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A kezdetekről...

semmit nem tu
dunk, és mégis

______________________________elraktározódott
bennünk, értelmünkkel föl nem fogható módon.

A kezdetek: várandós fiatalasszony mondja a ját
szótér padján szomszédjának, hogy a jövő héten min
den bizonnyal megszületik a baba. Aggodalomra ok 
csupán annyi, hogj> a házban nincs telefon, mi lesz, 
ha türelmetlen az érkező, mint volt az első is .. . Az 
aészony arca röpke pillanatra elkomorul, aztán föl
derül újra. Nem lehet baj.

Ezt a mosolyt, a világra jöttünket megelőző mo
solyt, a várakozás örömét honnan is tudhatnánk? Az 
első hónapokra, évekre is emlékezhetnénk? Ahogyan 
anyánk fölénk hajolt, karjaban ringatott; nem őriz
hetünk róla homályos emlékképet sem. nem tudhat
juk, hogy miért hagytuk abba a sírást, miért nyugod
tunk meg az akkor még érthetetlen szavaktól, és 
miért éppen anyánk szavától. Vagy mégis? Az a ka
pocs, az az érzelmi kötődés már akkor létezett. Szűk* 
Ségünk volt rá, kiköveteltük magunknak.

Már felnőttként egy-egy töredéke a kezdeteknek 
felvillan; „akkor is ilyen meleg tavaszi nap volt; 
apád fürösztött először, én féltem, hogy kicsúszol a 
kezemből; megvan ám még az első rugdalódzód . . . ” 
Anya emlékszik, anya mesél a szuszogó, föl-fölsíró 
eleven „batyuról”, aki mi voltunk egykoron. Fényké
peket mutat és felsóhajt: „milyen szép gyerek vol
tál:” Higgyük el neki, még ha a kép cáfolná is a 
szavait, Azt az örömét idézi, amit megszületésünk 
okozott. És sorolni tudja még, hogy mikor, mivel ör
vendeztettük meg. Már áll a baba, már iskolás, már 
nehézén fékezhető kamasz. »

Csupa szándékunktól független történés, nincs 
benne érdemünk.

Mikor és milyen lehet? Már ésszel élő emberként 
könnyen kifürkészhetjük, hogy minek örül az, aki 
