsó. Jó 
reggelt Bátyó! - Adjon az Isten magának is. Magyarországról jött, fiam? -
Nincs még túl korán a munkához? Kihajtott a sarnyú, harmatosan lehet 
ezt kaszálni." Bezárul mögötte a derengő utca. Úgy éreztem, az a közel 
nyolcszáz kilométer vezetés semmi az ő nehéz járásához, s ő kaszálni 
megy! 
"Napokig elnéztem emberkínzó munkájukat, zabos árpa kenyerüket 
megízleltem, eldűlt szekereiket segítettem felállítani." 
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a telefonkapcsolást. A környéken az egyetlen távhívó vonal. Laci vesz 
egy helyi újságot: "Veszélyben a korondi székely fazekasság." Üzletté 
vált Korond, "fejlődik" az emléktárgy készítés. Telefon nem jön. Holnap 
el kell menni Korondra! Már egy órája várunk a telefonra. Miután nem 
annyira fontos, megbeszélem a helyi kis postáskisasszonnyal, hogy 
nem várom meg, ha bejön, mondja be, hogy a férje kereste, majd később 
újra hívja. Na gyon sajánlkozik, de ő magánjellegű dolgot nem mondhat. 
Javaslom neki, hogy hogyan lehet megoldani, ha jönne a hívás, mondja 
a telefonba: itt van Balatonboglár, álljon fel, nézzen körül, s úgy mondja 
az előbb még itt volt a férje, de úgy látszik nem győzte kivárni. 
Gondoltam ez a szerencsés megérkezésre kiváló adat. Ő ilyet nem tehet 
meg, a pénzt vissza akarja adni. Nem vártuk meg, telefonra lett szánva. 
A posta melletti büfében befejeztük az újságolvasást, majd irány a kocsi. 
A kis aranyos becsülettel kileste az autót, s szaladt a pénzzel, de nem ért 
oda időben. (Fél öt körül nejem egy furcsa telefont kapott: "A férje 
kereste, de nem győzte kivárni a hívást!") Szentegyháza felé többször 
meg kellett állni. Nem igaz, hogy van ennél gyönyörűbb vidék, virágos 
ősgyep, csodálatos hegyek-dombok. Jó nagyot kortyolok a komoródi 
borvízforrásból. Az utcákon a hokedlivel "forgalomtól elzárt területen" 
gereblyézik a száradó búzát. Máshol épp az utolsó szemeket szedik fel 
apró gyermekkezek. A bolt előtt szépen gereblyézett "gyöngykavics". 
Ráparkolok. Én hülye, a kiterített búzára! Nyakig pirulva tolatok le róla, 
szerencsére épp nem látta senki. Másképp kell figyelni! Búza szárad az 
úton, nincs kivilágítva a szénásszekér, a biciklin mutatóban sincs lámpa, 
de van rajta keresztbe(!) rakott deszkaköteg este. Mégis könnyen meg-
bocsátja az ember. Itt így van, itt így jó. Itt ez is része a értékteremtő be-
csületes munkának. Nagyon meleg van, s mivel a kocsiban van a tiszta-
sági csomag, megmosakszunk a patakban. Nem szégyen, de nincs 
mindenhol reggeli melegzuhany. 

- kj

Szentegyháza szép helyen fekszik. (Kedves kézimunka szakkörösök! 
Önöknek nagyon fog tetszeni, magukat itt nagyon szívesen fogják látni.) 
Az utcái kicsit elhanyagoltak. Hamar megtaláljuk a könyvtárat. Szép régi 
épületben lakozik a kultúrház, a könyvtár, a filharmónia. s a régi 
padlásból kialakított szálló. Szabó Klárika épp nincs benn. A helyes kis 
könyvtáros udvariasan fogad, elkísér Klárika lakására. Kicsit rös-
telkedve a bejelentés nélküli érkezés miatt "nem kell a névjegyet itt 
előreküldeni". Klárika egy kis habozás után: Kalász Józsi! Aranyos, 
kedves tünemény. Leültet a nappaliba: Köszönés helyett parancsol a 
környezet. Körülnezek, könyv könyv hátán, kedves kis mütyürkék 
mindenhol. Szőttesek kavalkádja falon, földön. Valami utánozhatatlan 
emberi melegség süt mindenből. 
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Megoszlanak a vélemények, pro és kontra bizonyítja - bizonygatja - ki-ki a 
maga igazát. Pedig biztos van arany középút - de ki tudja miért - nem találjuk. 
Tárgyilagosan nézve: Balatonbogláron van két tornacsarnok: az általános 
iskolában lévő, amely kiszolgálja jól vagy rosszul az általános iskola alsó- és 
felsőtagozatát, a szakközépiskola testnevelés óráinak jórészét az esti 
tömegsportját, helyet biztosít a BBSC tömegsport rendezvényeinek, a 
teremfocinak, asztalitenisznek, a versenyportágak közül a kézilabda 
edzéseinek. Éppen ezért a terem kihasztsága túl van a maximálison. Egy-két 
nap este 11 óráig is üzemel. A másik terem a teniszcsarnok.Szintén teljes 
kapacitással működik, de az általános iskolai teremhez hasonlóan nem 
szabvány pálya, versenysport rendezvényekre nem alkalmas a teniszen kívül, 
nincs nézőtere stb. Vajon van-e értelme még egy olyan tornatermet építeni, 
amely nem felel meg a nemzetközi méreteknek, versenysportra nem 
alkalmas, a sportolni vágyók igényeit nem elégíti ki, gazdaságilag, 
turisztikailag nem kihasználható, nem a város lakóié. Most lenne lehetőségünk 
arra, hogy vége legyen egy normális küzdőterű, nemzetközi méreteknek 
megfelelő termünk. Vajon miért nem vagyunk képesek összefogni, hogy ez 
meglegyen? Talán azért, mert azt a megálmodott termet nem csak a két iskola, 
hanem a város lakói is használhatják? Több funkciós terem lenne, hiszen 
lehetőség lenne pl. nemzetközi sportmérkőzések lebonyolítására (lásd a 
marcali sporcsarnok), edzőtáborozásokra (és akkor legalább a kollégium is 
kihasználhatóbb, gazdaságosabb lenne), lehetnének nemzetközi tánc-
versenyek is stb. Jó menedzseléssel minden lehetséges, minden rentábilissá 
tehető. Amennyiben az az elképzelés valósulna meg, hogy a téglagyári 
gödörben kezdje meg Balatonboglár városa az építkezést, sok boglári 
tetszésével találkozna, mert az a városé lenne. Lehet, sőt biztos, hogy a 
beruházás nem egy év - 1995. - költségvetését terhelné, hanem több ütemben 
valósulna meg. Így lenne lehetőség arra, hogy a város gyarapodjon, szépüljön, 
kiépítsen egy minden igényt kielégítő sportcentrumot. Végre lehetősége lenne 
az általános iskolának arra, hogy az alsó tagozat is tornateremhez jusson, a 
szakközépiskolásoknak is rendszeres lenne a testnevelésóra - még akkor is, 
ha 500 m-t 10 perc alatt kellene megtenniük és 2000-ben ettől sajnos nem ők 
lennének a világ és olimpiai bajnokok - megoldódnának a városi tömegsport 
rendezvények, a versenysportok edzései, és mérkőzései, hatékonyan 
tudnánk résztvenni a regionális sportrendezvények lebonyolításában (lásd 
Balatoni Városok Tornája), lehetőséget biztosítanánk a sportszerető 
közönségnek a kultúrált szórakozáshoz. gyerekeknek példát mutathatnánk és 
lehetőséget adnának arra, hogy megismerjék és megszeressék az egyes 
sportágakat. Sok mindent megteremthetnénk ott, közösen, akkor, ha a város 
érdekeit néznénk hosszútávon. 

• Menyhártné Huszár Hajnalka 

LEGYEN VAGY NE LEGYEN? 

Nagy port kavart az utóbbi hónapban, hogy hol legyen a tornaterem, hol ne, 
vagy hogy kinek építenénk! 
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- ha valakinek nincs pénze -, ha valakit lejáratnak, ki-
gúnyolnak, de akkor is, ha valaki egy, elképzelt cél érde-
kében megmozdul és azt meg is valósítja. Mikor a lellei pol-
gárok kiharcolták Boglárlelle szétvállását, nekünk balaton-
bogláriaknak is adódtak olyan feladatok, amelyeket meg 
kellett oldani. A sok-sok tennivaló közül engem a sport, az 
egészséges élet alapja ragadott meg. Sportolni lehet ugyan 
és kell is a saját egészségünkért, de másokkal a sportot 
szervezni: közösségi munka.

A mi útunk az építés, amelyik a serdülőkortól az ifjúsági csapaton át a 
felnőttek közé vezet. Felmérve az újonnan szervezett csapat 
lehetőségeit, tehetségét, véleményem (és ebben mások is osztoznak) 
szerint a megyei I. osztályú szintnek felelhetünk meg. Elhatároztuk, 
hogy 3-4 éven belül eddig jutunk el. Most "félidőben" vagyunk, a megyei 

 

Égni lehet 

Egy közösségért pedig nem lehet sablonosan, lagymatagon, lustán, 
csak politikai érdektől vezettetve gondolkodni, tervezni, dolgozni, tenni 
valamit. Ezt csak úgy lehet, ha égsz, ha éget az egészséges 
lokálpatrióta láng. Ha észreveszed, hogy barátaid is így éreznek, akkor 
nyert ügyed van, akkor már csak a cselekvések irányát kell 
meghatározni. Így jött létre - a már addig is bogláriként és remekül 
működő tenisz szakosztály mellett - a női, a férfi kézilabda és a 
labdarúgó szakosztály. Azokkal a sporttársaimmal, akikkel együtt 
sírtunk, amikor felszántották a boglári focipályát, elhatároztuk, hogy 
összeszedjük a régi öregebb, de szívükben még ifjú boglári lab-
darúgókat, akik a környező települések (Györök, Fonyód, Lelle) 
csapataiban voltak kénytelenek sportolni, azokat az ifjú titánokat, akik a 
jobb hiányában a boglári játszótereken labdázhattak. Szervezés 
közben vettük észre, hogy a sport nemcsak azoknak hiányzik, akik 
művelik, hanem a város polgárainak is. Bizonyítja ezt az egy nap alatt 
összegyűjtött 800 aláírás a szervezés kezdetekor. Amikor 1992-ben az 
akkori BBSC elnökének, Nemes Sándornak elmondtuk a terveinket, 
meggyőződhettünk arról, hogy a "kell egy csapat" szlogenünket 
felcserélhetjük a "valósítsd meg" jelmondatra. A közgyűlés megvá-
lasztotta a vezetőséget, meghatározta a sportegyesület működésének 
elveit. A labdarúgó-szakosztály részéről elhatároztuk, hogy nem fogunk 
idegenből igazolni más játékosokat, kivéve azokat, akik balaton-
bogláriak . Egy játékos kivételével, mind itthon vannak a fiúk. Itt nem fog 
egykori NB-I-es és NB-II-es játékos pénzért játszani. 
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Természetesen nagyon sokszor nem lehet egyöntetű véleménnyel 
dönteni, de a vita során fontos, hogy az méltósággal és egymás iránti 
tisztességgel történjen. Boglár fejlődő város. A turizmus, a szőlő és a 
gyümölcs, a borgazdálkodás, a kereskedelem sokkal jobb feltételeket 
biztosít, mint az ország más területein. Ide szívesen települnek az 
emberek. Jönnek a jobb életért, a gyarapodás, a gazdagodás 
reményében. A boglári kapu nyitva áll mindenki előtt, de azt be kell 
látniuk, ha ide telepednek le, akkor bogláriak lettek. Az intrikát,  
cinizmust, gúnyt ott kell hagyniuk, ahonnan jöttek. Mégegyszer négy 
évnyi előnyt nem adhatunk Lellének, mert a mi képviselő-testületünk 
egymással és nem a várossal van efoglalva. Kívánatos lenne a jobb élet, 
a gyarapodás, a gazdagodás reményében, ha minden boglári ezen 
intelmek figyelembevételével választaná meg az új önkormányzati 
képviselő-testületet. 

Azt az egy-két cinikus hangulatú újságcikket, amelyet az utóbbi időben 
olvashattunk a sportfejlesztések és főként a tornacsarnok majdani 
megvalósulásáról, a választások előtt szokásos politikai csatározásnak 
vélem. Ha már a választásoknál tartunk, úgy érzem, el kell mondanom: 
azt szeretném, hogy a leendő képviselő-testület a város érdekében félre 
(oldalra, hátra) tenné a politikai harcot és előre kerülne a tenniakarás, az 
egészséges lokálpatrióta láng szellemében.

• Zics Imre - a labdarúgó szakosztály vezetője 

II. osztály északi csoportjában első helyen állunk. A "láng" amelyről a 
bevezetőben írtam, mára máglyává változott, egyre többen kapcso-
lódnak a sportéletbe, az önkormányzat többségének szívét is meg-
melegítette. "Csoda" történt, a működéshez szükséges pénz 
rendelkezésre állt. Ezért nem véletlen az, hogy ami eddig másoknak 
nem, most nekünk, a sportszerető balatonbogláriaknak sikerült: a 
téglagyári gödörben működő labdarúgó és kézi labda pálya van. De a 
hitetleneknek üzenem - lesz itt még atlétikai pálya, ülőhelyes lelátó, 
pályavilágítás, uszoda, tornacsarnok is. 

Bizakodunk abban, hogy akiket támogatnak, független attól melyik párt 
tagja vagy pártonkívüli, azok tudásuk, viselkedésük miatt nyerték el, 
hogy a boglári sportszerető polgárok is melléjük álljanak, elnyerik az 
önök bizalmát is. 

Kedves Balatonbogláriak! Most képletesen meghívom önöket egy 
mérkőzésre, amely 1994. december 11-én kezdődik és, vagy négy évig 
tart. Természetesen akkor és ott, minden boglári választópolgár szövet-
ségi kapitány lesz. Önök döntik el azt, hogy ki játszik a "nagy csapatban". 
Önök döntik el, hogy cserélnek-e és kiket cserélnek.
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Karvalyidő: minden hiábavalónak megélt pillanat. Igen (negyvenen 
túlról belátható), elragadta már mindazt ami ifjúság volt és mindent, 
ami lázadás. Itt, mifelénk időnként el-ellopnak egy forradalmat. 
Ezért van talán, hogy egy-egy lázas hét, hónap múltán - 
aranyszikrákat csillagzik ekkor az ország - vissza-visszatér a 
depressziónk? Azt tudom, minden karvaly-röptű perccel megfogyat-
kozik emberségünk is, de szaporodnak az örökre elmaradt 
kézfogások... Csak a konokon hulló hó marad. 

Legszivesebben az időtálló értékek közzétételével foglalkoznánk. 
Közölnénk esszét, verset, novellát, visszaemlékezéseket. 
Szubjektív megnyilatkozást, lehetőleg a valóságtól elvontan. Ettől 
most eltérünk. Három lap is működik a városban - a képviselőtestület 
hivatalos lapja átmenetileg nem jelenik meg -, ezért nyilvánosságot 
ezidáig egyfajta vélemény kapott. De - vannak - más vélemények és 
attól függetlenül, mi a mi személyes ítéletünk, a legtermészetesebb, 
hogy ezeket is megismerje az olvasó. Ami a tényszerűséget illeti, 
emlékeztetnénk arra, hogy a "gödör" nem ma megkezdett beruhá-
zás. Az Erzsébet utcát töltötték fel az ott kitermelt földdel. (Azzal sem 
értett egyet, mindenki.) Azután - a pályák alagcsövezésére került sor, 
majd - szokása szerint a politika uralta a várost, a praktikum helyett -, 
leálltak az építkezéssel. Mígnem - a városvédők és a sportbarátok az 
előző képviselő-testület vitathatatlan támogatásával - felélesztették 
a város sportéletét. Úgy tűnt a sport megítélésében, legalább ebben 
egyetértés alakult ki. Ezt tükrözte az 1994. szeptember 22-ei döntés. 
Bíztunk tehát, hogy a városban lesz közös akarat. Nem így történt. 
Sajnáljuk. Meglehet, kevés volt a döntés előkészítése során tartott 
tanácskozások, ismertetők száma. Előállt az a sokadszor ismétlődő 
helyzet, hogy egy döntés megszületett a még mindig nem elég 
mennyiségű tájékoztatás nélkül? És jött a szokásos következmény: 
megvalósítás helyett - a magyarázkodás. Szükséges-e, hogy egy, a 
képviselő-testület döntési jogkörébe tartozó ügy a választáskor 
ennyire megossza a közvéleményt, ér-e annyit bármilyen ügy, hogy 
rokonságok bomoljanak szét, testvérek vesszenek össze, a 
gyerekeket megzavarja a tanulás helyett? Agresszióra szítsa őket - 
mert a felnőttektől ezt tanulják? (Nem elég a video-agresszió a 
jövőnk balkanizálódásához?) Összegezve = miként a legutóbb írtuk 
- szaporodjanak-e az örökre elmaradt kézfogások? 
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Kedves, egykori tanítványaink! Kedves Szülők! Segítsetek! 
Szavazzatok arra, hogy e létesítmény felépüljön, annál is inkább, mert 
ez már az előző képviselőtestület által jóváhagyott nemes célkitűzés és 
ha nem valósul meg, 20-30 millió forint elszáll a levegőbe, a semmibe. 

 • Bolla Lászlóné a testnevelési munkaközösség vezetője 
• Bolla László általános iskola igazgató

Kedves Egykori Tanítványaink!
Kedves Szülők! 

Ne a kórházi ágyak számát növeljük, hanem azokat a létesítményekét, 
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy edzett ifjúságunk legyen és 
egészséges magyar állampolgárok éljenek a hazánkban! Mi a jelen 
realitása? Hogyan valósul meg a mindennapos testnevelés, amely 
mindenki szívügye? A boglári tornaterem használói: az általános iskola 
600 tanulója, a középiskola 300 diákja, a BBSC szakosztályai 40 fővel 
és a városi tömegsportban résztvevők, közel száz fővel. A 6-10 éves 
tanulók hetente egyszer, a 11-18 évesek hetente kétszer vehetik 
birtokukba a tanórákon a tornatermet. A többi óra megtartására marad 
hely a lelátón, a lelátó alatt, a folyosón és a lépcsőházban a téli 
időszakokban. Egy tanórán így 90-100 tanuló zsibong, dübörög a 
létesítményben. A középiskola időbeosztása: csütörtökön délelőtt, a 
többi napokon reggel 6.30 - 8.00 óráig, délután13.30 - 15.00 óráig, este 
19.00 - 21.00 óráig. Az, hogy ilyen időbeosztás mellett a testnevelő-
tanárok mégis a pályán maradnak, csupán a szakmaszeretetükkel 
magyarázható. A tanórákon kívül a diáksportfoglalkozások, a szakkörök 
délután vannak, este 19.00 óráig, a 6-14 éves tanulók részére. A 
legnagyobb igyekezet mellett is csak heti egy, a legjobb esetben két 
alkalommal oldható meg a tanulók foglalkoztatása egy-egy évfolyamon. 
Jogos a szülők azon kérése - de ez nem oldható meg sajnos -, hogy ne 
legyen 16 óra után foglalkozás. Mit tesz ilyenkor a kisgyermekes szülő? 
Vagy nem engedi el a gyermekét vagy hozza-viszi, mert félti őt! Tudjuk: 
sok minden más fontos lenne! Mindegy, melyik ujjamat  harapom, az 
egyformán fáj. Egy bizonyos: egy, nemzetközi méretű tornacsarnokra is 
szükség lenne! Ez a város olyan sokszor bebizonyította, ha kell, össze 
tud fogni a nemes cél érdekében. Fogjunk össze most is! Támogassuk 
anyagiakkal és társadalmi munkával a városi tornacsarnok felépítését! 
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Biztosan megértik azok, akik a hetvenes években alkotó idejüket élték, 
erejük teljében munkálkodtak. Ők - megértik és a népszavazáson 
mellettünk állnak. (Reméljük, egyszer módunkban áll felsorolni ezeket 
a családokat. Szerk.) 

"A jó bíró elítéli, de nem gyűlöli azt, amit helytelenít." 
(Seneca) 

A történelemnek csak akkor van tanulsága, ha azt az érintettek 
felismerik. A magam részéről most tudom igazán értékelni azon 
balatonboglári emberek bátorságát és döntéseit, akik kezdeményezői 
voltak a hetvenes években - az akkor feleekkora Balatonbogláron - az 
általános iskolai tornaterem, az orvosi rendelő, a napközis konyha, a 
könyvtár építésének. Ekkor indult a kápolnatárlat program és annyi 
más. Emlékezem arra, hogy amikor mindez megvalósult, nem volt még 
mindenütt portalan út, járda, a gázvezeték talán csak a község határáig 
ért. Nem volt mindenhol ívóvízvezeték. Mégis - mertek és tudtak 
dönteni ilyen beruházásokról. Dr. Török Sándor kezdeményezte az 
egészségügyi központ megépítését. Ők - a jövőnek építettek, nemcsak 
az akkori szükségletekre figyeltek. Akkor sem volt több a pénz, de az 
összefogás, a közös jóakarat előre vitte a települést. 
Elfogadom: ezernyi helye lenne ma is a város minden fillérének. De 
miként Balatonboglár kedves tanítónője, Harangozó Ica néni mondta 
nemrég: "építkezni kell a jövőnek." A tornacsarnok megvalósítható a 
város költségvetésének évi tíz százalékából két év alatt - ezért nem is 
költségvetési vita ez. 

A hetvenes években ezek a balatonboglári családok lemondtak a saját 
részérdekeik gyors megvalósításáról. Lett mégis későbben ugyan - de 
mindenütt víz, gáz, ami kellett. Tudták, csak így vállalhatják a közösségi 
beruházások terheit. Ők nem vagy-vagylagosan gondolkodtak. Nem 
állították szembe egymással a jogos emberi igényeket. Tudták, minden 
szükséglet kielégítésére figyelni kell. (Szándékosan nem írok a 
"boglárlellei" évekről. Akkor is volt előrehaladás.) 
Most a tornacsarnok kapott központi támogatást. Bízunk abban, hogy a 
jövőben más: az uszodaépítés, az oktatás, a közművelődés is nagyobb 
támogatásra talál. Ha nem így történik - olyan amilyen az országos 
"nagykalap" -, akkor is meg kell keresni a megvalósítás módjait. Bármi 
legyen is a népszavazás eredménye szeretném ha érvényes és 
eredményes lenne az "igen"-re vonatkozóan. "Jó bírái legyünk 
egymásnak!’' 

• Kalász Zoltán 
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In memoriam Pados József 

Most nincs. Majd pótolni kell az űrt, amit hagyott maga után természetes 
egyszerűségével. Nyugdíjával nem vált meg iskolájától, addig volt aktív, 
ameddig ereje engedte. Most leülnék Vele valami egyszerű asztalhoz 
egy fröccs mellé, mert nem volt időnk. Rohangálás és kapkodás és így 
maradhatott el Kodolányi meg Sinka, meg Veres Péter, de Antigonét 
sem rendeztük Jóska bácsi! Azaz Te rendezted, de kettőnk vitája valami 
függő játszma.És most is izgat Jónás gondja és ma sem tudom: - ha 
Yafo kikötőjében szállt hajóra, hol ért partot a cet után? De maradt 
nekünk Istenről, hitről és politikáról, meg Boglárról... Nem kellett volna 
sietned, de hát így rendelték. Tudom szeretted Kosztolányit. Én is. És 
Márait... Olcsó cigaretta, egy pohár bor és látjátok feleim... Meg 
akartam kérdezni: visszakaptad-e a Shelley kötetet? Megálltunk 
Trianonnál, keressük Rex Mathias hibáit és megpróbáltuk racionálisan, 
nosztalgia nélkül nézni Erdélyt és a Házsongárdi temetőt. 
Tudod, van ott nagyon sok román is és egyetértettünk: nem magyar-
kodni kell, hanem magyarnak lenni. Meg akartam kérdezni, hogy mit 
gondolsz a két sátánszerű rendező óriásról, a náciról és vörös 
ördögről? - Vajon mit tudtunk volna tenni, ha nincsenek...? Akkor is a 
boglári Diákszínpadra állítasz dramatizált képeket, vagy nagyobb 
deszkákon mozgatod szereplőid? Soha nem tudtam meg, mit gondoltál 
a nőkről? A munkatársaidról, az ellenségeidről? Igaz, társalkodó voltál 
és nem fecsegő! Nem lesz több Gedeon-nap, mert Nélküled nem 
érdemes. Emlékszem, jók voltak. Nagy kanyargós vizekre indultál, 
ahonnan nincs visszatérés. Ne feledj a ladikos Charonnak obulust 
adni... Ha tudtad, ne haragudj rám... Látod, sok a kérdés, rosszkor 
hagytad abba a játszmát. Nem tehetek mást, mint mással megbeszélni, 

Elmarad a történelem óra gyerekek, Pados tanárúr meghalt. Meg próba 
sem lesz este. Vele soha többé. Nem szólt senkinek, csak úgy 
egyszerűen elment. Pont úgy, ahogyan élt. Nem csinált maga körül 
ricsajt, nem propagálta a munkáját, hanem tette a dolgát szíve szerint, 
tudása legjavát nyújtva. Vasárnap dél volt a jutalom munkás életéért. Ki 
és mi volt Ő? - Ember, tanító, tanár, pedagógus, generációk sorát 
nevelő és oktató, jobbító szándékú lelkesedő. Barát és társ, vitapartner, 
cigaretta és egy-egy pohár mellett könnyedén társalkodó férfi. Hitt az 
ifjúságban, egy tisztultabb jövőben és  abban, hogy érdemes... Ha nem 
hitt volna, nem így él. Tudott beszélgetni Homérossal, Vergiliussal és 
értette Adyt és Koós Károlyt, együtt vidámkodott Villon és Karinthy 
huncutságaival. Fordult Petőfi, Brecht és Arany felé, tudta a századok 
múlását és Platon álmát. Tudott örülni és tévedni. 
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Balatonbogláron, az Úr 1995. esztendejében, Húsvét előtt. 

mert rohan köröttünk a világ. Elköszönök Tőled Jóska bácsi, mint 
máskor, ahogyan szoktuk. Mások nevében is. Ha teheted, szólj értünk 
pár szót, mert mi is szeretnénk bekerülni egyszer Vörösmarty Mihály 
asztaltársaságába... 

Tisztelő barátod: 
• Kovács Miklós 

- szerkeszőség

PADOS JÓZSEF TANÁR ÚR NÉPTANÍTÓ 
VOLT,

s maradt élete minden percében. Ezért volt - és lehetett - a 
bogláriak között értékadó és teremtő személyiség. Arra nevelték e 
generációkat, hogy a közösség - amelynek szellemi vezetőivé 
választódtak ki -, mindennapi gondjainak megoldásában 
jeleskedjenek. Tudták: a falvak, a városok népe nem elvont 
teóriákat, de segítséget vár. Pados Tanár Úr gyakran idézte Szabó 
Dezsőt: időnként hátra kell nézni, meg kell győződni arról, hogy 
vannak-e követőink? Mert használni csak az tud - aki mögé a 
közösség egyetértő támogatással áll. Ezt kérte számon a 
hivatalnokoktól, a pedagógus-társaktól, a település vezetőitől. 
Szigorúbban azoktól, akiket kedvelt. Ebből nem engedett. Nem 
engedhetett, mert hosszú közszolgálatban eltöltött évei alatt így élt 
maga is. Ha türelmetlen volt: azért, mert tudta, mennyi még a bevé-
gezetlen munka. Nemzedéktársai - akik a frontokon, majd a mindig 
újrakezdéssel töltötték el ifjúságukat -, ebben osztályosai voltak 
talán. A későbben született generációk individualizmusát csal-
hatatlan tehetséggel nyesegette. Képes volt arra, hogy akár 
egyetlen diák pályaindulását megkülönböztetett módon - a 
nehezebb feladat kijelölésével - segítse. Tanár Úr! Egyre 
nehezebb a mireánk maradt, könnyűnek vélt feladat. 

 

 



78

"Az emberi életet szebbé teheted  ha kevesebb az önzés és több a 
szeretet”  (Shakespeare) 

BEMUTATKOZÓ

Az alakulás évére kitűzött mottó lett jelmondadunk, és ezzel az idézettel 
köszöntjük nyugdíjas társainkat és városunk polgárait. Gondolataink 
közreadásával szeretnénk szíves figyelmükbe ajánlani Boglár új 
egyesületét. Hatvan fős klubunk szükségét érezte, hogy hét év után 
végre egy önálló gazdálkodással rendelkező egyesületté váljunk. 
Útkeresésünk ez év január 23-án tartott alakuló közgyűlésünkön 
egyhagú szavazattal úgy döntött, hogy "Megértés Nyugdíjas Egyesület" 
néven kíván tovább dolgozni. Az új felállással és a bírósági 
bejegyzéssel a jövőben mint "érdekvédelmi" szervezet működünk, mely 
kulturális és turisztikai feladatokat is ellát. Fő céljaink tehát egyér-
telműek és Csokonai gondolatait követjük: "Amíg élünk a célt keressük, 
s aki célt ért nem élt hiába." Céljaink tehát adottak, most a fő feladat 
eggyé kovácsolódva végrehajtani elképzeléseinket az érdekvédelem, a 
kultúra, a turizmus terén. A bemutató kultúrműsoron már túl vagyunk - 
komoly sikerrel, és ugyancsak bemutattuk a "hagyományt teremtő 
Aranylakodalmi rendezvénysorozat" első rendezvényét is. Progra-
munkban meghatároztuk a jövő évi képviselőtestület választáson 
történő jelölt állítást. Fontosnak tartjuk, hogy képviseltessük magunkat, 
mert az a véleményünk, hogy "rólunk és nélkülünk" ne szülessen 
döntés. Hallatni kívánjuk az idős emberek szavát javaslataink és 
szavazatunk alapján, mert mi is kívánjuk segíteni városunk fejlődését 
erőnk és tehetségünk szerint. Szeretettel várunk minden nyugdíjast és 
aktív pártoló tagot, akik szeretik, igénylik a kulturáltan szórakoztatva 
nevelést. Célunk felkutatni a régmúlt Boglár emlékeit, köztiszteletben 
állt polgárait és emléküket megőrizni a következő nemzedékek 
számára. Hagyományt kívánunk teremteni az idős házaspárok arany-
gyémánt házhasságkötésük emlékünnepének. Támogatni szeretnénk 
a haladást jelentő kezdeményezéseket lehetőségeinkhez mérten. Cél-
jaink és programjaink anyagi finanszírozásához kérjük és várjuk a város 
és a vállalkozók segítő támogatását. E téren szívesen adunk részletes 
ismertetést. Számlaszámunk: OTP Balatonboglár, 11743064-
20023254 a támogatási összeg befizetéséhez, melyet előre is 
köszönettel nyugtázunk. Egyesületünk minden héten pénteken tartja 
összejöveteleit a művelődési házban május 1-jétől október 1-jéig 17-19 
óra között, október 1-jétől május 1-jéig 14-16 óra között. Tagsági díj havi 
80 Ft. Szerettel várunk minden nyugdíjast közénk, célunk az egységes 
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nyugdíjas szervezet megteremtése, mert az egységben az erő. E 
gondolatsort a teljesség igénye nélkül adjuk közre, mint bemutatkozó 
fogalmazványt. Ezúton kívánunk városunk nyugdíjasainak erőt, 
egészséget, pártoló tagjainknak sikerekben gazdag tevékenységet. 

• Takács György Megértés Egyesület elnöke 

KÉTELYEK KÖZÖTT 

Meghívást kaptam, mint Városvédő Egyesület tagja Bódi professzor úr 
előadására. Az előadás témája a parkok, mint a lakóhelyek kultúrájának 
jellemzői. Professzor úr - aki a bécsi egyetemen oktat - vetített képei 
segítségével parkesztétikai ismeretekkel ajándékozta meg hallga-
tóságát. Hamar meggyőződhetett aki ott volt, hogy egy nagy tudású, 
széles körben elismert embert hallgathat. Ő már évekkel ezelőtt 
megkezdte Balatonboglár parkjainak, köztereinek felmérését, 
elkészítette azok átalakítási terveit. Ezeket még a régi VGI be is mutatta 
a bogláriaknak. Sajnos még egy apró ötlet sem valósult meg belőle - pl. 
balatoni kőgyűjteményt tervezett a feltöltött terület délnyugati sarkába. 
Igazán nem mondhatja senki rólam, hogy érzéketlen vagyok a szépre, 
de amikor a Vörösmarty tér megépítésének költségeiről homályos 
tízmilliókat sejtetett, s közben ötpercenként dicsérte meg az előadásán 
megjelent boglári elitet, gyanakodva kérdeztem magamtól, milyen 
kiterjedt elvárásnak kell megfelelnie, amikor ezeket a személyiségétől 
láthatóan idegen - dicséreteket, a jelenlevők pártállásának magas-
rendűségét befoglalta előadásába. Talán azért, mert Ő is érzi, nagyon 
hiányzik a szép környezet, nagyon megérdemelné Balatonboglár az 
elkezdett parkosítás folytatását - de ez a park egy kissé nagy falat lenne, 
ez a terv - sajnos nem láttuk a bemutatón - megvalósításához nincs meg 
a nyugodt lelkiismerettel rászánható összeg. Arra nem is merek 
gondolni, hogy szorgalmazói ezt eltitkolnák.
 

• Kalász J. 
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Székelyföldi tekergések II. 

Írva vagyon az Erzsébet utcai táblára: Szentegyháza testvérváros 800 
km. Pontosabban március 10-én 810 km volt Dunaföldvár - Gyula - 
Varsand - Nagyvárad - Marosvásárhely - Segesvár - Székelyudvarhely 
útvonalon 11 óra alatt. 
Mint magánember Balatonboglárról érkeztem a Városvédő Egyesület 
gyűjtéséből származó számítógép "exportálójaként" harmadma-
gammal. Nagylányom még nem volt Erdélyben, s kiváncsi - mit lehet ott 
ennyire szeretni. Szeles Bálint polgármester, Szabó Klára könyvtáros, 
Haáz Sándor zenetanár vacsorával, programmal vártak, az egész télen 
nem használt Múzeum Szállóban befűtöttek két szobát. Beszélgettünk 
a világ, s városaink dolgairól; sokáig tartott amíg kinek-kinek átadtam 
az itteniek üdvözletét, Pados Jutka néni, Vukovich Zsuzsika ajándékait 
- örömmel, hogy ennyi jókívánságnak lehettem tolmácsolója. Még az 
este - igen nagy kíváncsiságnak eleget téve - be kellet mutatnom a 
számítógépet (melyhez azóta egy nyomtatót is kiküldtünk április 9-én).
Mire tudjuk mi ezt használni? Mit tudunk kezdeni vele? Őszintén szólva 
zavarban voltam. Nem jó a kérdés! Mire jó egy csecsemő? Meg kell 
tanulni, meg kell tanítani! Fel kell nőni hozzá. 

Remélem nem röppen el a kedvük, remélem okosan tudják majd 
használni. Mondhatná valaki: nem nagy szám, hülyítés az egész, 
nálunk már nagyon sok gyermeknek természetes, hogy számítógépe 
van, sokan közülük már a multimédiát nyűvik. Ez is igaz, meg az is, 
hogy legtöbbjük megmarad a személyiségromboló játékoknál, s ezek 
diktálják a divatot. Minap két srác először jött be az irodába (azután 
többször is), félszegen - templomba illő tisztelettel - nézegették a 

Másnap - szombaton - összetoboroztak 10-15 érdeklődő gyereket egy 
egésznapos számítógép szakkörre a könyvtárba, ahova Klárika 
sajátkezűleg gyújtott be. A gyerekek nagyon aranyosan körbeültek a kis 
füzeteikkel - elengedték őket szombaton, dologidőben. Pár gerezd 
naranccsal, rágóval próbáltam közeledni (ebédről visszajövet az egyik 
kislány kis kétforintosnyi almácskával viszonozta - soha nem ettem 
ilyen kedves-finom almát). Nem tudom hogyan sikerült egy nap alatt 
megértetni egy féléves tanfolyam anyagát, mert estére - az ő ötletük 
alapján a hónapok neveivel angol-francia-magyar szótár és "kikérdező" 
programot írtak (kis segítséggel), benne adatbáziskezelés, mátrix-
műveletek, ciklus szervezés, elágazás, hibaüzenetek, minden olyan 
elem, ami egy szokásos programnak része. Észrevettem a gyereke-
ken, hogy hogyan nyílik meg előttük a lehetőségek állandóan táguló 
hasadéka. 
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gépeket ... négynyolcvanhatos, szupervégéa, cédérom ... ez igen! 
Firtattam az övékét. Nekem csak egy szar iksztém van... Ha már itt 
tartunk - vágtam a szavába - én megmondom mi a jó és mi a szar gép! Az 
a világ legjobb gépe, amin a SAJÁT! programod elindul, ami NEKED 
SZÓT FOGAD! A srácok meglepődtek, más párbeszédhez szoktak. 
Egyetértettek, mert valahol ők is olyan erdélyi nemecsekek, s kiderült 
nekik van világ legjobb gépük, csak őket a többiek "értékrendje" 
kiszorítja. Sok papírt kellene elhasználni, hogy a polgármester, a 
plébános úr, a könyvtáros, a zenetanár kedvességét, vendégszeretetét 
le próbálnánk írni, talán az legkedvesebb, hogy a kevés sajátukból 
adnak, amit a magamfajta röstellkedve fogad el. 
Lekötelező kedvességükkel síelhettünk a Harghitán, ami semmivel sem 
marad el - hacsak az áraival nem - az osztrák lehetőségeitől. Láthattuk 
Böbe nénit szövés közben - akivel a pápalátogatásra pápai stólát 
készíttettek, megkóstolhattuk plébános úr pizzáját, megismerhettük a 
nagyszerű Szent Gellért Alapítvány nyári üdülő paradicsomát a 17 
különböző ízű forással, patakkal, "medveveszély"-es cserkésztáborral. 
Csodálatos üdülő, kirándoló, táborozó hely Szentegyháza testvérváros. 
Nem a luxust kínálja, hanem az izgalmas TISZTA FORRÁS-t, s talán 
megkockáztatom: hozzáértőknek tisztességes üzleti lehetőségeket is. 
 

- Kalász 
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Boglári levél 

Ma ez a város az utolsó tartalékait éli fel. Az erkölcsi, az 
észbeli és az anyagi tartalékait. A bizalmi tőkéje fogyóban, 
akár a hold. A visszavonhatatlan sértések után, valóban 
örökre elmaradnak a kézfogások. Elvártuk: "fejlődjön a 
város". Hát idáig jutott.

SZARAJEVÓ MESSZIRE VAN? 

Ma még csak a szavak, a telefonok, a fenyegetések. Ma még csak 
"felállítanak" valakit: polgármestert, - a szóbeszéd szerint készülődnek, 
hogy az alpolgármestert, majd a jegyzőt is. Különös módon most, a 
munka dandárjának kezdetén - a nemrégiben még "megcsipkedett" 
Bokrosra hivatkozva felállítottak alkalmazottakat... ( Magánügy, hiszen 
százezrek veszítik el munkájukat, családok tízezreit hideg lakás várta a 
télen és választhattak: melyik gyerek nem kap a lyukas helyett új cipőt. 
Öregek fáztak és koplalnak - egy munkás és gerinctörő élet alkonyán - 
ebben az országban. Rosszkedvünk tele álIandósult.) Ma még csak "ez 
van"... Évek óta hasztalanul mondom, senki nem figyelt oda: ez a város 
az otthonunk. Minden balatonboglárié. A számunkra átélhető haza. A 
"nyolcaké és a hatoké" is. A város: közös akarat. És nemrégiben még 
úgy tűnt: ennyi kiművelt emberfő (akiket megválasztottunk) talán 
előbbre viheti közös ügyünket. A bizalmunk fillérkéivel jól gazdálkodnak 
- majd. Nem így lett. Ugyanazt akarták, de másként? Mindegy már. 
Veszítettünk: talán egy illúziót, hogy annyi viszály után, talán most...itt 
Bogláron is, végre sikerül. Megpróbálom megérteni hol hibáztam, hol 
hibáztuk el? Igen, hibáztunk, mi akik itt élünk, valamennyien. Mert itt, 
most, mint Szarajevóban: már az orvlövészek zsákmányolnak. A 
névtelen telefonok, a fenyegetések jelzik: ez a ragály a Balkánról 
átterjedhet, ők hozzánk menekülnek, de minket ki fogadna be? Ez a 
város - az otthonunk. Ez már nem "politika", hiszen "baloldali és 
jobboldali " mindkét táborban fellelhető. A város ketté, több felé (?) 
szakadt. Kereshetjük az okát és természetesen az egyetlen bűnösnek 
kikiálthatjuk a "másikat". Ez mindennél rosszabb, hiszen amit még 
megengedhetnek maguknak a parlamenti honatyák, az itt már 
megengedhetetlen. Szarajevót, a mosztári hidat szétlőtték. Most 
Balatonboglárt romboljuk le? A polgármester volt a célpont? Azok, akik 
őt újra és újra megválasztották: tudatosan cselekedtek. Vállalták a 
kétségbevonhatatlan rossz- és jó tulajdonságaival együtt. Nem 
zsákbamacskát vettek, hiszen ellenlábasai évek óta támadták, 
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mindennel, amivel lehetett. És mégis, Boglár népe döntött így, de ez kit 
érdekelt? Ezért ne akarjon hazát, nemzetet, magyarságot és 
emberiséget megváltani az, aki a saját városára emel kezet. lgen, a 
város többséggel választotta meg újra és újra, ezért nem túlzó ez az 
állítás. Lehet, nem ezt akarták. Meglehet... Mit kívántak? A kizárólagos 
hatalmat? Megéri-e bármilyen hatalom - még az övék is, hogy a város 
széthasadozzon? Az elit küzdött itt a hatalomért? A helyi elit különböző 
(és nem csak pártokhoz kötődő) csoportjainak "zsákmányolási" terepe 
lenne régóta a város, csak nem ismertük fel? Elképzelhető... A 
politikába ez is, az is belefér: aki "nyerő", az oszt állást, kinevez igaz-
gatót, székházat ad az arra érdemeseknek, megenged, jutalmaz, 
megrendeléseket ad és büntet is. Ezzel és csakis ezzel, konzerválhatta 
magát a régi rezsim és a mai is ezt tenné „fönt" és „lent". Nem tanultunk 
eleget? Igaz lenne ez? Igaza van az óvatosaknak: kivárjuk, ki lesz a 
nyerő, megtartjuk magunknak a véleményünket? Igy nem lehet 
bajunk... Nem tudom, nem tudhatom. Bizonyosságot keresek, így 
Varga Bélát kell idéznem. Amikor annyi év után Balatonbogláron 
megjelenhetett, mondotta (a régi újságban ellenőrizhető): "demok-
ráciában élni nehezebb, mert nincs Sztálin, aki megmondja, megengedi 
mit lehet tenni. Demokráciában élni: felelősség - mi egymásért vagyunk 
felelősek. Mi, magyarok, akik kevesen vagyunk..." Felelősség? 
Mondom én: önsorsrontóak vagyunk. A vélt vagy valós igazunk birto-
kában úgy érvelünk, hogy kő kövön nem marad...Nyertesek itt? 
Mindenki sokat veszített már és még nincs vége. 
Éjfél közeledik... Lilla (tíz hónapos) felsír álmából, hát teáztatom... mit 
mondjak neki? Messze van Szarajevó? Mert mítikussá lehet növelni az 
ellenfeleink hibáit és híveink erényeit: a "jó" az, amit mi mondunk - a 
"rossz" az, amit a másik. Mivel itt a közelmúltban megint elloptak egy 
forradalmat, hát szabadságharcosnak maszkírozhatja magát bárki. 
Fenntarthatja magának a jogot, törvényt szabhat - az ország házában 
és a város házában is. Gazdagabb lesz? Okosabb? Emberségesebb? 
Szebb? Nyerni - rövid távon - lehet. Csak meg kell nevezni - a lehető 
legrondábbra festve - az épp időszerű ördögöt és ott a célpont: akkor 
odavissza lőnek (önként és kéretlenül) a kétségbeesettek, az ostobák, 
a hiszékenyek és az alattomosok -, ma névtelen levelekkel és 
telefonokkal támadnak ... még. Kinek jó, hogy Balatonbogláron a 
családok, a barátok összevesztek? (Szóltunk erről is, hasztalanul.) Ki 
ütött vissza? Ki kezdte Szarajevóban? Ott - ma ölnek és gyászolnak. 
Vallom: Boglár nem volt, nem lehet Szarajevó! A város minden - 
önbecsüléssel bíró polgára tudja ezt. Ha kell, legyen hát újra választás, 
a polgármesteré, a képviselőké de ne a névtelen fenyegetések, a fő- és 
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Több alkalommal is felkerestem Dr. Kovács Milóst, megkérdezni, hogy 
Ő miért nem vállalta a polgármester jelöltséget. Ő fogadott is, 
készséges volt, mint mindig, de keseredett kényszerűség szállt le a 
beszélgetésünkre. Éreztem, hogy sokkal hosszabb a válasz, mintsem 
amivel ezt a kérdést meg lehetne válaszolni. Sokkal hosszabb utat 
kellene végigjárni s több benne a szögesdrót, mint amit egyáltalán el 
lehet viselni, a panaszkodás meg nem az ő erénye. Balatonhogláron a 
város első emberének lenni emberfeletti nagy játszma, melyben lehet 
sokszor nyerni, kell veszíteni is, de visszanyerni szinte lehetetlen. Ez a 
játszma elvesztése már a pályára lépéskor - először még Boglárlelle 
idejében a SZOT Postásban előre lejátszódott, másodszor a jelenlegi 
testület alakuló ülésén. Miért nem lehet elviselni, ha van egy köztisz-
teletet számtalanszor kiérdemelt, polgármesterünk, aki ahol csak meg 
jelent tisztelet övezte, ahol felszólalt - ünnepségeken, a média előtt - 
megbizsergette legtöbbünket imponáló értelmével, bogláriságával. 
Amikor eleget tett kisközösségek meghívásainak - tárlatok, estek, 
klubfoglalkozások - elismerő biztatással hárította el kevésbé jelen-
tékeny dolgaink, tetteink miatti szerénykedésünket. Érezték-e már, 
amikor valaki észrevesz bennünket egy tömegben, vagy az utcán, 
felénk indul, megelőzhetetlen a köszönésben, a kéznyújtásban, annak a 
szívet melegítő érzését. Átélték-e azt amikor rákérdez személyes 
gondjaink jobbrafordulását remélve - annak a gondoskodásnak 
együttérzésnek a jelentőségét? Dr Kovács Miklós ilyen volt. Erről az 
emberről most döglött aknákat, elkótyavetyélt milliókat kong hamis 
harang, szépen, gyógyszerészi pontossággal adagolva eddig, ezután 
is.  A vérszívó bolhát nem érdekli, hogy kihullik alóla a kutya. 

Válaszok helyett 

állásvesztések, az ökölrázás. Ne erről híresedjünk el, hanem a 
borainkról, a tudásunkról, a vendégszeretetünkről. Vendégszeretet ott, 
ahol a legjobbak: a város vezetői így becsülik önmagukat, így a 
választóik akaratát, így becsülik az embereket? Igen, legyen új 
választás. Minden ma hivatalban lévő képviselő becsületére van bízva: 
elfogadja-e az ismételt megmérettetést! A jog nem kötelezi erre... ilyen a 
jog! És a város új vezetőitől - ha erre sor kerül, bármilyen eredmény lesz - 
elvárjuk: ne "győztesekként" viselkedjenek. Makacsul (?) ostobán (?) 
vallom ma még: Balatonboglár nem volt és nem lehet Szarajevó! 
Szomorúan, de a város polgárainak tisztelőjeként: 

• Vásárhelyi Tibor 
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Egy régebbi kérdésre válaszolta: ... és olyan Balatonbogárt álmodok, 
ahol büntetni is lehet. Kovács Miklós nagyformátumú vezetője volt 
városunknak. Mert előre nézni, mert nagyban tervezni, gondolkodni, 
dönteni. A mai világban nem az marad meg, aki az öt forintjából négyet 
bevarr a párnájába, ma annak van esélye, aki egyből kettőt akar csinálni, 
aki azért vállalja az úszást erős sodrásban is. A "nincs pénz semmire" - 
sajnos majdnem tényen rágódás annyi, mint "mit hogyan nem lehet 
megcsinálni" bürokrata gittrágás. Nekünk volt olyan szerencsénk, hogy 
vállalta valaki, hogy elől úszik. Milyen kéj annak kutatása - bonyolult, 
sokszor összesietett jogrendszerünkben, hogy lehet elvágni azt amire 
normális esetben inkább büszkének kellene lenni - városunk első 
emberét nagyvállalat igazgatótanácstagi tisztséggel tüntette ki. Ál-
lítsunk fel információs (besúgó) rendszert a szomszéd nyaralóven-
dégeinek egzakt megszámolására, gyertyát tartókat a hálószobákba: 
nem ragadtatja-e túl némelyik pár magát az ügyeletes ajánlott 
szemérmességtől. Hülye gondolatok, tehetetlen düh, a kurva élet 
alattomos bujtogatásai. Látni a sok kis bűnös sodródását a pillanatnyi 
hatalomhoz... 

 • Kalász J.

Miklós, tudod milyen szép a borod?! Szép tükrösen csillog ebben a 
kristálypohárban, a jellegzetes rizling illat szinte tódul belőle, szép 
hosszú, szinte cirógató íze van. Nem tudom, az idei fagyok engednek-e 
ilyet szüretelni?
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Épp kivilágosodott, s a pici kezek szorgosan porciózzák az adagokat: 
legelőszőr a kedvenc csíkos szürke anya kap enni, majd utána az 
óvodások. Az előző nap kaszált lucerna, s táp - az persze csak módjával, 
mert meglehetősen drága - a mindennapi menü. Eltelik majd egy óra 
míg mindenki elé étel-ital kerül. Mire iskolába ér a kis gazdasszonyka, a 
nyuszik már jóllakottan heverésznek. Klaudia hetvenéves fogadott 
szülőknek segít a Dráva parti kis községben. Az udvarban sok az állat, ő 
a nyulakat látja el. A kis törékeny, okos-szelíd tekintetű leányka bea-
ranyozza szeretettel a környezetét, a mama, a papa meg versengve 
viszonozza. 

Találkozásom Klaudiával 

- Ezt a versét szeretem a legjobban, s legszívesebben ezt mondom a 
mise előtt a darányi templomban, meg a többit is. Már sokat elsza-
valtam. Én nagyon szeretem Geosits Gyula költőt. 
- Szeretnél megismerkedni Gyuszi bácsival? 

Balatonboglár, ’95. szeptember 

 - S a Gyuszi bácsinak tessék megmondani, ne haragudjon meg, hogy 
most nem tudtam megkeresni! 

- kj

Négyesben beszélgetünk, Klaudia egy csinos kis ajándék blúzt 
próbálgat, Rózsi néni édesanyámmal beszélget, s mivel nagyon ritkán 
találkoznak - régi szomszéd-barátnők - meg sem igen várják egymás 
válaszát, annyira siettetik a mondanivalót: Nem bírunk már annyit... 
Betegségek... Hogy éltek?... Jézus Mária ő is meghalt!?... de a 
beszélgetés vissza-visszakanyarodik Klaudiára. Rózsi néni megkö-
szöni a kétéve ajándékba kapott Geosits kötetet, s kérne még egyet az ő 
plébánosuknak. 

- Geosits Gyula: Ki vagy? ... és mondja, mondja a hosszú, nehéz 
verset gyönyörűen, hibátlanul. Minden zaj elcsitul, nem tudom leplezni 
elérzékenyülésemet. 

Klaudia felfigyel a névre: - Én nagyon szeretem azokat a verseket, 
elmondjak egyet? Rácsodálkozok; ő kimozog a székből, feláll.

- Igen, nagyon szeretnék Gyuszi bácsival megismerkedni! Pár órát 
tartózkodtak Bogláron, gondoltam talán beleférne, csakhogy a balatoni 
csónakázással elszaladt az idő, de Klaudia megígértette velem, hogy 
egyszer megszervezem a találkozót:
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PILLANATFELVÉTEL 

Egyik barátom német vendége kérdezte pár éve: Miből éltek ti itt 
Balatonbogláron? Hol vannak a kisüzemek? A társaság felháborodott 
büszkeséggel kérte ki magának: Több mint ezren dolgoznak az Európa 
hírű borokat termelő BB-nél, tömegesen töltjük hétvégénket, 
szabadságunkat a szőlőkben, gyümölcsösökben, a nyári vendéglá-
tásból származó bevételekről nem is beszélve ... Szóval kapott a 
Német, pedig akkor talán nem is sejtettük, hogy a kérdésével milyen 
okos tanácsot adott. Mert ugye sok minden változott azóta: a balatoni 
keletnémet találkozóhely ledőlt a fallal, a BB ügyes tulajdonosa 
százszámra küldte el dolgozóit. Talán egyszer majd valaki elemezni 
fogja a BB privatizációját, a cég elkelt, lefejezték, a saját életébe egyre 
kevesebb a beleszólása. Tisztességesen végkielégített embereiknek 
tart még a pénze, vagy inflációval megfizetett kamattal ücsörög, de 
milyen jövőképpel bírnak ezek az emberek, lesz-e örömük a szőlő 
művelésében. Fiatalok egy társaságában vagyok hallgató. Szórakozó, 
de nem boldog fiatalok beszélgetnek. Bűnösnek érzem magam, 
mennyire nem foglalkozunk a fiatalokkal - kizárva a kárpótlásból, 
kizárva a vagyonrészből, kizárva a privatizációból, kizárva még a 
beszélgetésekből is, s még onnan is kizárva, ahol lehetne beszélgetni. - 
Dodó bá! - néz rám K. - higgye el, én bármilyen munkát elvállalnék havi 
húszezer forintér! Bármit! A faternak is megvan a maga problémája. 
Kerülöm is, ha rosszkedvűnek érzem. Attól rettegek, mikor mondja ki: 
fiam elegem van már abból, hogy rajtam élősködsz. Találok egy-egy 
időszakban alkalmi munkát, de abból megélni, netán önálló vállalkozást 
kezdeni képtelen vagyok. 
Nem vagyok döntéshozó, mégis elszorul a torkom a szégyentől. Ma 
Balatonbogláron többszáz fiatal van, aki még nem is kapott fizetést. (Az 
okosabb és tehetősebb szülők iskolákban tartják gyerekeiket, igazuk 
van - kivárnak - a tudást egyszer csak meg fogják fizetni.) Hallgatom 
tovább a beszélgetést - érdeklődéssel veszik a bátrabbakról érkező 
híreket külföldi próbálkozásaikról, melyek persze nagyrészt fekete 
munkák, kiszolgáltatottság fenyegetettségével. Töprengek, a mi 
vezetőink drága házasságkötő termet tudnak csinálni, kizárólag 
intézményekben - pontosabban intézmény vezetők cseréjében tudnak 
gondolkodni, ügyes közalapítványt összebarkácsolni. Én is egy 
kényszer vállalkozó vagyok, egyet megtanultam, ha véletlenül egy 
egyszeri összeghez jut az ember - jelen esetben kétszázezer forintnyi 
családi örökség -, akkor azt csak úgy szabad elkölteni, hogy annak az 
eredménye hozzon. Én nem luxus cikket vettem rajta, nem utaztam el 
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- Kalász J.

hanem befektettem abba, amibe a legjobban hittem: a saját vállal-
kozásomba. Igaz, hogy a tisztességes munka ma nem hoz látványos 
eredményt. A mi városunk is jelentős egyszeri nagy összegekhez jut - 
jutott - mostanában. Talán olyan összegekhez, amelyekkel az itt élő 
emberek biztonságérzetét, anyagi egzisztenciáját hosszabb távon 
lehetne megalapozni. Termelő beruházást segítő vállalkozások 
letelepedését kell megvalósítani, meg kellene belőle ajándékozni (a 
MESTER COOP ajánlata alapjaiban nem is rossz) a város fiatal lakóit, 
az ő életüket, balatonboglári kötődésüket erősítő, önálló életüket segítő, 
anyagi egzisztenciát biztosító döntésekkel, melyet velük együtt kell 
meghozni. Tisztában vagyok vele, hogy egy városnak nem az a 
feladata, hogy vállalkozzon. Viszont egy vállalkozásbarát politika 
kialakításában döntő szerepet vállalhat. Kezdeményezheti foglal-
koztatás jelentő termelő üzem/ek/ létrehozását, akár azt megvalósító 
részvénytársaság alapítását. Meghatározhatná a nagyságrendet, 
kivonulhatna belőle, ha már elindult. Persze nagyformátumú emberekre 
lenne szükség, kirekesztést mellőző nyilvánosságra s legfőképp 
bizalomra. Amikor a Premier Üzletház megépítését kezdeményezte a 
város vezetése, akkor példás körültekintéssel járt el. Megteremtette a 
szerveződés feltételeit, kötött egy olyan szerződést amely mind a 
városnak, mind az építőknek garanciákat adott. Meghatározta az 
építkezés feltételeit: először kifizettette az építési telek árát, előírta, 
hogy az épületnek milyen formában kell megvalósulni, kötelezte az 
építőket éjszaka kivilágított nyilvános átjáró eltűrésére, az építési 
határidő betartását szankcióval biztosította. Szigorú, mind a város 
érdekének, mind az építők érdekének kölcsönösen megfelelő szerző-
dés eredménye a város egyik büszkesége lett. Ez a városvezetési 
magatartás az eredményes és követendő. Nem az - ezzel szemben 
hogyan válik büszkeséggé, amit a Platán Üzletház nem publikált 
körülményei sejtetnek: lebontott városi vagyon, pótcselekvéssel 
hitegetett ott működött vállalkozások, ki nem fizettetett telek, 
egyoldalúan megváltoztatott kiviteli terv, előre értékvesztett várható 
eredmény. Örülünk, hogy a város pénzügyi helyzete jó, - többet nem 
publikált a városi hírek - épp ezért lenne fontos a társadalmi vitákban 
kicsiszolt beruházási döntéseket meghozni, melyhez a város minden 
lakosának, civil szerveződésének bele kell folyni. Ja, meg hallani is 
kellene róla! 
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Az iskoláskorba lépő önkormányzati rendszer sajnos nincs túl minden 
gyermekbetegségken. Különösen ványadt képet mutat, ha Boglár 
arculatát szemléljük. Egy szép múltú, kitűnő adottságú és erőtől 
duzzadó település is elhanyagolt külsőt vesz, ha gazdái csak 
önmagukkal és kicsinyes acsarkodásokkal vannak elfoglalva. 
Boglárnak rossz a híre. Nem mint fürdővárosnak, kulturális-gazdasági 
egységnek, hanem mint önkormányzatnak. Márpedig egy település 
értékét nem csupán az anyagi javak mennyisége, hanem az emberi 
kapcsolatok minősége is adja. Ha már minden közmű kiépült, talán 
rájövünk, hogy a komfort érzetéhez valami más is kell. Éltem és 
dolgoztam nagyvárosban, közép- és kisvárosban, faluhelyen is, de 
ekkora elszigeteltséggel és széttagoltsággal, a partikuláris értékek 
ilyen túlzó megjelenítésével nemigen találkoztam. '95 korai és késői 
tavaszán azután rájöttem, hogy az emberek nagy többsége ezt 
ugyanígy látja, és tenni is kíván ellene. Megdöbbentő volt számomra, 
ahogy a helyi hatalmi elit erre reagált. Aki a képviseleti demokráciát a 
közvetlen demokrácia fölé helyezi és alkotmánysértést kiált, amikor 
annak spontán, törvényes megnyilvánulásaival találkozik, az nincs 
tisztában a hatalom eredetével és a demokráciát csak jelszavakban 
ismeri. Az önkormányzati jogok a helyi közösséget illetik meg, az 
önkormányozásnak csak egyik eszköze a képviselő-testület! A 
szereptévesztést vaskos képmutatás kíséri. Nemrég összeállítás jelent 
meg a Somogyi Hírlapban a képviselői tiszteletdíjakról. Boglár büszkén 
jelenti, hogy takarékossági okokból az idén nem emeli a tiszteletdíjakat 
- apró szépséghibája a dolognak, hogy enélkül is a legmagasabb 
összegű a somogyi városok között. Miből táplálkozik ez a nagy 
önbizalom és mi kelti a polgárokban a félelem érzetét? A hatalom 
totalitásra való törekvése és a nyilvánosság hiánya, illetve meglévő 
eszközeinek manipulására. Egy szűk csoport nem elégszik meg az 
önkormányzati testületben szerzett többségével, hanem szétdúlja 
annak intézményrendszerét és a dicséretesen szép számú civil 
szerveződésben is a kulcspozíciók megszerzéséért folytat látványos 
küzdelmet. Mindezt persze a demokrácia jegyében. Nem tűri a más 
véleményt és kereszteshadjáratot vív mindazok ellen, akik elétrő 
nézetet vallanak. Pogánynak kiáltják ki őket, bűnbakot csinál belőlük és 
eszközül használja a rágalom fegyverét is. Bezzeg a szervienseket 
gazdagon jutalmazza. És csak nyomul, nyomul előre... Érdekes volt 
megfigyelni, ahogy a "Kilátó" ismert szerzőpárosa a "Boglári Hírek" 
ingyenoldalait eluralta. Én nem ilyen lapot akartam. Lám, a polgár-

A helyi hatalom diszkrét bája
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mesteri szándék és tett is, hogy el tud térni egymástól! Kevés információ, 
sok vélemény. Hol itt a közszolgálatiság? Apropó, polgármester. A 
Balatoni Zöld Futárban nyilatkozik, hogy legnagyobb érdemének (sic!) 
azt tartja, hogy míg tavaly tízmilliós hiánynyal vette át a város kasszáját, 
idén hetvenmilliós többlet mutakozik. Szép. Csak azt felejtette el 
hozzátenni, hogy azt a tízmilliót mint boldog emlékezetű VGI igazgató 
nagyrészt ő "termelete ki". Persze számon lehetne kérni, hogy mennyi is 
volt a privatizációs bevétel (és mennyi a sikerdíj), mekkora többletet 
eredményezett az iparűzési adó bevezetése (amihez a mai polgár-
mesternek nem sok köze volt) és még tovább. Ha egyszerű polgárként 
érdemesnek ítéltetnénk a tájékoztatásra... Az utóbbi egy év leg-
szembetűnőbb változása a nyilvánosság helyett a háttérben zajló 
politizálás lett. A képviselők - élükön a polgármesterrel - egyre nagyobb 
súlyt fektetnek a fehér asztalra, a "baráti" összejövetelekre, az ügyeket 
infomális csatornákon keresztül intézik. Nyűggé vált a nyilvános testületi 
ülés: mennyivel kényelmesebb a dolgokat szűk körben, zárt ajtók 
mögött intézni, döntéseket megelőlegezni. Fő a diszkréció. Nem velünk 
tapintatosak, magukat féltik. Képviselőkről szóltam általában, de 
természetesen vannak kivételek. Amint a városban is kialakulóban a 
másként való politizálás igényétől hajtva egy egészségesebb szervezeti 
kerete és fóruma a helyi közéletnek, nyilvánosságnak. Nem igaz, hogy a 
választópolgárok egyedüli dolga, hogy négyévenként az urnák elé 
járuljanak. A helyi hatalom működését folyamatos ellenőrzés alatt kell 
tartani és erre leginkább a pártatlanul működő civil szervezetek és a 
nyilvánosság képesek. És mi, egyszerű halandók, amikor nem megyünk 
el szó nélkül a nekünk nem tetsző dolgok mellett és alkalmanként 
vesszük a fáradságot, hogy utánanézzünk egy s másnak. Ma már 
tudjuk, hogy az akkori aggodalmaskodóknak nem volt igazuk és semmi 
nem fenyegette jobban a várost, mint a mai urainak hatalmi szeszélye. A 
város gazdálkodásában együtt van jelen az igénytelenségből fakadó 
szűkmarkúság és a mértéktelen pazarlás. Ha a racionalitás a már 
korábban elhagyott szakszerűséggel együtt elvész, a nagyratörő 
tervekből súlyos kudarc lesz. Ha hagyjuk. (Miközben egyesek a hatalom 
túlméretezett bástyái mögül védtelen áldozatokra lődöznek, észre sem 
veszik, hogy felettük már sűrűsödnek a mindent elsöprő fellegek...) 

• Dr. Nyéki Péter 
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A csalhatatlanság szamárfülei 

- Nincs jobb dolgod, mint a helyi bozótharcokba bonyolódni? Magadra 
haragítod az embereket... A lapra ráírtad "a mindenséggel mérd magad 
..." - Igaz. Kiadnék inkább verseskönyveket, írnék azokról a bogláriakról, 
akiknek kihülő kézmelegét még őrzi egy szerszámnyél, egy-egy jó 
mondását borozás mellett idézni lehet. Hát bolondok vagyunk mi? 
Mennyivel több nyíltság és értelem van egy gyerek tekintetében - 
fontosabb talán egy rezdülő levél is. Egyik sem tudja: mégis küldetése 
van... írjunk erről - hadd öljék egymást mások. Elég legyen az első 
szívrobbanásig a mindennapi robot. - Akkor miért? Miért írunk? A 
csalhatatlanság szamárfüleivel ékesítjük magunkat? Mi meg tudjuk-e 
mondani: mi a jó, mi a közakarat? Itt, ebben a kisvárosban, ahol az 
önzés alig-alig álcázottan és reménytelenül hódításra indult? Azok, akik 
- mikor is - egy lány mosolyáért versengtek (talán barátok voltak)... 
nemrégiben is, hitték: jobbak lehetünk... nem, ne nosztalgiázzunk, nem 
érdemes. - De van-e más mód? Tudjuk: nem elegendő a harc - a múltat 
bevallani, ha a jelen sivatagosodik el. Nemcsak az esőerdők, a 
bizalmunk is pusztulóban. Leírtuk mi már: szaporodnak - az örökre 
elmaradt kézfogások... és ki figyelt oda? - Ne írjunk többé - ez legyen az 
utolsó vagy csak annyit (hiszen több tisztességet tanulhatnánk az erdők 
vadjaitól is) a róka - róka, a mókus - mókus. Így, egyszerűen és 
öncélúan. Egyik sem álcázza magát medvének. Lehet, megfejtettük: 
honnét ez az elviselhetetlen, nem is nagyon rejtett agresszió? A 
kiválasztottság rendíthetetlensége? A felkentség felemelő tudata és 
soha semmi kétely? Aki magát - mindezzel felruházta: mindent 
megtehet? Nem tudják: a hatalom palástja alatt minden királyka (és 
pajzán a gondolat: a királylányka is) - mezítelen? - Te, erről se írjunk! 
Szükségtelen - mert nem értik vagy csak a "másikra" értik a képes 
beszédet. Írjunk inkább - szatírát vagy csak hejesiasi híbbákat . (Azt se 
olvassák el.) Közöljünk olyan keresztrejtvényt, amely csupa-csupa 
fekete kockákból áll! Előbb megfejthetné bárki azt, minthogy mi ketten 
kitaláljuk: mi a mérték, amihez igazodva itt jobb kedvűek lehetünk? - 
Tudod, nemcsak ezt a várost, egy másik országot kellene kitalálni! 
Előbb csak gondolatban - de aztán ha elmondjuk, leírjuk - ebben a 
lapban! Azt se tudjuk, még miből lesz a lap, ha lesz is... írjanak közéleti 
lapot a megválasztott városatyák! Van pérze a városnak, van papírja is. 
Havonta, felváltva szerkeszthetik. - Te! Hiszen tizennégyen vannak és 
csak tizenkét hónap van! Na és? Többségi döntéssel határozatba 
foglalják, hogy ne így legyen. Kitaláltak itt már nehezebbet is. Nem 
szólván a sokadalomról: százával tanítók, tanárok, hivatalnokok. Mind 



92

mind a városkenyerét eszi. Azután a mérnökök, építészek, jó iparosok, 
az ügyes kereskedők... van itt tehetség. Ha naponta csak egy-egy okos 
gondolatuk támad és leírják, közzéteszik! - Hol? - Hát az újságban.
(A fent írt párbeszéd nem a képzelet szülötte. Tisztelettel írtuk a 
balatonbogláriaknak, akik még itt élünk és azokra emlékezve, akik már 
nem olvashatják e sorokat.)

Visszaolvasva az újságunk fellelhető példányait, büszkén 
állíthatjuk, hogy részei voltunk - sokszor csak a 
partvonalról - a város alakítóinak. Nem rajtunk múlott - 
Móricz Rokonokja újra él, a redszerváltás utáni évekből 
származó gondolataink ma még erősebben igazak. 
Kedvünk egyre kevesebb, pedig nagyon sok feladatunk 
lenne, amihez komoly hozzáállásra lenne szükség. 
Tartozunk jópár szellemi elődünk (Karácsonyi Kornél, 
Kögl Lénárd, Varga Béla, Gaal Gaston, s mellettük  szám-
talan „kisember” érdemei felgyűjtésével. Tartozunk - írom - 
pedig arra gondolok, hogy egyáltalán ez a mai értékrend, 
ez a mai értéktér elismerné-e az ezekbe a munkákba 
fektetett energiát? Nem várunk választ, folytatjuk - mint 
ezt a könyvet - legfeljebb csak magunknak, s érdeklődő 
barátainknak.

... most eddig tarott a Boglári Szép Szó. Igen, sajnos 
sokan már nem olvashatják - még felsorolni is nehéz lenne 
azokat a tagjainkat, akik elmentek ezalatt a harminc év 
alatt. Többekről könyveinkben emlékezük meg, másokról 
emlékfa ültetéssel, emlékestekkel. Legtöbbükről azzal, 
hogy néha-néha beleszőjük őket baráti beszélgeté-
seinkbe.
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Könyvkiadásaink
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1958. őszén találkoztunk. Kezdetben kölcsönös udvariassággal, tétova 
és kérdő-kereső beszélgetések során ismerkedtünk egymással, majd 
gondolataink egybecsengése feloldotta közöttünk a bizalmatlanság 
légkörét. Te joggal fogadtad első közeledésemet némi fenntartással, 
hiszen messziről jöttem, az Alföldről. Nem tudhattad, hogy .milyen szél 
fújt a Balaton-partjára engem, ki vagyok, miért jöttem, mit akarok? 

A polgárság ez utóbbi vonulatához tartozónak ismertelek meg, 
hozzátéve még azt, hogy cselekedeteidet a meg nem alkuvó jellem és a 
mély vallásos meggyőződés motiválta. Talán ez - a számomra sokáig 
titokzatosnak tűnő idealizmusod - volt a legerősebb fegyer, ami 
sanyarúan nehéz években kis csapatot, növekvő szellemi erőt gyűjtött 
köréd. 

Szívet melengető érzés töltött el, amikor ez év 
júliusában Kalász József, a Balatonboglári Város-
védő Egyesület ezzel megbízott főszerkesztője 
telefonon keresett meg és tájékoztatott, hogy az 
Egyesület gondozásában ki kívánják adni verseid 
gyűjteményes kötetét. Egyben, mint barátodat és 
volt balatonboglári lakost engem kért fel bevezető 
írására. Természetesen azonnal és örömmel igent 
mondtam. Annál is inkább készségesen vállalkoz-
tam erre a megtisztelő feladatra, mert volt ifjúságom 
feledhetetlen évei kötődnek Balatonboglárhoz, 
ehhez a szép Dél-Balaton-parti kis városhoz, ahol 
élvezték és sokan művelték is a művészeteket, ahol a polgárok 
sokasága mindig szabadon és függetlenül kívánt élni. Volt elég ereje 
ahhoz, hogy visszaverje a mindenkori hatalomnak az emberi 
szabadság és lelkiismeret elleni támadásait. Tette ezt hol keményen - a 
közvetlen konfliktus veszélyét is vállalva -, hol pedig kajánfricskát dobva 
pellengérre állítva az emberi butaságot, hiúságot, gőgöt, ésszel meg 
nem áldott hatalmat. 

Levél Geosits Gyulához,• (előszó helyett) 

Ez a szó bűvös volt előttem mindig. Nagy titkokat sejtetett, mítoszok 
lengték körül. Mi sem volt természetesebb, mint az, hogy hozzá-
juthassak verseidhez. Ez könnyen sikerült, mivel a művelődési házba is 

Én előnyben voltam, mivel odakerülésem után rövid pár héten belül 
megtudtam, hogy az a kézikocsival közlekedő fiatalember, aki naponta 
kétszer is megjárja a csodálatos kis templomhoz vezető, Árpád utca 
embert próbáló emelkedőjét: költő! 

Kedves Barátom! 
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Bátran viselkedtél a legnehezebb időkben is, amikor vállaltad és 
lelkesen végezted egyik legnagyobbnak tekintett feladatodat: 
lakásotokon illegális hitoktatást tartottál, kis csoportokban rendsze-
resen foglalkoztál a boglári gyermekekkel. Oktattad őket hittanra, 
keresztény viselkedésre, jó erkölcsre. Mindezek mellett el nem 
feledkezve az irodalomról, a magyar- és világirodalom akkor indexen 
lévő alkotásainak terjesztéséről. A biblia órákat követte a játékos 
tanulás, tanítványaid nálad ismerkedtek meg többek között József Attila 
és Ady Endre akkor az iskolában nem tanított csodálatos Istenes 
verseivel, Nyírő József Jézust faragó emberével, Tamási Áron lelket-

Láttam és éreztem azt a hatalmas és rajongó kötődést, ami szüleidhez, 
leginkább Édesanyádhoz fűzött. Anya-verseid sorában a keletkezést 
tekintve is első számomra pedig költészeted talán legfényesebb 
ragyogó gyémántja, a Soká éltessen az Isten című háromstrófás 
remekmű. Ez a vers minden bizonnyal része az egyetemes magyar 
költészetnek és méltán sorolható a legnagyobb Anya-versek közé. 
Ennek a versnek a megértése után lehet csak érezni azt a mérhetetlen 
aggodalmat, majd fájdalmat, ami a Beteg az Anyám és a Megva-
lósíthatatlan búcsúzás című költeményedben jelenik meg.

Az 1955. áprilisában írt négysorosod az Idealizmus, a Baján írt verseid 
csokra, az 1956. november végén született Október-november című 
lélekzetelállító polémia és a hozzám igen közel álló - még 1953-ban 
papírra vetett gyöngyszem, a Vándoroknak jótanács című filozófikus 
mélységű négysoros megismerése juttatott a már említett előnyhöz. Aki 
a világgá kiált a azt, hogy: 

jártak tanítványaid, és tőlük kaptam meg elolvasásra egy kis kötetre 
való kéziratodat. 

Aki jön, jaj el ne hárítsd!" - az a költő, az az ember nyitott, fogadni fogja 
közeledésemet. Hát, így kezdődött... 
Bejáratos lettem hozzátok, rendszeres látogatója kis dolgozó-
szobádnak, ahol sokszor éjszakába nyúló beszélgetések és versol-
vasások, irodalmi viták és a politika múlatta velünk az időt. 
Megismertem szüleidet; atyádat, aki kemény ember volt - emlékezetem 
szerint erdész - és csodálatos Édesanyádat, azt az aranyos, pici, 
törékeny asszonyt, aki többször be-bekukkantva hozzánk gyümölccsel, 
málnaszörppel kínált minket. 

"A távozót: meg ne állítsd! 

Életedet és munkásságodat mindvégig beragyogja az önzetlen, 
példamutató humanizmus, a mély keresztényi alázat, a segítőkészség, 
az igazi hívő ember vallásossága, Isten-szeretete. Ezek a tulajdon-
ságaid tettek méltóvá arra, hogy oly sok fiatal választott tanítójául, 
mesteréül. 
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formáló írásaival. Terjesztője és bátor hirdetője voltál Villon köl-
tészetének, közkinccsé téve a birtokodban lévő remek Faludy-fordítást. 
Embereket neveltél a bimbózó kis lelkekből. Ezekben az években 
harcaid, nemes törekvéseid találkoztak azoknak a kultúrmunkásoknak, 
pedagógusoknak a törekvéseivel, akik a hatalom hivatalos kul-
túrpolitikája ellenére is munkásságuk részévé merték és kívánták tenni 
az egyetemes művészetek hirdetését, megismertetését. Nem kívánom 
felsorolni neveiket, mert kihagyni nem szabadna a sorból senkit sem, 
így csak utalni kívánok a Boglári Szép Szóban megjelent folytatásos 
visszaemlékező írásaidra, amelyekben megeleveníted azokat a 
történéseket, felsorolod - bár Te is hiányosan - a résztvevőket. Mindezek 
ellenére két nevet mégis megemlítek; az azóta már az egeket festő, 
nagy műveltségű, humanista művész-tanár Bagó Bertalanét és a szép 
versek szeretetére generációkat beoltó Fekete Antal tanárét. A velük 
történt együttműködés eredményeként a korábban kis csoportokban 
végzett műhelymunka kiterebélyesedett és nagysikerű irodalmi estek 
formájában került a balatonboglári nagyközönség elé. Szinte 
hihetetlennek tűnt, hogy a zsúfoltságig megtelt művelődési ház 
nagytermében irodalmi esteket tartottunk. A  verselemzéseket és 
összekötő szövegeket Te szerkesztetted, a rendezést Fekete Antal 
végezte. Az irodalmi műveket a boglári polgárok adták elő, fiatalok és 
idősek egyaránt. A nyilvános szereplésre mindenki vállalkozott, akit 
csak felkértünk. Ennek elsődleges oka az volt, hogy a Veled való 
együttműködéstől senki sem zárkózott el, mindenki ismert Téged, és 
már sokan akkor verseidet is. Örökké sajnálni fogom, hogy az Ágoston 
lelke című költeményed nem került egyik irodalmi estünk programjába 
sem, pedig talán az ebben megfogalmazott ars poeticád jellemzi 
legjobban egyéniségedet. 

Kaposvár, 1993. októbere 
Ölel: Csákabonyi Balázs 

Kedves Barátom! Egy hagyományosan értelmezett verseskötetet az 
olvasó kezébe adó bevezetőben ilyenkor általában irodalmi, esztétikai 
szempontból is elemezni szokták a kötetben megjelenő verseket. Én 
nem teszem ezt. Rábízom a Téged és költészetedet szerető 
bogláriakra, olvasóidra. Keressék és találják meg ők műveidben az 
általad megvívott harcokat, a meg-megbotló, eleső, de mindig 
feltápászkodó embert, a poklokat is megjárt, de az egeket ostromló, a 
sokszor kétkedő, de mégis hívő lelkedet. Egy korábbi beszélgetésünk 
során mondottad nekem sok nagy bajomban vigasztalásként: "Az Isten 
mindig a legerősebbeket sújtja a legkeményebben." Ha neked ebben 
igazad van, akkor Te vagy a legerősebb mindazok közül, akikkel valaha 
is találkoztam! 
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új teremtést tervezőket. 
a mindig új s új reménnyel 

Órám a hajnali óra, 

Szeretem az érkezőket, 
Én, az élet öccse vagyok! 

életemnek. Hát a május? 
A május csak bús lejtője. 

A többi meg tavaszvárás. 
Tavasz-szaga van az ősznek, 

Februárban kezdek élni, 
április a delelője 

s teleink víg gyötrődésben 

a Teremtő társhívása. 

új tavasszal viselősek. 

AZ ÉLET ROKONA 
                   (Kontravers Ady: "A Halál rokona" c. versére) 

 

s menyországig hord hűsége 
miniatűr menyországán. 

atyám életszerző Isten. 

A felkelő nap az élet 
szimbólikus testvérmása. 

Futok én a múló vágytól, 
rám hozza a poklok átkát! 
Álmaim a friss szerelmű, 
alig bimbó kicsi lánykák.

Gyermeklelkű, friss-szerelmű 
vidám lány lesz csak a mátkám, 

Testvérem az örökélet, 

S Megváltóm, a halálrontó 
Krisztus óta halál nincsen! 

(Balatonboglár, 1956. október 18.)

A Szabadság már vért is követel, 

Hogy mindeneknek egyként tündököljön. 

Könnyet, erőt és fáradtságot. 

Megvédi minden Igazság jogát. 

Az igazság sok könnyet érdemel, 

A Szabadságot Isten védte meg, 
Ezer darabra törték itt a földön, 

s mégis a Szabadság az áldott. 

Az Igazságot démoni kezek 

Az igazság az egyén kincse vára; 
Ki hogy felfogja, úgy viszi tovább. 
A Szabadság e várak közös álma, 

IGAZSÁG ÉS SZABADSÁG 

(Balatonboglár, 1956. október 27.)

Az igazságot bölcsek szava védje! 
S rendezzenek, ha kell, ezer vitát! 

De ez se váljék zsarnokká soha. 

Harc minden élet első záloga. 

De más fegyvert senkise fogjon érte, 
Csak saját fegyverét: a logikát!

A kisebbség igaza szent legyen, 
De uralkodni ne legyen joga! 
Többség döntsön a közös ügyeken; 

Egy szebb jövő sok harcot érdemel, 

De tűnik már a zsarnokság kora. 
A Szabadságunk vért is követel, 
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Pados József

1916. március 24-én született. Középiskolát a győri 
bencéseknél végzi, majd utána a római katolikus 
tanítóképzőt. Főhadnagyként harcolja végig a II. 
világháborút. Megsebesül, 60%-os hadirokkant lesz. 
Emiatt pályát módosít, magyar-történelem szakos 
tanári diplomát szerez, tanít, dolgozik a művelődésért 
a közigazgatásban. Letelepedik Balatonbogláron. Ír, 
érvel, vitatkozik a boglári közéletért. Pályája során 
elszakíthatatlan, hosszú, tartalmas kapcsolatba kerül 
az irodalommal. A balatonboglári szakiskolában 
pedagógusként - majd nyugdíjasként is - vezeti az 
iskola diákszínpadát országos sikerekkel: két heli-
koni arany, az Antigonéval országos első. Nincs 
városi ünnepség a lenyűgöző - néha kicsit groteszk-
nek is tűnő - teltházas diákszínpadi előadások nélkül. 
1993. augusztus 20-án Somogy megye Közműve-
lődési díja kitüntetést kapja. 1995. április 2-án 
meghal. Ifjúsági regényeiről, számtalan novellájáról 
még szűk könyezetében sem tudtak. E kötet, korai 
novelláiból válogatás, egy-két generációval előbbi 
élet üzenete, mintegy tavalyi levél. 
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Az apróság mohón, kíváncsian bámulja a vasútsor házai fölé guruló 
sárga korongot, majd türelmetlenül megrántja nagyanyja kötényét. 

Soha nem hittem a lélekvándorlásban. Mily csoda, a minap mégis Galilei 
inkarnációjával találkoztam. De ez szent igaz ám! Bizonysága az alábbi 
történet: 

A gyerek hirtelen feláll, szinte furcsa, amint cinegehangján megszólal: 

EPPUR SI MUOVE 1959 

Csendes vasárnap délután van, már-már estébe hajló. A nap fáradtan 
bukdácsol a szőlőhegyen, keserves kínlódás ez, vérvörös belé. Az 
árnyak egyre hosszabbra nyúlnak, s ha kell ingnak is, mint a parancso-
lat. Az égi magasból füstszínű homály permetez alá. Az utca sarkán öreg 
hársfa áll, két lépésnyire tőle egy kétlábú, kátrányos villanydúc vigyáz. A 
fáról, őszi szokás szerint levelek peregnek, az oszlop csúcsán négy szál 
rézhuzalt penget a szél. 

- Isten dicsőségére - felelik ketten is, de valójában nem ügyelnek a szóra, 
a Holdra sem. Félórája Keszi Mari lakodalmát beszélik, s még most is az 
a gondjuk. 

- Feljött a Hold! 

A fa alatt, az oszlop tövében hat öregasszony. Ruhájuk fekete, ünneplős, 
de kötényt kötöttek elébe. Egyiknél vékonyka pálca, másiknál kampóba 
kunkorodó bot, vagy éppen egy hitvány ostor. A teheneket várják. 
Ilyentájt ereszt a pásztor, s ők kiállnak vigyázónak. Ez mindig így van 
Vasárnaponként, mert a férfiak erre-arra járnak, a fiatalok meg? Eh, ki 
tudja azt? S ha jön a jószág, szóval, mosollyal kísérik hazáig, rendbe 
teszik csendesen, aztán leoldják kötényeiket, indulnak az esti misére, 
együtt, mind a hatan. 

- Ott van a rakéta a legközepin - ujjong fel hirtelen a gyerek, s oda 
szeretne mutatni maszatos kezével, ahogy az égitest aranysárgában 

Az egyik öregasszony lábainál egy legényke kuporog. Az unokája. 
Éppenhogy legényke, talán másodikas, harmadikas az iskolában, de ez 
is alig látszik rajta. Feje, arca vastag kendőbe bugyolált, bizonnyal a foga 
fáj. Mellette kócos kutya hever, vakkogatva kap bundájába a bolhák 
után. 

- Mama! Nem látom a rakétát! 

- Boldogasszony zsámolya - pötyögi egy derékfájós, nyögdécselős 
asszony. Fogatlan ínyén úgy surran ki a szó, mintha imát mondana. 

-  Nagy az udvara, hamarosan eső lesz - szól valaki közömbösen. 

Először nem is ügyelnek rá, de ő makacsul, egyre hangosabban rikoltja 
bele kíváncsiságát az öregek szavába. A hat, főkötős. ráncok pókhá-
lójával átszőtt arc mogorván mered a Holdra. 
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- A rakéta az Antikrisztusok hazugsága - kiáltja vesszőjét lóbálva a 
nagymama. 

- Nem enged ilyent az isten! 

ragyogó hegyei a korong közepén sötétlő árnyat vetnek. 
Öreganyja hirtelen előrántja köténye alól a kezét. A fiú fejebúbján 
ágaskodó kendőbóbitába kap. Magához rántja. 

-  Még hazudsz is, mint azok az istentagadók!? 
- Nem hazudok, mert igaz! - hősködik sírásba vékonyodva a cine-
gehang. 
Hirtelen beálló csend. Három-négy levél hintáz lefelé a fáról. Most igen 
jól hallani a villanydrótok pengő énekét. Az asszonyok lassan fekete kört 
vonnak a gyerek körül. A kutya, fejét felkapva figyeli őket, majd 
komótosan feltápászkodik, s nagyokat ásítva kiballag a karéjból. 

-  Az egész világ tudja, hogy igaz - bőg, szüpög a fiú. 
A felháborodott öregek majdnem egyszerre, kórusban fújják: 

- Ne káromold az istent, te! 

- Ki látta? 

- Hazugság! - Nem az - hősködik a legény -, csak maguk nem értik a 
tudományt. 

- Nem káromkodok! - felesel vissza a gyerek. Ott a rakéta, belelőtték. Ezt 
mondta a rádió is, ezt mondta tegnap a tanító néni is. Suhogva csap le a 
tehénterelő vessző a legényke hátsó felére. 

- A menny a Hold, a csillagok, az angyalok és az üdvözült lelkek bi-
rodalma! 
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Szünet, de csak egy pillanatra. 
- Mondd azt, hogy hazugság, mert agyoncsaplak! - csattan a nagy-
mama. 
- Nem - mondja halkan a fiú, s ugrana, keresné az utat ki a körből. 
Az asszonyok megmerednek. Eres, reszkető kezükben ide-oda billeg a 
bot, az ostor. A nagymama keze gyorsan emelkedik fel, arcul vágja 
unokáját, pont ott, ahol legpúposabb a kendő. 
- Jaj, a fogam! - Mondod-e már, hogy hazugság, te kölyök? Meg sem 
várja a feleletet, csattan a második pofon. A gyerek vonít. 
- Mondod-e már? - lendül ismét a kéz. 
- Mondom - kapja félre fejét a legényke. 
Mintha könnyű, az egekbe szálló sóhaj szaladna a horpadt mellekből 
elő Az utcakanyarban most kondul meg a tehénkolomp. A kör szélesre 
tágul. Jönnek a tehenek. A gyerek az öregektől eléggé távol, egy kerítés 
mellett „gugyol", karjával kutyáját öleli, s sajgó arcát belenyomja 
gubancába. - Tudod, Bundi, azért mégis ott van a rakéta. S ezek után én 
szentül hiszem, hogy ez a fogfájós, hitvallásra késztetett apróka legény 
Galilei inkarnációja volt. 
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ELŐSZÓ 

A Balatonboglári Városvédő 
Egyesület legújabb kiadványa - a 
"Boglári Múzsa" kötete - igen 
nagy öröm számunkra. S a felké-
rés az előszó megírására nagy 
megtiszteltetés. Minket kértek, 
akiknél a versek szerzői sokkal 
jobban bánnak a szavakkal, hisz' 
mi csak tolmácsolói voltunk egyik-
másik versnek, sok más társunk-
kal együtt. (Ejnye, de régen is 
volt!) Harmincöt évvel ezelőtt, egy 
pezsgő kultúrájú Boglárba költöz-
tünk fiatalon, és mi sem termé-
szetesebb, minthogy ez a lendü-
let magával ragadott bennünket 
is. A Kultúrház valóban a "Kultúra 
Háza" volt. A téli estéken a szín-
játszók, a néptáncosok, az iro-

dalmi színpad próbáitól volt hangos. S ezt kiegészítették a képző- és 
filmművészeti szakkör foglalkozásai. S ha elkészült egy-egy produkció, 
a nézőtér megtelt a barátokkal, pártolókkal. Felejthetetlen emlékek 
ezek. Mostanában ismét történik valami a kultúra terén, ebben a mi 
szeretett kis Balaton-parti városunkban. Örülünk ennek, és úgy 
gonduljuk, velünk együtt mások is örülnek a versszeretők közül e kötet 
megjelenésének, mert olyankor jelenik meg, amikor sokan úgy 
gondolják, nem érdemes mostanában ilyesmivel foglalkozni. A vers 
egyre jobban kiszorul a mai ember életéből, s szinte csak évek kérdése, 
hogy a kiszorulás teljes legyen. 
Nem vitás: valamelyest csökkent a vers tekintélye, illetve a vers iránti 
igény. Ennek ellenére semmilyen ünnep sem képzelhető el - 
napjainkban sem - a vers jelenléte nélkül. A szónokok is szívesen 
nyúlnak egy-egy idézethez. Arról nem is beszélve, hogy a mai fiatalok 
leveleiben is megtalálhatók "kölcsön vett" versszakok. Mi tagadjuk a 
vers feleslegessé válását. Szerintünk a vers valamiképpen életszük-
séglet. A költőnek úgy, hogy szenvedne, ha nem írhatna, az olvasók 
pedig elvesztenének egy fontos eszközt lelkük "gondozásához". A 
verssel lehet a legintimebb kapcsolatot teremteni. Nem kell hozzá más, 
csak egy csendes zug és egy verseskötet, mert a vers megértése 
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Köszönet a Városvédő Egyesületnek a válogatás megjelentetéséért, és 
várjuk a folytatást. 

Szerintünk ragyogó estet lehetne összeállítani e kötetből is. Balaton-
boglár lakosságának zöme mindig is szerette és meggyőződésünk, 
hogy még most is szereti az irodalmat, és ezen belül a verseket. Bízunk 
abban, hogy e kötet 1995 karácsonyán sok családban a feldíszített 
fenyőfa alatt kedves ajándék lesz szeretteinknek. 

 

értelmi, érzelmi elmélyedést követel. Lehetséges, hogy e kötet versei 
közül egy sem lesz tananyag vagy érettségi tétel az iskolákban. Egyet 
azért szeretnénk; mégpedig azt, hogy a magyartanárok évente legalább 
egyszer néhányat felolvasnának e válogatásból diákjaiknak. Kár, hogy 
az irodalmi estek iránti érdeklődés (ki tudja miért?) csökkent! Pedig most 
is lennének Fekete Antalok, Kónya Emiliák, Mórocz Editek, Szász 
Lajosok (elnézést azoktól, akiket kihagytunk), akik méltóképpen 
tolmácsolnák ezeket a verseket. 

Balatonboglár, 1995. október 
Eiter Sándorné, Eiter Sándor 

neki mindegy: orosz?, német? azt tanuljuk, aki győz!

Földrajztanár a párjára fenemód féltékeny, 

hogy kimossa, mit naponta ordítunk a fülébe. 

mi csupán a papírt festjük, ő magát is kifesti! 

DOBOS VIKTOR 

azért van, hogy a megoldás végül sose legyen meg.

iránytűvel megy utána mindennap a térképen. 

Rajztanárnő szépre vágyik iskolánkban napestig, 

hogy röhögnek rajta, ebből úgy véli, hogy sejthetik. 

Nyelvtanárnak a fejéből szavanként megy ki a gőz, 

TANÁRCSÚFOLÓK 

 
Magyartanár szép lelkében élnek fények, alakok, 
ő is lírát költ, ha egyszer Rómában vesz kalapot. 

Mert mi volt, azt honnan tudná másképp mindig előre. 

 

Matektanár háztartása havonta új egyenlet, 

Töritanár... neki aztán van szüksége velőre! 

Biosztanár nyögve ér a hímnő ivarsejtekig, 

Énektanár hogyha fürdik, ül dalolva a lében, 
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Ujjam lágyan az arcodhoz ér. 

Hiába látta a sok embert, 

Magukénak érzik minden madár baját. 

 

S úgy érzem ilyenkor, hogy révbe jutottam. 

A vér ösvényen mentem végig. 

A fehér hóban, a vérfoltokban 

Itt alszol mellettem. Kinn épp hajnalodik. 
Az álom a szememre csak most lopakodik. 

FEHÉR és VÖRÖS 

Lassú a csend. Lassan szalad a vér. 

Aludna a Föld is, de túl nagy seb van rajta, 

A végén ott sírt valaki. 

Körme a fagyott hóba vájt. 
Könnyei szétmarták a tájat, 

Te ébredsz, én elalszom boldogan, nyugodtan, 

És nincs hozzá orvos, aki összevarrja. 

világosan látszottak léptei. 

A tél legalább együttérző. 

Lassan pereg át kezemen a kor, 
Mely eltakar mindent, mint hamuszürke por. 

Éjszaka van. Halkan sóhajtanak a fák. 

senki sem sajnálta, ha fájt. 

HAZATÉRÉS 

Segíti a benne létezőt. 
Fagyos szélvihar eldermeszti, 
az éjszaka altatja a szenvedőt. 

KISS MÓNIKA
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Egy kitüntetett helyen tucatnyi kő 
újabb különlegességet sejtet: „Ezt 
az ezeréves határról, ezt a Hargi-
táról hoztam, ez pedig a Küküllő 
partjáról származik... Ez a tufadarab 
pedig a mi Várdombunkról való.” – 
mondta Iván, miközben végigsimí-
totta valamennyit.

Boglár partjainál - képes helytörténet

Horváth Iván:

Balatonbogláron, a Szent Imre utcában van egy ház. Abban egy 
szentély, a helytörténeti dokumentumok, fényképek, tárgyak szentélye. 
A falon régi iratok, fotók, térképek, a könyvespolcokon feliratos 
dossziék, irattári rendben. Az asztalon számítógép, nyomtató, szkenner, 
s a napi kutatások tárgyai. A takaros udvaron egy gáborároni rézágyú, 

és több, a vendégeknek megnézni 
való, a házigazdának bőséges me-
sélésre alkalmat adó régiség.

Jóízűen kézbe fogható, simogat-
ható.

 szerkesztő, felelős kiadó

Ez a könyv Horváth Ivánnak, Bala-
tonboglár lelkes helytörténészének 
évtizedeken keresztül gyűjtött, em-
lékekkel is teli, balatonboglári tör-
ténelmi kavicsai, kövei, sziklái.

Kalász József 
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Az ritkán fordul elő, hogy egy-egy társaság együttlétekor ne terelődjön a 
beszélgetés valamely megbecsülést érdemlő eseményre, személyre, s 
ugyanekkor a „de jó lenne megörökíteni ezt!” vágy szándékká ne 
erősödne. Aztán a homokszemekként lepergő hétköznapok csendesen 
távolabb tolják a gyengülő akaratot, lassan fel is őrlik azt, s a megis-
mételhetetlen bekövetkezésekor éli meg az ember az egyre nagyobbá 
halmozódó lelkiismeret furdalást az el nem készített fotó, az eseményről 
elmaradt tudósítás, a már soha le nem folytatható beszélgetés miatt. Az, 
aki megőriz dolgokat, fényképet készít, jegyzetet ír, mozgófilmen örökíti 
meg a környezetét, a lakóhelye történéseit, talán nem is gondolja, hogy 
egyszer annak egy későbbi generációban lesznek hálás örökösei, 
lesznek megbecsülő gyűjtői, megszállott kutatói. S lehet olyan kitartó 
utód is, aki gondosan simítja ki a régi papírokat, fotókat, utána kutat a 
dolgoknak, s el is helyezi azokat egymás mellé egy képes helytörténeti 
könyvben.

Boglár partjainál - Gyönyörű hely!

Fürdőélet Bogláron

Nyári fürdőzésre a Balatont az 1880-as évek elején fedezték fel. 
Bogláron a pécsi és kaposvári előkelőségek voltak az első für-
dővendégek, majd a budapesti és bécsi, úri osztályok is megjelentek 
nyaralni. Az elszállásolásukat az akkor már meglévő vasútállomással 
szembeni Grand Hotel, és a mai postával szemközti Balaton Szálló 
szolgálták. A szerényebb jövedelmű nyaralóknak a faluban lévő 
magánházak, és az egyre sokasodó nyaralóvilla-telepek biztosítottak 
szállást. Az étkezést a falu jó hírű vendéglői szolgáltatták. Ahhoz, hogy a 
fürdőzés a vízparton megvalósuljon, egész napos tartózkodásra kellett 
berendezkednie a falu-
nak. Ennek fontos kel-
lékei a kabinok, illetve 
fürdősátrak voltak. Az 
értelmező szótár sze-
rint „kabin” (fr. ang.) 
kifejezés, mely öltöz-
ködésre, tárolásra ké-
szült faszerkezetű épít-
mény. A Balaton part-
ján a kabin elnevezés 
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kabán névre módosult, néhány településen, így Bogláron is 
fürdősátornak mondták. A vízre építésüknek az igazi oka az volt, hogy 
az akkori idők illemszabályai szerint, főleg a hölgyeknek nem illett 
fürdőruhásan idegenek előtt megjelenni, csak szűkebb családi vagy 
baráti társaságban fürdőztek. A víz fölé épített kabinok, fürdősátrak 
utáni helypénz pedig a vízfelszínt tulajdonló helyi közbirtokosságnak 
járt, így azt a falu pénztárába fizették. A kabánsorok fabakokra 
helyezve készültek, egy-egy építmény a megrendelő nyaralótulaj-
donos, szálloda, nyaraltatással foglalkozó magánszemély számára lett 
elkészítve. A kabin és a fürdősátor anyaga colos fenyődeszka, 
kátránypapír-fedéllel. Ezek, úgy másfél négyzetméter alapterületűek 
voltak. Csak öltözködés és a személyes tárgyak elhelyezésére 
szolgáltak. A kabánoknak írott és íratlan szabályai voltak. A kabánban 
csak egy személy tartózkodhatott egy időben, még házastársak 
esetében is, kivétel a kiskorú gyermek az édesanyjával, vagy gondo-
zójával. Törülközők kivételével más ruhadarabot száradás céljából 
sem szabadott kitenni, beleértve az egész testet takaró fürdőruházatot 
is. Vihar közeledtével a kabánokat azonnal el kellett hagyni a 
vendégeknek, valamint abban éjszakára semminemű tárgyat nem 
tarthattak. E szigorú előírások hallatán érthető, hogy vajon mért nem 
készültek tágasabb kabánok. A tavaszi vízre telepítési, és az őszi 
lebontási munka sok boglári, szegény embernek adott kenyérrevalót. A 
huszadik század elejére, a vízre helyezett fürdő alkalmatosságok 
nagyon zavaró képet mutattak az egész boglári partszakaszon. Az 
egyre növekvő nyaralóközönség 1903-ra már elérte a 3000-es 
létszámot. A fürdőzés és annak vonzatai egyre nagyobb szervezést 
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Első lépcsőben a fürdőegyesület igazgatóságának is helyt adó, 250 
kabinos fürdőház épült meg. 1922-ben a homlokfalazat és az oldalsó 
alapfalak készültek el. Ez idő tájt arra kérték a falu elöljáróit, hogy az 
idegenforgalomból származó jövedelmének 10% át átengedni szíves-
kedjenek számukra, melyet Somogy vármegye alispánja is szentesített 
leiratában.

igényeltek. A falu elöljárósága elhatározta, hogy erre a célra létrehoznak 
egy külön szervezetet. Balatonfüredi példára 1904-ben megalakult a 
fürdőegyesület. Feladata a fürdőkultúra átfogó rendezése, szabályok 
lefektetése. A kabinok sokasága már egy kínai dzsunka-városra 
hasonlított. A fürdőegyesület egy új központi strand létrehozásához 
pénzt gyűjtött, és 1912-ben megvásárolta a régi révhajó kikötő területét. 
Ezen a helyen kívánták létrehozni a modern strandépületet. 1912-ben 
már megszületett terv, hogy a kabánok helyett egy központi épületben, 
250 férőhelyes kabinsort építenek. A fürdőegyesület vezetőségében 
több budapesti befolyásos ember vállalt szerepet, a legtöbbet tévő 
személy Sümegi Vilmos miniszteri tanácsos, hírlap tulajdonos, aki több, 
mint ötven évig nyaralt Bogláron. A strandfürdő tervének kivitelezését a 
Nagy Háború kitörése megakadályozta. 
A háború, majd az azt követő zűrzavaros idők átformálták a fürdőéletet is 
Bogláron. Az ország kétharmadának elvesztése a nyaralóközönséget is 
érintette. A fürdőegyesület 1921-ben újraalakult, és megkezdte régi 
elképzeléseit megvalósítani. 
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Megyek, a már sokszorjárt Mátyás király 
utcában, az óvodát látva eszembe jutnak 
gyerekeim boldog, oviskori évei…

A könyv beszélgetéseink tükre – hosszan mesél, megszégyenítő 
memóriával sorol neveket, helyeket, eseményeket. Beszámolóiból egy 
olyan lány, tanító és feleség alakja születik, amire ma (de tán minden 
korban) nagy szükség van. Közösségteremtés, értékőrzés, figyelem, 
fegyelem, a fők művelése, a kiskapuk kerülése és áldozat a közért – erre 
mind követendő példaként szolgál.

Gyöngyök a homokban     

Odaérek a vele szembeni, fehér kerítés 
kapujához. Benyitok, megnézem, van-e valami 
a postaládában. Végigsétálok a betonlapokkal 
kirakott úton – baloldalt, a szomszéd kerítése 
mellé telepített szőlő, jobb oldalon ápolt gyep, 
tuják, gyönyörű rózsák.

Bevezető

Elérek a házig, fellépek a csúszás ellen borított lépcsőkre – csengetek. 
Az ajtónyitásra várás félperce minden alkalommal olyan, mintha 
valamiféle szentély előtt álldogálnék…
Aztán csörren a zár, nyílik az ajtó – Ilonka néni mosolyogva vár, örül 
jövetelemnek, invitál, bemegyünk, leülünk. Nézem a törékeny asszonyt 
– zord éjre kékszemű reggel nevet – 96 évébe több emberöltő nyűge-
öröme sűrűsödik.
Ő, maga a történelem.
Ilonka nénivel tegeződünk. Majd' 50 év tátong köztünk, de az egy-
másban felfedezett, közös értékrend nagyon összeerősített minket. 
Kifejezett kérésének eleget tettem, megismerése pedig megszólítására 
is ajándék-szalagot köttetett, így Ilonka néninek hívom.

És itt köszönöm meg egykori diákok, szülők, segítségre szorulók, 
kultúra-szeretők, s minden Őt tisztelő nevében áldozatos munkáját, 
gondoskodását, figyelmét!

Rendszeres találkozásaink alkalmával ma is gyakran kérdezi, mi újság 
Bogláron, s alkalomadtán, szó szerint is a helyi újságot böngésszük át – 
még ma is érdekli, mi történik városkánkban. Nem csoda – aktív 
korában nem keveset tett le a közös, nagy asztalra. Többek közt ezért is 
kell, hogy szavait, gondolatait ne hagyjuk elveszni.

Szeri Gabriella
Isten áldjon érte, Ilonka néni!
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 Udvarunkon két ház állott, emlékszem, felfúvódott tehenek gyomrába 

Akkor, éjjel ki volt világítva a ház, mert a bába már nálunk volt.
Emiatt kiáltottak be az ablakon: „Miklós bácsi, menjünk, keressük meg 
Czapár Illést!”
Czapár Illés helyi nagygazda, akinek másnap lett volna az esküvője – a 
tanyára ment ki dohányért, lóháton. A ló ott nyerített a kapu előtt, Illés 
nélkül. Gyorsan elterjedt a hír, az egész falu keresésbe kezdett. A 
szőlőnk mellett vezető, homokos úton találták meg. Halála körülményei 
a mai napig tisztázatlanok – kegyetlenül meggyilkolták. Czapár Illés 
utódai keresztet állítottak emlékére a helyen, ahol rátaláltak. Ezt a 
feszületet gyakran meglátogattam, virággal emlékeztem a gazdára, s 
vele születésemre is.
Édesapám, Rinyu Miklós erős, bátor, igazságos és tekintéllyel bíró 
ember volt. Nagyanyám legkisebb gyermeke, őt már özvegyen nevelte 
édesanyja. Fiát katonának vitték, híres huszárrá vált Galíciában. Ő törte 
be a lovakat, s gyógyította is bajaikban. Büszke voltam rá, hogy hátulról 
tudott felugrani a ló hátára. Galíciában szerzett oklevele szerint 
"kurschmidt" – gyógykovács (állatgyógyász) volt. Polcain vastag 
könyvek sorakoztak az állatok betegségeiről, gyógyításáról.

/Bevallom, utána kellett néznem, mit kerestek itt a románok. Igen, az 
1919-es háború – irigylem azokat, akik egy évszám elhangzásakor 
helyeket, eseményeket, személyeket is látnak maguk előtt…/

Trianoni gyerek vagyok. 1920. február 7-én születtem, Máriapócson. 
Akkoriban vonultak ki a románok – ekkor be is lőttek az ablakon, s épp a 
bölcső deszkáját találták el. A bölcső felborult, s az akkoriban szokásos 
pólyába bugyolálva kerültem az ágy alá – a pólyának köszönhetően 
épségben maradtam.
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juttatott fokhagymás gombócokat, s a gyógyítható lovakat is ő kezelte. 
Később, mikor már voltak hivatásos állatorvosok, kocsigyártásba 
kezdett. Szekereket, hintókat készített, s erről a munkájáról is hamar 
híres lett. Udvarunkban volt a kovács-, kerékgyártó-, bőrülés-műhely.
Nekem is készített egy homokfutót. Hatan voltunk testvérek – három fiú, 
három lány – de a lószeretetet és a kocsihajtást csak én örököltem. 
Mindig volt egy kisebb növésű ló, ezt a homokfutóba fogva jártam a 
szőlőbe, gyümölcsért, vagy vittem vizet a dolgozóknak. Így én voltam 
édesapám kedvence (de mondhatnám, hogy az egész falué).

A nyarat Bogláron töltöttük.

Anyósom dolgos asszony volt. Gaal Mártától vette meg a telket, 
ahol most az Árpád utcában az ebédlő áll. A kultúrháznál nem 
volt kiépített út a Császta felé, kukoricatáblák között vezetett le 
egy kitaposott ösvény. A kukoricás a TSz-é volt, a Császta ABC 
/ami azóta már szintén nem létezik/ helyén trágyadomb. 
Anyósom minden lehetőséget megragadott, hogy a vásárolt 
telken, nyugdíjas korukra házuk legyen. Gyűjtötték a pénzt, 
építőanyagot. Nagyon takarékos volt, állatokat tartott, a 
tojásokat is eladva egészítette ki nyugdíját, a megmaradt 
összeget dobozba tette. Apósomék negyvenhat évig a 
kikötőben, a hajóállomás épületében laktak (ami ma pénztár), 
apósom kikötőőrként teljesített ott szolgálatot. A méltóságos 
urak után végzendő munkát megfizették volna, de azt is 
anyósom maga látta el (mosott, vasalt, stb…). Abban a 



113

Nagy, füves terü-
let volt. Később, a 
mai teniszpályák 
területére helyez-
ték a pályát – e-
lőtte ott kertész-
kedtek, állatokat 
– disznót, kacsát, 
tyúkokat tartot-
tak.)

szobában született az uram, aminek az ablaka Boglár felé néz. 
Szoba, konyha, kamra, folyosó, WC. A folyosóajtó a pénztárba 
nyílt, ahol volt még váróterem is, félig fa, félig tégla. Előtte 
végig padok, a hajóra váró emberek azon pihentek. Ez félsziget 
volt a Balatonban – később töltötték be az öblöt.
Sokat segítettem, volt, hogy egész nap mostam, vasaltam, 
főztem. Ők kimentek szőlőt kapálni a vitézi telekre. Anyósom a 
húgát, Winkler Annát – Panni nénit – édesanyjuk halála miatt 
maga nevelte fel. Mikor apósom a fronton volt, anyósom, 
asszony létére egyedül végzett minden dolgot, állattartás, 
hajókikötés… Panni segített az akkor még csecsemőkorú férjem 
ellátásában.
Anyósomékat Bogláron nagyon tisztelték, a község színfoltjai 
voltak – (Winkler) Katica néni és Jóska bácsi. Révfülöp és 
Boglár között nagy volt a forgalom. Kukoricát, burgonyát venni 
jöttek a révfülöpiek, a bogláriak borért mentek. Bármilyen 
probléma akadt a két part között, barátokként segítettek a két 
hely lakói egymáson, s a jó viszony kialakulásában Katica 
néniéknek is nagy szerepük volt. Vasárnap az emberek a 
futballpályán játszottak vagy nézték a játékosokat, a parton 
sétáltak vagy horgásztak. Ebéd után mindenki a parton volt. (A 
pálya a mai nevelőintézet-kemping területén volt, csónakjavító 
műhely is, ott húz-
ták ki a hajókat, 
vitorlásokat is egy 
csúszdán.
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Végy egy kiló finomlisztet, húsz 
pengőért élesztőt, morzsold bele 
fél liter langymeleg tejbe…. 

Vasmarkú nyomasztó csend volt 
a konyhában. Nagymama a 
sparhelten sütötte a csörögét. 
Nagypapa a szemére eső sap-
káját igazgatta a sámlin ülve, 
mintha örökké hibát lelne azon. 
Apám a rádiót tekergette, ami 
együtt sercegett a forró zsírral. 

Nem tudom mit gondolhatott az 
én drága nagymamám a pengő 
időtállóságáról – mint súly-
mértékről - amikor balra dőlő, 
szálkás betűivel, az időnként 
megnyálazott tintaceruzával leír-
ta a kalendárium üres oldalaira a 
farsangi csörögefánk receptjét.

- Lőnek Pesten! - Mi meg sem 
szólaltunk. 
Aztán nemsokára jöttek hozzánk. 
– Jóska legyen nálad a tanácsház 
kulcsa. Téged mindenki ismer, 
mindenki szeret. 
Édesanyám összerezzent, nem 

szólalt meg egy ideig, majd: 
- Vegyenek, friss! Most sült ki, még talán forró is.

Elfogadva a szívélyes invitálást, illedelmes vendégként benyitunk egy-egy 
boglári konyhába, ebédlőbe, nappaliba, teraszra - kinél hova - megkérdezni:

Kedves Olvasó!

Aznap hiába lestük öcsémmel a gyorsan leapadó tányért. Mind megették. 
Sokáig haragudtam emiatt a Nagysapkásra, de pár évre rá, amikor édesapám 
beteg volt, segítettek fölásni a gépház-kertet, akkor megbékéltem.

– Hogy vagy? Hogy tetszik lenni?
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Kis közösségünk, a É  történeteK K

Nagyon kis lélekszámú, és nem is túl nagy jelentőségű közösségről van 
itt szó. De úgy érezzük, s persze én is, aki szövegbe öntöm ezt a 
történetet, hogy érdekes és tanulságos lesz mások számára is.

KÉK= komoly érdeklődésűek klubja történetét
 Kamarás István szociológus kérésére

 szerkesztjük itt egybe.

Elvállaltam őket ingyen, heti 1 délutánra azzal a föltétellel, hogy Péter - 
akinek ekkor már uncsi volt a hitoktatás - ezentúl egy másik délután, 
rendszeresen el fog jönni hittanóráimra.

1985. szeptemberében indultak az előzmények. Egy harmadéves, 
szakközepes fiú, Péter, aki már első elemi óta járt hozzám külön 
hittanra, hiszen valamikor az apját és az anyját is tanítottam - azzal a 
kéréssel jött hozzám, hogy 3 osztálytársnőjével tanítsam őket gra-
fológiára, minthogy az én főfoglalkozásom ez a tudomány.

Hamarosan föltűnt Csillának, az egyiknek a három lány közül, hogy 
Péter nem csak csütörtökön, hanem hétfőn is rendszeresen eljár 
hozzám. Csak úgy, irigységből vagy kíváncsiságból tette fel a kérdést, 
hogy ő miért nem járhat hétfőn is, amikor Péter csak egyedül jön. Gyere 
te is - mondtam örömmel, bár nem tudtam, hogy mennyit fog érteni 
abból a stúdiumból, amit Péter már közel 10 éve tanul nálam. De próba - 
szerencse, elkezdtük.
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Gabi ugyan érdeklődött a világnézeti kérdések iránt, de nagyon 
nehezen akarta elfogadni őket. Ragyogó észbeli tehetségeit szinte 
teljesen latba vetette, hogy vitába szálljon azokkal az igazságokkal, 
amiket akkoriban próbáltam megértetni vele.

Eleinte, persze Csilla nem sokat értett a dologból. Elhozta 
unokanővérét is, akivel - későbbi bevallása szerint - nevettek az 
egészen.
Csillát azonban elég hamar megfogta a dolog lényege, és kezdett 
komolyan érdeklődni az egész hittan iránt. Érdeklődése hamar 
túlszárnyalta Péterét, pedig őt aztán teljesen ellenkezőleg nevelték 
szülei. Igaz, hogy meg volt keresztelve, de azonfelül inkább a vallás 
ellen, mint a vallásban nevelték őket, egy évvel fiatalabb öccsével, a 
Proffal együtt.

Péternek akkoriban még különös kapcsolata volt Gabival, a folyton 
évődő, de erősen ragaszkodó kamaszbarátság. Így ő is csatlakozott 
balatonparti sétáinkhoz, amelyeken ezeket a vitáinkat folytattuk, az én 
régi tanítványomnak talán ez volt az utolsó kiállása a vallás igazságai 

A grafológiára tavaszig majdnem mindenki ráunt, minthogy ez egy elég 
száraz és elég nehéz stúdium; tavaszra azonban a másik grafológia-
hallgató lányomnak, Gabinak is elkezdtem beszélni a hitről, a vallásról. 
A harmadik lány viszont teljesen lemorzsolódott.
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Ugyanebben az időben vetette föl nekem Csaba, aki akkor már 23-24 
éves lehetett, hogy kellene egy kis ifjúsági csoportot szervezni. Ő 
vendégként már több ilyen kis csoportban járt, és több okból igencsak 
szimpatikusak voltak neki ezek a közösségek. Fő indoka az egyedüllét, 
és az aktuálissá váló társkeresés lehetett, azért forszírozta annyira a 
dolgot.

Mindez, persze nem volt olyan egyszerű dolog, mert Gabi ellenállt, de 
valami okból élvezte az egészet, mert a megbeszélt találkozókra mindig 
pontosan és következetesen eljött.

mellett. Egyszóval segített Gabit meggyőzni mindarról, amit tőlem már 
vagy 10 éve egyfolytában hallott.

Végigagitálta a község minden vallásosan nevelkedett fiatalját, hogy 
nem volna-e kedvük egy ilyen kis bázisközösséget létrehozni. De - mint 
az evangéliumi királyi lakomára hivatalosak - ezek sem voltak hajlandók 
eljönni. Egyik azt mondta, hogy ő más közösségbe tartozik, Pesten, 
Érden voltak érdekelve, a másik a kisközösségek iránti kiábrán-
dultságáról panaszkodott. Egyszóval nem állt össze a dolog, pedig van 
városunkban jópár vallásos fiatal, közülük még olyan is, aki levelező 
úton elvégezte a Hittudományi Főiskolát. Mind e kudarcok dacára is 
bíztam a lehetőségekben, s biztattam Csabát is, hogy majdcsak sikerül 
valahogy.
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Családi fényképek sokasága régi, zömében 
desszertes dobozokban, melyek – ha mára 
megkopva, megfakulva, de - még mindig őrzik 
egykori díszeiket. Bizonyára azokhoz is tartozik 
emlék, ami lehet családi, vagy talán sorsdöntő, 
különleges pillanat őrzője. 

De vannak és nézegethetők, egy egész életet el tudnának mesélni. 
Szülőkről, testvérekről, gyerekekről. Mesélni tudnak munkáról, bará-
tokról, ünnepekről, családi eseményekről. De, akár közösségi dolgok-
ról, hovatartozásról, összefogásról. Bálokról, tollfosztókról.

Csak rajtunk múlik, hogy milyen lélekkel hallgatjuk meg őket, mert lehet 
tartalmas, mint egy királyi lakoma, érdekes, mint az univerzum, 
pótolhatatlan, mint a magyar korona, utánozhatatlan, mint a nagymama 
töltött káposztája.

A fényképek többje már megsárgult, törté-
nelemre, mesélésre érett. Némelyiken gyermek-
firkák, mások megvonalazott hátulján gyöngy-
betűs írás, talán az első próbálkozások egyike. 
Sokukon van számtalan gyűrődés, folt. Akad 
olyan is, amelyikről levágtak egy darabot, egy el 
nem mondott történet néma tanúját. 

Kalász József

Ebben a könyvben, az itt leírt beszélgetésekben mind önmagukról, mind 
családjaikról, szeretteikről, szomszédjaikról, barátokról, mun-
katársakról szólalnak meg páran, szőlőskislakiak.

Gyere át hozzánk
              kislaki beszélgetések

A születésem már maga egy tragédia volt, és az 
egész életemet is végigkíséri a tragédiák sora. Ez 
van, ezzel tisztában vagyok, magamban mindent 
lerendeztem, élem a mindennapjaimat. A sorsom 
hogy fog alakulni, ha netán odajutok, ki fog majd 
adni egy pohár vizet, nem tudom. Zoli (férjem 
halála után volt a párom 10 évig), hogy így elment 
hirtelen; adtunk volna még magunknak 10-15 
évet. Szociális otthonba nem szívesen mennék, 

Baráth Lajosné Pannika
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Kislakra úgy kerültem, hogy örökbe fogadtak. Anyu alföldi, tiszaszent-
imrei, apu kislaki, jánoshegyi. Csendőr volt. Pesten ismerkedtek meg 
valamikor, a háború után jöttek ide. Ferenczi Géza vegyészmérnöknél – 
a felesége bárénekesnő volt - laktak Kishegyben, valahol. Amikor 
elkezdték osztani ezeket a telkeket Kislakon, akkor ők is itt épültek. Nem 
született baba, de anyu és apu mindenáron szeretett volna gyereket, és 
akkor jelentkeztek a Fonyódi Gyámügyi Hivatalban - nem tudom 
pontosan, hogy voltak a részletek. Szabó Kálmán - aki később a boglári 
hivatalban dolgozott - volt a gyámügyes... 

mert a régi szomszédasszonyomnál voltunk többször Somogyjádon. 
Azt csodálom egyáltalán, ha valaki oda bekerül, ha nem hülyén kerül be, 
az két hét alatt biztos azzá válik. Csodálkozom az Éván, hogy még olyan 
állapotban van, amilyen. Valami tragédia, ami ott van.

A közösségek hetén, a civil piknikkel karöltve, ma került sor a "Gyere át 
hozzánk..." - kislaki, beszélgetős könyv átadójára. Nem véletlen 
egybeesés, a két esemény, mint közösségi megnyilvánulás, szépen 
egymáshoz simul. Összefügg.
Tegnap este néztem, a thermopülai csata ihlette képregény filmes 
adaptációját (300 a címe), mert az éppen favorizált színész, Michael 

Leonidász és Nusi néni
            Tudósítás a kislaki kultúrházból
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Nusi néninek ehhez semmi köze. Én (nagykanizsai) sörgyári gyerek 
voltam, a vasutas ovi egy megállóra volt tőlünk, így oda jártam - ahol a 
sötétkék köpenyes, magas kontyba rakott, szürke hajú dada volt a Nusi 
néni. Az óvodát otthagyva nem láttam, nem hallottam róla, talán tíz éve 
futottam vele össze Nagykanizsán, a főutcán egyetlen egyszer, akkor 
beszélgettem vele pár percet, és, talán mondtam is neki, hogy az oviból 
ő az egyetlen, akire emlékszem. De őrá nagyon. Az okát sem tudom, 
csak a sötétkék köpeny, és a nagy szürke konty. És biztos, hogy kedves 
dada volt, mert mindig jó érzéssel gondoltam rá. Igen, ő a legkorábbi 
"emberemlékem", aki nem a családi-, baráti körből való.

Ezt szerettem volna elmondani Kislakon, de lehet, az Árpád erre is csak 
csóválná a fejét, hogy komplikált, így (nem csak őmiatta) letettem róla. 
De, ha közösségről beszélünk, beletartoznak a spártaiak, és 
beletartozunk mi, a Nusi néni gyámoltjai. És mindenkinek vannak 
Leonidászai és Nusi nénijei. Ezekről is olvashatunk a könyvben.

A kezdés előtt fél órával kezdtek gyülekezni az asszonyok, süte-
ményestálat egyensúlyozva jöttek be az ajtón. Mindenki mosolyog. És 
szinte minden arc ismerős, ami természetes, mert mégiscsak itt élünk, 
együtt egy ideje (nálam ez néhány tízévet jelent), másrészt a könyvből is 
emlékeztem rájuk. Akiknél a nevet és az arcot párosítani tudtam, az 

Fassbender is szerepel benne (Gáti Annával már beszélgettünk róla, 
ami nyomán Jung és Gyökössy Endre, mint közös kedvenc is szóba 
került). Az a csapat spártai hős közösséget alkotott. Hérodotosz biztos 
másképp írta le, mint ahogy ezt az amerikai filmipar közvetítette, de a 
harcos csoport bátorsága, önfeláldozó kitartása világszerte közismert 
maradt így, lassan 2500 év után is, ahogy Leonidász neve is.

No, és ő is járt a vasutas oviba. Nusi néni? Igen! Nemrég családilag 
mentek Kanizsára, a temetésére.
Soha, senkivel nem beszélgettem a Nusi néniről. Sehol nem került 
szóba, csak egyszer, véletlenül találkoztam vele - erre jön egy 
vadidegen, és megvan a közös, rajongott, régi kapocs. Így lesz egy 
ismeretlenből kedves ismerős, a múltbéli közös pont, összekötő szál 
(ugye, mondtam, hogy ezt keresem mindig?).

Egy hete, Kaposváron beszélgettem egy balatonszentgyörgyi illetővel, 
akiről kiderült, hogy éltek Kanizsán, az édesapja a sörgyár konyháján 
dolgozott (ó, a fém ételhordó, mentünk vele nyári szünetben ebédért, 
volt ott kisbolt, az épület előtt park - anyuval és a nővéremmel le is 
vagyunk egy padon fotózva, hátul tekepálya. A sörgyárban dolgozva 
ebédeltem is az étteremben, de Aranka is mesélt róla, hogy egy BB-s 
csoporttal odalátogatásukkor milyen finom volt az ottani almás pite).
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zömében az irodalmi körnek 
köszönhető. Bárhogy is, min-
denki hozott magával egyfajta 
"szívesen látlak" érzést, ami a 
teremben csak összeadódott.

Külön élmény volt Pannikával a találkozás. A fotója a címlapon, a 
története, a segítsége kíváncsivá tett, alig vártam, hogy találkozzunk - 
és kicsit sem csalódtam, kedves egyénisége, mosolya csak erősítette 
szimpátiámat. Azóta már ismerősök vagyunk fészbúkon, a Tornyocska 
(aminek utolsó, lehet félretett darabját még sikerült elkapnom - itt kérek 
elnézést attól, aki elől megettem!) receptjét is megkaptam.
Süteményekből nem volt hiány, de a majszolásuk sem akadályozott 
senkit a beszélgetésben. Jó volt ott enni! Bocsánat - lenni. :-)
Igen, rólunk, átlagemberekről ritkán készül újságcikk, riport, filmfelvétel. 
Nem is nagyon igényeljük, de mennyivel jobb lenne a világ, ha nem a 
vagyon, a pozíció, ha-
nem az érdem, a közös 
asztalra letett értékek 
emelnék ki az embe-
reket. 
Azt hiszem - ha nem is 
teljesen tudatosan - ez 
motivál mindannyiun-
kat, akik hozzájárultunk 
ennek a kedves könyv-
nek az elkészültéhez.

Öten ültünk az előre kitett 
asztal körül, ami csak azért volt 
kicsit kényelmetlen, mert a 
hangulat inkább azt javasolta 
volna, hogy együtt beszél-
gessünk a könyvről, a törté-
netgyűjtésről, hiszen ennek 
sokan voltunk részesei. Tücsi 
kérdéseire válaszolva jó volt feleleveníteni azt a folyamatot, ami ugyan 
nehezen indult - nincs nagy hagyománya a nemceleb történet-
gyűjtésnek -, de a végére kiforrt belőle egy igazi, szeretnivaló közösség, 
a kislakiak életének, történetének apró mozzanataiból az, ami talán az 
emberiség vágyott szeretetközösségének kis erecskéjét jelentené. Jó, 
kicsit lehet, eltúlzom, de, amit ott éreztem, ezt mondatja velem.

Szeri Gabi
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Bugaszeg Köztársaság

- Bugaszeg nekem a megnyugvás és a kikapcsolódás fészke, és 
énnekem az volt a szándékom, hogy itt csináljak, először a magam 
izzadságára egy kis pihenőhelyet, aztán netalántán egy kis paradi-
csomot öregségemre, ahol jól érzem majd magam, mert abban bízom, 
hogy addigra itt azért, persze urbanizálódhat az ilyen régiséget szerető 
ember is, hogy azért közút legyen, hogy lehessen megközelíteni. Mert, 
ha valahova bivalyháton akarunk elérni, akkor nyilvánvaló, hogy az idő 
nem enged annyit, hogy más irányba is tevékenykedjünk, mert a 
közlekedés elveszi. Aztán ezt a területet, ami itt körülvesz, nagy része 
szeméttelepnek volt használatos, illegális szemétlerakóhely. Ezt, mai 

Na, de nem ez a fontos, bár tagadhatatlan, ezen a filmes síkon is szép 
„karriert” futott Bugaszeg.

Úgy 2003-ban (vagy tán egy évvel korábban?) 
kimentem a bugaszegi remetéhez, a kissé 
felfeslő baráti szálaink összefércelésének 
szándékával, meg azért is, mert igen kíváncsi 
voltam rá, és a hírből hallott bugaszegi 
terveire. Nem dicsérem magunkat, mint két 
úriember – semmi politikai fölemlegetés 
(lerendeződött az az évek során más szöveg-
környezetben). A következő alkalmakkor már 
fényképezőgépet s kamerát is vittem, mert – 
ha az övével megközelítőleg sem mérhető 
vehemenciával, de – hamar beleszerettem a 
dolgaiba. Aztán az lett az egészből, hogy rendszeressé váltak a 
kilátogatások, gyermekeim legfőbb kiránduló-célpontjává is Jani bácsi 
Bugaszege – megnézzük a kiskecskéket, és Ugrancs Pötyit - lett. A 
videófelvételekből filmek is kerekedtek, melyek megjárták majdnem az 
egész ország függetlenfilmes fesztiváljait. Ennyi rajongót kevesen 
szereztek maguknak, mik ezeken a fesztiválokon a bugaszegi Csere 
János. Az egyik legemlékezetesebb Hajdúböszörményben a fesztivál 
gála-vetítése volt. A tanítóképző főiskola több száz fős előadótermében 
vagy kétszáz főiskolás hölgy is helyet foglalt. Sikongattak a Bugaszeg c. 
film vetítésekor, s utána többször is hallottam itt-ott hangosan 
ismételgetni – nem kis derűvel – egy-egy idézetet a filmből, sőt még a 
film végi éneket is többek énekelgették. De Szombathelyen, Zala-
egerszegen, Veszprémben sem volt kevésbé népszerű Csere János és 
dolgai.

       Képes történet az emberi szorgalomról
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Na, mondom magamban, akkor már nem is olyan sürgős!

Több száz fotó, többórányi film készült mindazokról, amit Bugaszegen, 
egy-egy használt kartonlapra felrajzolt tervek alapján elkészített - 
végtelen szorgalommal, s igazán sajátos filozófiával, történelmi 
emlékekhez kötve, nem kevés humorral - a Janibácsi. Persze a hitetlen 
látogatók gyakran meg is kérdezik: Hát ezt meg ki építette?

Mégis, tényleg mikor készül el? - kérdezték egyszer. Hát, ha meghalok, 
majd abbahagyom, a fene tudja, elkészül-e, nem-e. Erre az egyik újság, 
azt hiszem a Népszabadság ezt így leírta. Azzal fejeződik be a cikk, a 
halála napjával készül el majd az építmény.

szóval, rekultiválni kell, tehát, magyarul, rendbe kell tenni ahhoz, hogy 
emberi léptékű életmódot lehessen folytatni, ne az üvegcserépbe, meg 
a rozsdás sporheltbe, meg a kidobott gumikba, műanyagokba kelljen 
közlekedni. Most ehhez, persze gép köll, meg energia, de pillanatnyilag 
az a megoldás, hogy a kecskékkel lelegeltetem azt a gazt, ami 
fölburjánzana, és eltakarna itt mindent. Tehát ez egy folyamat, hogy én 
itt rendbe szeretném tenni, és körbeveszem magamat erdővel, ami a 
talajnak megfelelő - homokosra akácos, a mélyfekvésűre meg víztűrő, 
éger, nyár, fűzes, és ez el van kezdve, ez egy folyamat. Tavaly 
telepítettem egy hektár akácost, az 4600 darab, ezt négyszer meg 
kellett kapálni, mert ez nem úgy van ám, mert köztudatban az csak nől, 
nem kell hozzányúlni. Nem igaz, mert kipusztul, meg az elsőben a gaz 
elnyomja, meg kell munkálni, mint egy kapásnövényt. Az idén is rakok 
belőle, először lesz belőle kemencés cserje, aztán suháng, botfa 
szintén a tűzre, végtermékként szálerdőnek ki lesz termelve, de közben 
a méheknek meg legelő. Ez a szándék.

Így vallott tizenhat éve Csere János, aki azóta (egybeírva) a Janibácsi.

Persze, hogy volt bennem is kellő vágy megörökíteni, könyvbe fűzni 
ennek a csodának emlegetett gigászi munkának az eredményeit, csak 
a Janibácsi nem vágyott efféle hírnévre, pedig kitartó, szelíd erőszakkal 
próbáltam rávenni, de mindig levette a napirendről: könyvet csak 
nagyokról - mondta.

Kalász József

Megszülethetett a Bugaszeg Köztársaság könyv - avagy, ahogyan az 
"engedély" szól: brossúra.

Azok tudnak magukról könyvet íratni, képet festetni, szobrot faragtatni, 
kastélyt építtetni, díszes síremléket állíttatni, amit pont a kisemberek, 
akik árvákat és özvegyeket hagynak esztelen háborúk miatt maguk 
után, akik csendben, izzadságban építik fel az országot, azok ezeket 
nem tudják. Nem adtam fel, még ha többször is “üres” kézzel bocsájtott 
útra, amíg egyszer egy cementeszsákra írt üzenettel nem várt.
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kicsit szorgalmas, akkor hova jutottunk?

A Janibácsi még mindig nem tud tétlen lenni, így 
növényházat épít, kertészkedik. 

"Csak egy nap a világ, csak egyetlenegy csók az életünk.
Ki tudja, mi vár ránk, ki tudja, holnap mire ébredünk..."

Ha az is bűn ebben az országban, ha valaki egy 

Látod, ha tél van, ha nyár, ha 
fújja a szél a havat, én akkor is 
vagy kint, vagy bent teszem a 
dolgomat, mert nem tudok 
tétlenül lenni, ez itt a gond. Már, 
akinek gond. Néha macerás, 
mert én is azért beizzadok, meg 
abba kéne hagyni, viszont a 
technológiafolyamat követeli, 
hogy befejezzem. Ezzel most itt 

nem lehet tökűni, mert beszárad, és akkor nem tudom visszafugázni, 
márpedig, ugye ez nem vakolt fal lesz. Egyszer volt nagy látogatóm, 
még fönn a téglamúzeumnál - ott is így vannak a falak motiválva, hogy ki 
vannak ezek az ősiségek rakva - s aszonta, erre k...va sok vakolat köll! 
Na, mondom, itt én már többre nem is válaszolok, ne is kérdezzetek. 
Ennyire nincs képben valaki, érted?! Azt mondta, erre sok vakolat köll. 
Ember! Ötször annyi idő elmegy azzal, hogy én ezt így visszafugázom, 
mindenféle darab, pracni téglát bemutatok, előhozok, és ez nagyon sok 
időbe és érlelésbe kerül. Figyelmedbe ajánlom, itt találtam egy olyan 
darab pracni téglát, ez egy modern tégla, de valamikor az az asszonyka 
szerelmes lehetett, mert nézd meg, egy virágot vagy egy lepke 
pillangóvirágot belerajzolt ide, a téglába, és ez egész véletlenszerűen 
egy nyolcados tégla, és pont idekerült. Megbecsültem az érzését.
Ez egy rakott sporhelt, ezzel biztosítom a téli hidegben százszázalékos 
fagymentesen a növényházat. Az érdekessége az, hogy ez mögött a 
téglafalazat mögött a partban - ugye, ez egy szakadék, és annak a 
gödrébe be van helyezve egy kétköbméteres vastartály, egy 424-es 
gőzmozdonynak a víztároló tartálya. Nem az, amitől működtek a 
gőzhengerek, hanem, ami a vizet pótolta bele, magába a masinába. 
Ennek itt kezdődik az alja. Itt azért van egy sor tégla kantra falazva, mert 
itt jön el a füstkéménye a rakott sporheltnek, tehát körbejárja ezt a nagy 
tartályt, és úgy megy ki ott, egy kéményen. Ezzel azt érem el, hogy, 
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amikor bent van az a, mondjuk 1500 liter víz, azt körbenyalja a 
füstcsatorna, ezáltal megmelegszik a víz, azt le tudom ide szivornyázni a 
növényekre, ugyanakkor ez a bugaszegi jakuzzi is egyben. Eléggé 
macerás, mert, ugye föllürű lesz egy lejáró létra majd egy csapóajtóval. 
Létrával itt is föl lehet menni, csak 150 centinél alacsonyabb fehérnépet 
nem tudok kimosdatni, mert az belefullad, mert ez egy olyan magas 
tartály. Tehát ilyen stöpli fehérnéppel nem is köllene nekem össze-
bútoroznom. Tegnap csak fél órát voltam bent, siettem haza, mert 
kiszimatoltam 1 km távolságból, hogy gombócos káposzta van ebédre, 
emiatt aztán rövidebbre vettem a jakuzzizás idejét. Gyakorlatilag arról 
van szó, hogy akkor levetkőzök, ide terítek le szőnyegeket, hogy, mikor 
kimászok a vízbű, akkor ne legyen a talpam homokos, és akkor 
bemászok a lépcsőn. Csak ezt nem mutatom be nektek, mert attól félek, 
hogy ezt is fölteszitek a netre, aztán azon röhög majd a világ.
Hát, az a helyzet, hogy olyan az idő, benti munkát köll csinálni. Az V. 
László 17 éves korában, 
tudod, elég hányatott 
történelmi időben alakult 
a sorsa, és errü Jani bá-
csinak meg köll emlé-
kezni, bizony. Hát, ezek-
ről most csináltam vagy 
ötven darabot, most elő-
gravírozom, utána meg-
festem, utána mégegy-
szer megcsiszolom, utá-
na kap lenolajat, utána 
színtelen Sadolint, utána 
megy rá azokra az akác-
fákra, amiket gyökerestül 
ások ki az erdőmből azok 
közül a fák közül, amik 
alászorulnak. Ez egy fej-
fajellegű valami, ez a 
többszáz darab a múl-
tunkból. Addig, amíg élek, 
csinálom, most tartok a 
török időknél, amikor a 
három részre van az 
ország, már Mátyás után 
vagyok, meg most lopa-
kodnak be a Habsburgok.
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- Társkiadásban készültek  A Balaton bélyeg és az Egy nagy taps című 
könyvek.

Vannak tobábbi könyveink: 

- Pados József születésének századik évfordulójára rendezett ünnep-
ségünk alkalmából szerkesztettünk az irodalmi színpadi munkái nyomán 
született írásokból, és egy eddig nem publikált színdarabjából könyvet.

- Vásárhelyi Tibor emlékestre készített, az ő verseiből, írásaiból válogatva 
szerkesztettünk emlékkönyvet, címoldalán az emlékfájával.

- Fölvállaltuk két kedves irodalom-szerető könyveinek szerkesztését, 
kiadását.
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Estjeink

Salamon János „Megtalált ecsetek” című emlékestünket a kultúra 
napján rendeztük meg - szintén teltház előtt. „Nemrég olvastam egy 
írást. Egy fényes karriert élő család, zenét szerető lányát pénzügyi 
pályára terelte. A Kanadába került sikeres üzletasszonynak 
tudomására jut egy magyar zongoraművész honfitársának ottani 
koncertje. Természetesen elmegy rá, fegyelmezetten hallgatja, de 
(csak) befelé végigsírja az előadást. Egy zongoratanárnál tanultak 
évtizedekkel ezelőtt. Egy fiatalember rajztehetségére felfigyel 
Balatonboglár nagybirtokosa, szellemi vezetője Gaal Gaston. Fela-
jánlja, hogy olaszországi iskolákban kitaníttatja a saját költségén a 
fiatalembert művészetre, festészetre. A tizenhat éves fiú Salamon 
János volt, aki kipirult arccal vitte haza a példátlan lehetőség hírét. Nem 
mehetett. Családfenntartó nem volt más a háznál. Fegyelmezetten 
tudomásul vette a sorsot, ecseteit, festékeit félretette és többé nem 
vette elő. Pontosabban nem vette elő nyugdíjba vonulásáig. Akkor a 
megtalált ecsetek életre keltek, s mohón elragadták egykori gaz-
dájukat.” - idézet a bevezetőből.

Az elmúlásnak, a halálnak nincs szinonimája! Nem hiszem, hogy ennek 
a megfogalmazására lehet értelmes vállalkozó! Nem lehet arról az 
emberről múlt időben írni, akivel még számtalan megvalósításra váró 
feladataink "vannak"... "lennének"...

Estjeink nagyobb részét könyvbemutatóink alkalmából rendeztük, 
amelyek komoly érdeklődés és teltház mellett zajlottak, s a közbeszéd 
témáivá váltak városunkban. Az egyesület honlapján - legtöbbjükről - 
emlékező oldalak találhatók, többet videofelvételeken is őrizünk: 
bve.8630.hu. 

Ilyen volt a legelső, a Geosits est a kultúrházban, melyet 1993 
karácsonya előtt rendeztünk irodalmi műsorral, és a Makó testvérek 
vezette zene és énekkar egyedülálló produkciójával. Kint térdig érő hó, 
bent lélekemelő melegséggel. Gyula boldogságát látni leírhatatlan, 
örökre megmaradó. Könyvünk elején olvasható Geosits Gyula több 
írása, megemlékezése, s köszönő levele.

Egymásralelve
Emlékest és kiállítás Bagó Bertalan munkáiból.
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A városavató ünnepségünk részeként Kalász Zoltán köszöntötte, az 
esten Hegedüs Ági mesélt 
személyes élményeiről, 
Gulyás János olvasta fel 
ragyogó méltatását. 

„A Bonus Bonorum Borrend küldetése, hitvallása:
A Balatonboglári Borvidék hagyományainak ápolása, tanulmányozása. 
Felkutatja és fejleszti a reklám és propaganda lehetőségeket, felhívja a 
figyelmet a boglári borok és pezsgők széles skálájára, melyet az itteni 
szakemberek, szőlészek és borászok munkája mellett a természet 
bőkezűen bocsát rendelkezésünkre. S. Horácius mondta: a tele pohár 
nemcsak ékes szólóvá tesz, hanem nemes gondolatok szülőjévé is 

Pedig hogy várta a tavaszt! Ilyenkor már nem érdekelte a tél, azt mondta 
olyan lerongyolódott, nincs belőle semmi, ami egy festőt érdekelhetne. 
Pedig hogy szerette a "Behavazott dűlőket" a szikrázó hó ezer színét!

A "mord varázsló" ugyan űzőbe vette a telet, de gyáván és gyalázatosan 
félrelökte azt is, akivel hosszú évekig együtt alkotott... várhatott volna 
még!
Bagó Bertalan nincs többé...

A képeit magánygyűjtemé-
nyekből kölcsönöztük ki 
egy kiállításnyi időre. 

Az ő munkáiból két alka-
lommal is készítettünk fali-
naptárat Vásárhelyi Tibor 
verseivel, Gulyás János - 
képek ihlette - írásaival.

Két estet is szerveztünk a BB köré. Az egyik, a nagyhírű vállalat 
nagyformátumú vezérigazgatója halálának tizedik évfordulóján, a 
másikat a méltán rangos Bonus Bonorum Borrend harmincadik szüle-
tésnapján. 

Várták őt is! A Balaton újraéledő színei, a "Kis sziget", amelynek 
változásait annyiféleképp feldolgozta. Várta a Tisza öreg fűzfáival, 
mellékágaival, a parti zsombékos, az ezernyi szállal megkötő szülőfalu, 
Tiszakécske. Vártak rá az öreg pincék, az ifjonti hévvel újravirágzó öreg 
barackfák, a "Százéves kapuk", a gesztenyesorok a "Körülszántott" és 
megújuló tanyák...Várta őt a természet, hogy fennkölt gyönyörűségeivel 
újra kacéran a művész elé álljon: íme, újra itt vagyok. Tessék elővenni a 
vázlatfüzetet, a vásznat, a palettát!



129

Egy valóban muskotályos illatú beszélgetésen méltán ünnepelték a 
jelenlévők a harmincéves borrendet. Még az Emese-próbát is sikeresen 
teljesítették a bátrabb vállalkozók. Mindent elmond az esten készült film, 
az emlékeket felidéző fotóalbum.

válik. A bor nemcsak egy nemes ital, hanem szimbólum is, szimbóluma 
a szerelemnek, a barátságnak, egy ország gazdaságának. Mi is nagyon 
szerettünk volna hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar emberek 
mindennapi italává váljon, hiszen egy egészséges étkezés koronája 
csakis egy jól kiválasztott, az ételekhez szervesen illő bor lehet.
Így alakult meg a Bonus Bonorum Borrend, ma is a borvidék legnagyobb 
pincészetének, a BB-nek a borrendje. Mindent megteszünk a vállalat 
borainak népszerűsítéséért és azért, hogy boraink kapják meg méltó 
helyüket a magyar és a külföldi piacokon. A bennünk rejlő marketing 
lehetőségekkel állunk a magyar borkereskedelem szolgálatába.
A BB Muskotály bor Magyarország első bormárkája az 1970-es 
években így vált a fogyasztók széles körében ismertté, kedveltté és 
bárki számára elérhetővé. Természetesen borrendünk, a Bonus 
Bonorum Borrend zászlós borának választotta.”

1996-ban a Boglári Szüreten avatnak három boglári közszereplőt
Sós Zoltánt, Vadasfalvi Jánost, Holper Lászlót borlovaggá. 

Az avatási ceremóniát 
Losoncziné Sandra Klára vezeti Kalász Réka - azévi - borkiránynő

asszisztálásával.
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Kossuth emlékfutás 

Március 19-én fogadta Balatonboglár képviseletében 
másfélszáz fiatal sportoló és a város polgármestere, dr. Kovács 
Miklós, azt az olasz és magyar katonasportolókból álló stafétát, 
amely Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója tiszteletére 
Torinó - Budapest útvonalon teljesítette - váltófutással - az 1168 
km-es távot. Ami a sporthírekből és az országos lapokból 
kimaradt, a város lakóival ezúton közölhetjük. Az egyeztetett 
időponttól eltérően a staféta háromnegyed órával korábban 
érkezett. Rövid rábeszélés után megegyeztek a helyi 
szervezők az országos rendezvény vezetőivel, hogy a ter-
vezett idő körül indulnak el a város határától a helyi 
sportolókkal. Ezért azoktól utólagos elnézést kérnek, akik az 
eredetileg meghirdetett időpontban értek a rajt színhelyére. A 
boglári indulók között - akik a rajthelyen jelentkeztek, a 
legfiatalabbak: Tar Bence 9 éves, ifj. Kalász Zoltán 9 éves 
együtt teljesítették a távot Szilágyi Csaba úrral, a "nagy 
öreggel", a labdarúgók közkedvelt mesterével. Menetközben 
csatlakoztak további százan, akiket nem regisztrálhattak. A 
futás fiesta-hangulatára jellemző, hogy a bogláriak lakóhá-
zaikat elhagyva együtt tapsoltak, éljeneztek a sportolók 
kísérőivel. Köszönetet mondanak a boglári szervezők a 
sportesemény támogatóinak: a BB Élelmiszeripari Kft-nek, a 
Balatonboglári Általános és Zeneiskola vezetőinek és 
diákjainak, a Városgazdálkodási Igazgatóságnak, a tűzol-
tóságnak, a közterületfelügyelőknek, a Lengyel-Magyar 
Barátság Háza dolgozóinak, a BBSC Kézilabda és Labdarúgó 
Szakosztályainak, hogy részvételükkel segítették a ren-
dezvényt. Külön megköszönik Pados Józsefné kézimunka 
szakkör vezetőnek a Kossuth-emlékszalag művészi hímzését, 
Gács Ágnesnek a koszorút, a Márta Irodának az emléklapok és 
az alkalmi bélyegző elkészítését. 
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Történelmi ismereteket népszerűsít, tényeket közvetít az álhírekkel 
szemben, eloszlatja a tévhiteket, és a régen népszerű klubéletet is 
ápolja a balatonboglári Kossuth Klub.
A civil kezdeményezés az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 
170. évfordulója alkalmából alakult meg 2018 októberében, a 
Balatonboglári Városvédő Egyesület keretein belül. Több rendez-
vénnyel kapcsolódtunk az évfordulós történelmi eseményekhez, ezzel 
hasznos időtöltést nyújtva a helyieknek. Az alapítók: Katona Ferenc 
borász, Kalász Zoltán és Keserű Zoltán tanár. Első utunk termé-
szetesen Ceglédre, a Kossuth Múzeumba vezetett és a környék 
Kossuth szobrait is felkerestük.

KOSSUTH KLUB

 Kossuth szobor az alapítókkal  Cegléd, Kossuth Múzeum

Azért láttuk időszerűnek az összefogást, mert úgy éreztük, sok 
történelmi tény, folyamat, jelenség nem, vagy torzultan van jelen a 
köztudatban, téves információk, legendák és összeesküvés-elméletek 
jellemzik a mindennapokat. Ezért terveink szerint a nemzeti 
sorskérdéseket, fontos történelmi eseményeket és azok magyar 
társadalomra gyakorolt hatásait is feldolgozzuk, hogy ezeket a 
nagyközönséggel is megosszuk előadások, bemutatók, pódium-
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beszélgetések keretében. Az előadások után 
lehetőséget biztosítunk a kötetlen beszélgetésre 
is, ahol bárki felteheti a kérdéseit, megoszthatja 
észrevételeit.
Eddig öt nyilvános előadást szerveztünk a 
Balatonboglári Lukács Károly Városi Könyvtár-
ban. Az elsőn a forradalmi események előz-
ményeiről, az európai helyzetről, a forradalom és 
szabadságharc kitöréséről, hadjáratairól tartott 
érdekes előadást Fogel Tibor, a fonyódi Bacsák 
György Szakgimnázium történelem tanára.

Az ötödik eseményen Reznák Erzsébet törté-
nész, a ceglédi Kossuth Múzeum igazgatója volt 
a vendégünk. Előadásának témája a Kossuth 
körül kialakult és az emlékét őrző közösség volt, 
valamint a Kossuth Lajost az emigrációban 
felkereső 100-as küldöttségről szólt szívhez 

Harmadik előadásunk témája Kossuth és a 
magyar emigráció volt, amit egy nagyon érdekes 
megközelítésből, fényképek által mutatott be 
Lengyel Beatrix dr., a Nemzeti Múzeum Történeti 
Fényképtárának főmuzeológusa. Az előadás 
rávilágított arra, hogy mi mindenről tanúskodhat 
egy-egy fénykép, ráadásul sok különleges, 
ritkaságnak számító felvétel is előkerült.
A negyedik előadást Csorba László történész, 
egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Múzeum 
címzetes főigazgatója tartotta „Akitől az amerikai 
elnökök tanultak... - Kossuth, „a szabadság 
apostola" az Újvilágban címmel. Számos tényre, 
eseményre világított rá a kiváló történész, me-
lyeket hiába is keresnénk a történelemkönyvek 
lapjain, vagy ismeretterjesztő kiadványokban.

Kossuth Lajos halálának 125. évfordulóján dr. 
Hermann Róbert történész, a Magyar Történelmi 
Társulat elnöke, a Hadtörténeti Múzeum főmun-
katársa, a szabadságharc egyik neves kutatója 
tartott előadást az érdeklődőknek „Kossuth és 
Görgei – egy ellentmondásos kapcsolat törté-
nete” címmel. Az előadó páratlan tudása és 
remek humora magával ragadta a közönséget.
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szólóan. 2020. márciusában sajnos beköszöntött 
a világjárvány, így rendezvényekre azóta nem 
kerülhetett sor. 

.
Keserű Zoltán

De a nyitás után, 2021. őszén ismét jelentkezünk 
és szeretettel várjuk a történelem iránt érdek-
lődőket a balatonboglári Lukács Károly Könyv-
tárban.

A Kossuth Klub meghívott vendége egy korábbi vonattal jött, ami fél 
kettő előtt pár perccel futott be. A pedagógus szervezőknek még volt 
iskolai kötelezettségük, így jómagam vártam igazgató asszonyt. 
Ahogyan leszállt, ahogyan körülnézett, rögtön tudtam, őt várom. 
Elmesélte, minden nyáron egy barátnője nyaralójában tölt egy-két 
hetet városunkban. Igazából nem is látta még szép Balatonboglárt 
másik évszakban, pedig sokszor megfordult nálunk még közép-
iskolás korában is, s nagyon megszerette Balatonboglárt. Bár a 
feladatom, a panzióba kísérés volt, de a kedvessége, a város iránti 

érdeklődése... - gondoltam, kapucsínót 
csak elfogad egy kis beszélgetésnyi időre.
Bogláron volt építőtáborban.  Meggyet 
szedtek, s nem felejti el, első nap meggy-
leves volt az ebéd. A munka mellett jutott 
fürdésre is idő, s ami jobban érdekelte, a 
kiállításokra, kulturális programokra, még 
a Galántai-féle („törvénytelen avantgard”) 
kiállításra is. Jó volt hallgatni élményeit a 
kápolnatárlatokról. Soroltuk a kiállítókat, a 
nagy neveket. Nagy örömmel „dicse-
kedtem” arról az időről, a Kossuth-díjas 
kiállítókról, a színvonalas megnyitókról, az 
azokra emlékeztető katalógusokról, a Régi 
Muzsika Kertjéről, a kaposváriak nyári 
színházairól, melyek miatt még messziről 
is eljött számos érdeklődő (ahogyan innen 
elmentünk többen Lendvára, a Chagall 

Kossuth Klub - Turini Százas Küldöttség 
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kiállítást megnézni). Arról hallgattam, hogy manapság ezek lényegesen 
kisebb figyelmet kapnak – bár minden évben azokat is, s a környéken 
lévő kiállításokat, múzeumokat fölkeresik, ahogyan a Fischl-ház falán 
nagyjaink emléktábláit is. Nagy örömmel újságolta, hogy nyáron egy volt 
kollégáját, Editkét üdvözölhette, aki a Kék kápolnában volt a teremőr. 
Este pedig egy lenyűgöző előadását hallgathattuk meg tőle a ceglédiek 
torinói küldöttségéről. A közelgő, 15-i ünnephez adalékként Zoltán 
öcsém másnap föllapozta egy antikváriumi (1944-ben kiadott) könyvét, 
mely Kossuth halálának ötvenedik évfordulójára jelent meg, a Ceglédi 
Turini Százas Küldöttség megbízásából - bizalmunk ápolására, 
életerőnk növelésére. Abban olvasható: „Nemzetek, melyeknek van 
jövőjük, megbecsülik múltjukat!” Kossuth neve össze van forrva az 
1848/49-i eseményekkel. 

 

Ez volt a nemzet legnagyobb alkotó korszaka. Mióta Magyarország 
fennáll, nem volt államférfi, aki Kossuth Lajosnak még csak nyomába is 
léphetett volna. 1848/49-ben Magyarország centruma lett a művelt világ 
érdeklődésének s az általános világszellem vezetője. Ekkor kapcsolja 
be Kossuth Lajos Magyarországot az egyetemes emberiség nagy 
mozgalmába, azzal, hogy megkezdi Magyarország modern átalakítási 
munkáját. Mindenki örömmel üdvözölte a „vértelen forradalmat”, melyet 
Kossuth maga nem tartott forradalomnak, mert a politikai átalakulást a 
régi magyar alkotmány alapján vitte keresztül, a jogfolytonosságra 
hivatkozva. 1848/49 után is, az emberiség közös nagy eszméje mellett, 
a világ népei közül legtovább a maroknyi magyar nemzet tartott ki. Ennek 
a csodálatos jelenségnek a kulcsa: Kossuth Lajos egyénisége. De 
nemcsak azzal nagy e korszak, amit 48-ban alkotott, hanem azzal is, 
amivel megtermékenyítette a magyar életet. Felszínre hozta a 
magyarság legmélyebb kincseit: szabadságszeretetét, vitézségét, a 
haladás iránti érzékét. Olyan emberi erényeket, amelyek elsorvadásától 
lehetett tartani, s amelyekre mindig csak felemelt lélekkel lehet 
visszaemlékezni. Kossuth Lajos a nemzeti öncélúság és függetlenség 
fáklyahordozója volt. Saját szavai szerint: Ez az elv kiált a magyar 
emberhez ősei sírhantjairól, mint szent hagyomány; ez kiált hozzá 
gyermeke bölcsőjéből, mint szent kötelesség a jövendő nemzedékek 
iránt; ezt szívja be hazája levegőjével; ez párolog felé a földből, melyet a 
honszeretet annyi mártírvérrel áztatott; ez hangzik dallamaiból, mikkel a 
romlatlan nép verejtékes munkáját enyhíti; ez vegyül imádságába az 
örökkévaló Istenhez, kit épp azért, mert az vegyül imádságába, 
gyermekded kegyelettel a „magyarok istenének” hív; ez lengi át lelkét 
örömben, búban a bölcsőtől a koporsóig. Ennek a „szent hagyo-
mánynak” kell érvényt szerezni itt minden időben.

k.j.
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Emléktábla és szobor állítás

2002-ben, a Kossuth-emlékév alkalmával a Városvédő Egyesület és az 
önkormányzat közös szervezésben emlékezett meg a ”leghívebb 
magyarra”. A „Történelmünk lapjaiból” című Kossuth vonatkozású 
képeslapkiállítás megnyitása után, Kossuth Lajos emléktáblát helyezett 
el a város lakossága a Fischl-ház falára, melyet Sós Zoltán polgár-
mester avatott fel. Emlékfutás történt a város területén, majd a Platán 
téren kulturális műsor színesítette az emlékezést. 
2003-ban „a haza bölcsének”, Deák Ferencnek, születésének 200. 
évfordulóján állíttatott a város emléktáblát tisztelete jeléül. A táblát 
Kovács Miklós polgármester avatta fel. 2004-ben gróf Széchenyi István, 
a „legnagyobb magyar” munkássága előtt tisztelegve, a város em-
léktáblát készíttetett. Így három nagyszerű magyar táblája nemcsak 
díszítette a közösségi ház falát, hanem a jelentőségük feletti viták fölé 
emelkedve, a város mindhárom politikus munkásságát egyaránt tisztel-
ve ismerte el.

A Városvédő Egyesület Balatonboglár értékeinek ápolása mellett 
nemzetünk nagyjainak emlékét is méltón gondozta ünnepségek, 
emléktáblák avatásának megszervezésével, vagy ezek kezdemé-
nyezésével az önkormányzatnál. (A képviselőtestületi választásokkor 
az egyesület által támogatott jelöltek közül mindig több személy nyert 
képviselői mandátumot.)
1994-ben, Kossuth Lajos halálának 100. évfordulója tiszteletére a HM 
Katonafutók Sportegyesülete a Kossuth Szövetség felkérésére a 
Torinó-Budapest útvonalon emlékfutást rendezett, melyhez az olasz 
katonafutók is csatlakoztak. A staféta 1994. március 19-én érkezett a 
város nyugati határához, melyhez a sportszerető lakosság nagy 
számban csatlakozott. A Vörösmarty téren rövid  ünnepség keretében 
Kovács Miklós polgármester köszöntötte az emlékfutás résztvevőit, 
majd aláírásával és az erre az alkalomra készített pecséttel ellátott szép 
emléklapokat adott át a boglári táv teljesítőinek. A kézimunka szakkör 
tagjai Kossuth-szalagot hímeztek, melyet a staféta zászlajára tűztek. A 
megemlékezés a város egyesületeinek és az önkormányzat együtt-
gondolkodásának példamutató eseményévé vált.
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Három ilyen nagyszerű személyiségnek állít-
tatott városunk emléktáblát a városvédő egyesület 
közreműködésével a 2000-es évek elején:

- Deák Ferencnek, a liberális ellenzék megfontolt szószólójának

1848 - Te csillag!

Egyik ünnepi beszédünkből: 

Tisztelt Ünneplők, Emlékezők!

Gyermekkorunkban még így tanultuk e korszak 
lélekemelő történelmét. Igen, kiváló hazafiak 
ragyogták be a magyar közéletet, tették dolgukat 
hazájuk fejlődéséért becsülettel, rendületlen kitar-
tással.

- Gróf Széchenyi Istvánnak a reformkor progra-
madójának, a nemzet vezetőjének

- Kossuth Lajosnak, a demokratának, a szabadságharc szervező-
jének.

Politikai pályájuk az 1830-as években kezdődött. Széchenyi 1830-
ban megírta a Hitelt, majd a Világot és a Stádiumot, s ezzel a 30-as évek 
politikai vezéralakja lett. Deák Ferenc a rendi országgyűlés alsótáblája 
képviselőinek alapos tudású jogi, vezetője, az 1839-40-es országgyűlés 
ellenzéki vezéralakja. Kossuth ugyanekkor a nyilvánosság, majd az 
érdekegyesítő politika élharcosává vált.

Útjaik az 1840-es évek elején elváltak, Kossuth és Széchenyi vitája 
jellemezte a közéletet. Az 1848-as forradalom egy táborba, egy 
kormányba sodorja őket. Mindhárman hitet tettek az áprilisi törvények 
mellett, és miniszteri posztot vállaltak az első független, felelős magyar 
kormányban. A hazájuk iránti rendületlen hűség felülírta politikai 
nézeteiket. „A haza minden előtt” - követték Kölcsey erkölcsi parancsát.

Hajtsunk fejet gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, Deák 
Ferenc, a haza bölcse és Kossuth Lajos, a leghívebb magyar emlék-
táblája előtt.

Közös emberi tulajdonságuk a hitelesség. Amit mondtak, megfon-
toltan mondták, vállalták következményeiket. Széchenyi, a Hitel című 
művében nemcsak a gazdasági helyzetet elemezte, hanem a ma-
gyarság, a magyar emberek hitelességét is. Másik közös elvük: a szólás 
szabadsága és a nyilvánosság biztosítása a döntések meghoza-
talában.

 Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
Kalász Zoltán
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Teljessé az emléktáblák állítása 2017-ben valósult meg, amikor 
képviselői kezdeményezésre, a mártírhalált halt gróf Batthyány Lajos, 
első felelős magyar miniszterelnök emléktáblájának avatására 
kerülhetett sor. (Születésének 210. évfordulóján) Az emléktábla állítása 
képviselői és a bizottsági tagok anyagi hozzájárulásával valósult meg. 
Mészáros Miklós polgármester és a képviselőtestület tagjai leplezték le 
a táblát. A táblák avatásakor Holczmann József történelem tanár 
méltatta a személyek történelmi jelentőségét.

Gaal Gaston születésének 150. évfordulóján, a Humán Bizottság 
kezdeményezésére mellszobrot készíttetett a város, melyet a római 
katolikus templom kertjében állíttatott fel. Boglárt szépítő, fejlesztő 
nagybirtokos, országgyűlési képviselő, a nemzetgyűlés elnöke, az 
újjászervezett kisgazdapárt vezetője tevékenységéért méltán kapta 
meg a város megbecsülését. A Városvédő Egyesület több alkalommal is 
emlékezett a politikusra, sírját többször koszorúzta. 

A sportot mindig nagy társadalmi értdeklődés kísérte Balatonbogláron. 
A szétválás úgy talált bennünket, hogy nincs labdarúgó szakosztályunk, 
s nincs focipályánk.

Talán nem szerénytelenség, ha itt felsorolnánk aktivistáinkat 
(emlékezetből). 

Az egyesület keretében szerveződött újjá a boglári labdarúgás a Platán 
strandon a 1992/93–as szezonban. Még a nevezési díjat is az egye-
sületünk fizette ki. Az 1993/94-es bajnokságot megnyerve lett a csapat 
megyei II. osztályú, majd ezt is megnyerve már a megyei I-ben 
szerepeltünk az 1994/95-ös idényben. A boglári kézilabdásokat is 
hazahívtuk, lett női csapat is. A fiúk NB II. osztályban szerepeltek. De 
még a boglári szüretek rendezvényei között szereplő sakkszimultánt is 
támogatta az egyesület. 

A  labdarúgás körül: Békés András, Gádor Dénes, Hock János, Horváth 
István (Veriga), Kalász Zoltán, Kalász László, Lőrinc Ottó, Madarász 
Ferenc, Muszti Zoltán, Nemes Sándor – elnök, Paszér György, Pintér 
István (Pitye), Szilágyi Csaba, Vajda Lajos, Zics Imre, Zics László. 
Kézilabda körül: Bolla László, Bornemissza József, Bors István, Huszár 
Hajnalka, Resch János (Hajrá Boglár, Balatonboglár)
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(fénnyel írott történelem)

Fénnyel írt képeket nézegetek. (A szó 
„fénykép" önmagában gyönyörködtet és 
igaz. A fotográfia = fénnyel írott kép.) A 
nap ragyogása és a tőle elválaszt-
hatatlan árnyék kozmikus léptékűvé 
változtat mindent. Egy nő testét, a 
szerszámra kulcsolt kezet. A Várdomb 
tükröződését, a felhők árnyékát a tó 

fodros vizén. A nyár izzását és a tél ragyogását. Az idő szárnyain sodródó 
életet és a halált. A fény és árnyék között a félárnyék is értelmet nyer: a szürke 
árnyalatok a valóságot követik. Mert átmenetek nélkül, poláris „igazságokra” 
felfeszítetten nem lehet élni. A „vegytiszta" fény (és sötétség) elviselhetetlen. 
(Még az űr sem üres.)

A CD elkészítését Holper László, az  
egyesület elnöke kezdeményezte. 
Bánatunkra Őt elszólította a Teremtő, 
nem tudott résztvenni a gyűjtésben, a 
munkában. Hisszük, meg lenne 
velünk elégedve. A kiadványt az Ő 
emlékére ajánljuk.

A VILÁG(KÉP) ÉLESSÉGE ÉS HOMÁLYOSSÁGA

FÉNNYEL ÍROTT TÖRTÉNELEM

Balatonboglár régi családi fényképeken

Készítette a Balatonboglári Város-
védő Egyesület, Balatonboglár 
várossá válásának huszadik évfor-
dulója alkalmából az Oktatási-, Kul-
turális-, és Sportbizottság támogatá-
sával.

 A fénnyel írás technikája tudatosságot feltételez. A múlt és a jelen képe éles-e 
avagy homályos, elmosódott? - alapvetően ettől függ. A tudatosság 
kompozíció, megérlelt önfegyelem. A véletlenszerűsége, a rögtönzés esztéti-
kája (és erkölcse) csak akkor elfogadható, ha a képet nem rontják el. A fellelt 
képek többsége amatőr felvétel, az oly gyorsan homályosuló emlékezet man-
kója. Téli estéken, családi ünnepeken való nézegetésre készült. A gyerek okta-
tására, hogy megértse, kinek a génjeit hordozza. Kire hasonlít, drámai sza-
vakkal - „kire ütött”? Bevallom, néha változtatni kellett a képek kivágásán, a 
nyesegetés talán javította a kompozíciót. Máskor elégséges volt felnagyítani 
az eredeti fotót.
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FÉNY (KÉP) MOZAIK
A digitálisan (számítógéppel, lézer, azaz fénytechnikával) rögzítettük a boglári 
családoktól, közösségektől kölcsönzött képeket. Az ő részükről a 
nyilvánosságra hozatal, a „magánélet” ilyetén kitárása feltétlenül a közbizalom 
jele. Minden egyén és család minden egyes képe olyan mozaikdarab, amiből 
Magyarország hitelesebb arca rakható ki. A „hivatalos" történetírás ugyanis 
jobbára a nagyság igézetének foglya. Nagy eszmék és érdekek változásait, 
összeütközését követi. De mi valójában a történelem? Kihagyható a 
történelemből az embersorsok sokfélesége? Morálisan elfogadható lenne, 
hogy nem vagyunk, csak statisztikai adat és ennek megfelelően bánnak(el) 
velünk? Mondhatni ellenérvként, hogy az egyén nem alakítója, de alávetettje a 
történelemnek. Amit megél, megalkot, tudatosít, minden jelentéktelenné 
silányul a globálisan ütköző erők metszéspontjain. A lénnyel írt képek tanúsága 
szerint: az embersors - választás. Az ember sorsválasztás. Az ember társaival 
nem alaktalan massza, hanem napról napra önmagát teremti újra. 

(A mélyen hívő és gondolkodó megértheti, miért írhatta az a tündöklő 
proligyerek és miért éppen ő: „a mindenséggel mérd magad”.)

MILYEN A BOGLÁRI VILÁGMINDENSÉG?

A háttér-információkkal, a korabeli 
sajtóhírekkel, a levéltárakban po-
rosodó papírokkal összevetve gaz-
dagabb lehetne a töredékes vá-
oskép. Érdemes lenne rendsze-
resebb munkát végezni, hiszen a 
város múltjának ismerete nem-

A tucatnyi család fénnyel írt örökségétől válogatva messzemenő általáno-
sításig nem juthatunk. Még nem mondhatjuk azt, hogy ez a boglári történelem. 
Az mindenképpen biztató, hogy a csoportképeken örömmel ismerik fel az 
osztály- és nemzedéktársak egymást. A még élők részéről ezek a fotók elő-
hívják, átélhetővé teszik a már elfeledett szerelmekhez, barátokhoz (és 
ellenfelekhez), a sorstársakhoz kapcsolódó élményeket és érzelmeket. Egy 
fajta katarzisélmény ez. És nemcsak a személyek hatnak így, de a tárgyak és a 
városképek is. A városnak arca van, olyan, amilyenné az itt élők formálták. 
És a mai nemzedékek mit kezdenek mindezzel? Hasznukra van a múltban való 
kutakodás? Találnak-e olyan értékeket e meglehetősen rendezetlen 
halmazban, amelyek a mai világban is hasznosíthatók? Igen. Meglehetősen 
kaotikus volt eleinte az ezer és egynéhányszáz kép, amiből válogattunk. Az 
eligazodást segítették a mégoly 
töredékes információk (hely, idő, 
esemény, szereplők megnevezé-
se, a képhez kötődő emlékek.) 
Megannyi novella, amit meg kelle-
ne írni.
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A reformkor a vasúttal érkezett meg, leszállt Bogláron és 
alapvetően megváltoztatta a települést. Az addig perem-
helyzetben lévő, azaz a balatoni mocsárba süllyedt falu a 
fejlődésben élenjáró lett - míg a többi somogyi település a 
vasúttól mért távolsággal arányosan peremhelyzetbe 
került. Balatonbogláron „kitört" az urbanizáció. Ezt akkor 
még nem nagyon érthették a bogláriak. Arra már bizo-
nyosan felfigyeltek, hogy a monarchia különböző szögleteiből zsidó keres-
kedők, osztrák, netán morva iparosok telepedtek ide. (Újabb jött-mentek.) A 
tradicionális és középkorból örökölt földművelési kultúra mellett megjelent a 
pénztőke, ettől elválaszthatatlanul a jól tökéletesíthető és bárkinek feltörekvést 
biztosító tudásvagyon. Negyven évig kellett dolgozniuk azért, hogy a XIX. és a 
XX. század fordulójára az itt élő népesség alapvetően urbánus értékekkel 
azonosuljon. A természetes szaporodás (és a feltételezhető bevándorlás) által 
nyert népesség-többletnek a kereskedelem és ipar, a közszolgáltatások köre 
biztosíthatta a megélhetést. A föld művelése ezek mögé szorult.

csak egyéni és közösségi önismeretünket gazdagítja, de élesebben körvo-
nalazódnak azok az értékek, amelyek követése tartós növekedési pályán tar-
totta a várost. Ezek az értékek egybeestek az egykori „jelenvilág” nemzeti, 
európai törekvéseivel. (Lehet ezeket a letűnt értékeket ma dicsérni és lehet 
tagadni, de mindenképpen viszonyítási pontoknak tekinthetők.)

Boglár (Szőlőskislak nélküli) területén a művelhető föld kevés volt. A XIX. 
század közepén húsz-harminc családot tarthatott el, kisnemeseket, az ő 
háznépüket és szabad földművelőket. Várt, de biztonságot 
adó világ lehetett, és itt volt a révkikötő.

A TRADICIONÁLIS ÉRTÉKEK ÉS AZOK ÁTVÁLTOZÁSAI 

„Tüke-boglári”-nak ezeket a családokat kellene nevezni. 
(Egyébként - mai szóval - a török idők végén elpusztult 
faluban mindenki, még a Bárány-uraság is „jött-mentnek” 
számítana.) Tiszteljük tehát a Bárányokat, a Jankovich-
okat, a Körmendyeket és a ma még névtelen földművelőt. 

Száz, százhúsz esztendő információ-morzsáit megismerve, a nyilvánosságra 
hozható tények felértékelődnek. (Azzal számolni kell, hogy a tények közötti 
űrbe valóban benyomulhat a sehova nem vezető nosztalgia. Tehát nem árt az 
óvatosság.) Ez az eszmefuttatás is tűnődésnek tekinthető. Kifejezetten elvárja 
és megkívánja a folyamatos korrekciót.

TŰNŐDÉS AZ ÉRTÉKEK ÁLLANDÓSÁGÁRÓL

A polgárosodó Balaton-Boglár (ekkor így írták) felemelkedésében személye-
sen érdekeltek voltak a kiművelt és a nemzeti-liberális örökséget követő földbir-
tokosok. így Gyulai Gaal Gaston is. A monarchia idején az állam - politikai 
vezetését változatlanul kézben tartotta és az állami adminisztrációt is (a 
középkorból örökölt) „történelmi” uralkodó osztály irányította - a polgárság he-
lyett. A „kiegyezés” nem egyszerűen a dualista állam összebarkácsolása volt, 
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Az akkori „elit” - megalakítván a fürdőegyesületet - minden befolyását, 
kapcsolatát mozgósította, hogy pormentes utak, sétányok, vízvezetékek 
épüljenek, villanyvilágítás is legyen. Mi több, részben saját zsebéből 
finanszírozta mindezt, másrészről a község lemondott az őt megillető 
idegenforgalmi adóról a fürdőegyesület javára. (Ma feladat átvállalásnak 
mondanánk ezt.) Így, a helyi vezetéssel összefogva érték el az állami pénzek 
bevonását a település fejlesztésébe. A modernizációs folyamat nem volt, nem 
lehetett egyenletes és az urbanizáció áldásaiból sem részesülhettek 
egyformán a bogláriak. Az 1930-as évek végén még mezítlábas gyerekeket 
látunk az osztályképeken. Ez nemcsak szociológiai tény, erkölcsi értelemben 
is viszonyítási pont. A későbbi évtizedekben már nincs mezítlábas gyerek.

A NÖVEKEDÉSI PÁLYA ÍVE

Ami Boglárt illeti: a XIX. század végétől eredeztethető fürdőkultúra ezeket a 
modernizációs, urbánus folyamatokat erősítette meg. A villatulajdonosok, 
orvosok, ügyvédek, egyetemi tanárok, tisztviselők - ugyancsak nagyra 
értékelendő pénztőke és tudásvagyon birtokában – „városi” életvitelt 
honosítottak meg. Száz éve a főváros közelebb volt Boglárhoz, mint ma.

A szelídségéről egyáltalán nem nevezetes világpolitika négy jól tagolt 
szakaszra osztotta az itt élők életét. Az első 1861-től 1921-ig, a trianoni 
békeszerződésig, a második a trianoni szerződéstől a boglári zsidók 
elhurcolásáig tartott. BalatonboGlár növekedési üteme talán lassabb lett, de 
változatlanul hatottak a modernizációs folyamatok. (Ne feledjük: a 
kisgazdapárti Gaal Gaston és Varga Béla ebben a korban ellenzéki politikusok 
voltak, a boglári iparosok egy része pedig szociáldemokrata.) A helyi 
értelmiség - sorukban mindenek előtt a pedagógusok - a közösség szellemi 
vezetői közé tartoznak az iskolában és az iskola falain kívül is. A kor - érthetően 
- irredenta, de Boglár nem antiszemita. Az akkori vezetők az óvoda létesítését, 
a népoktatást, a közművelődést, a szociálpolitikát a településfejlesztés 
szerves részének tartották. A focicsapatok, a dalárda, a zenekarok, a 

hanem - az ő részükről is - a kikerülhetetlen modernizációs folyamatok 
megértésén, elfogadásán alapult. 



143

Vásárhelyi Tibor

színjátszás, a legény- és leányegyletek virágzásának időszaka volt ez. 
Templomok, kultúrház épültek. A fürdőélet színvonala ma is megirigyelhető. A 
harmadik szakasz a diktatúrák időszaka volt. Előbb - állami segédlettel - a 
boglári zsidókat ölték meg, az itt maradt vagyonuk új gazdát talált. Utóbb a 
keresztény humanista (többé-kevésbé konzervatív) polgári elemek létalapját 
államosították. A kereskedő örülhetett, ha alkalmazták a saját boltjában.
A negyedik szakasz nagyjából az 1960-as évek kezdetétől az 1980-as évek 
közepéig-végéig tartott. Feltételezhető, hogy a tsz-szervezések hatására 
áramlott a fiatalság a városokba és a városias Balaton-partra. 
(A „kádárizmusban” és ezt nem divatos kimondani - alapvetően más rend-
szerszervezési feltételek között -, úgy ahogy lehetett, de mégis folytatódott a 
modernizáció. Talán még néhányan emlékeznek a „BB” sikertörténetére is.) A 
legvidámabb barakklakók otthont, várost építettek Balatonbogláron. Nem 
nagyon emlegetik, de igaz: az 1960-as években még gyakori volt itt is a 
földpadlós ház. A boglári családok legtöbbje a gyerek taníttatásáért, a ház 
otthonná formálásáért szorgoskodott. Olyan életforma alakult ki, amelyben a 
főállás, a nyaraltatás, a szőlő- és gyümölcstermelés közel egyenértékű 
lehetett.

A BÁRKA UTASAI
A legutóbbi húsz esztendőben az itt élők bárkája (a város mai címeréből 
vétetett e kép) néha szélcsendes, máskor viharos vizekre tévedt... Milyen 
irányt követ az eljövendő időkben? Velünk marad-e a remény?
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Most, az emlékkönyv tervezett terjedelmét jóval meg-
haladva, annak lezárásakor kisebb „rémület” fog el: Mennyi 
minden kimaradt! Bizonyára többen meg is fognak sértődni, 
hogy egy-egy közösen megvalósított eseményre, történésre  
visszagondolva nevük nem lett megemlítve. 

Sebaj, lesz talán negyvenedik, vagy több, kerek születésnap 
is, s talán lesz akkor is valaki, aki fontosnak gondolja ezt az 
elmékkönyvet tovább folytatni.

Balatonboglár, 2021. július 10. 

Mint minden egyesület életében, a mi esetünkben is voltak 
kevésbé mozgékony időszakok és örvendesen termékeny 
évek, melyekről leginkább a teltházas, végtelen finomság-
gal, figyelemmel megrendezett kulturális és pódium estjeink 
tanúskodnak mind a kezdeti időkben s a közelmúltban 
Bondorné Marika titkársága alatt. Szintén emlékezetből, 
mert már nagyon kevés az idő a születésnapig, pár nevet 
fölsorolnék a harminc évből (megjegyezve, hogy a rend-
szerváltással járó szerencse avagy annak a hiánya mára 
már a - társadalom megoszlásában - nagy különbségekkel 
szórta szét egykori tagjainkat.) Az egyesület pedig alig 
változott, hű „A mindenséggel mérd magad!” örökérvényű 
útrabocsátáshoz.

Idegenforgalom:

Városfejlesztés: Makó Szabolcs, Pór József, Prileszky 
Gyöngy, Szabó Tibor, Szendrődi Győző, közéleti témában dr. 
Kocsis József

Kulturális tagozat:
Bondorné Sámson Mária, Boródi Adrienn, Bujdosóné 
Klárika, Buzsáki Ilona, Horváth Iván, Dr. Illyés Erzsébet, 
Lupták Olívia, Molnár Imre, Szabó József (Bózsi), Szalai 
Tünde, Pados József, Vásárhelyi Tibor

Orbán Ferenc (Frédó), Vadász Gábor

Több, talán kevésbbé fontos, de nekünk mégis kedves írás 
maradt ki, amelyek akár a városi újságban, akár az elektro-
mos médiában szóltak a bogláriakhoz. Továbbá a közízlést 
befolyásoló tevékenységünkről sem szóltunk...

Kalász József - egyesületi elnök
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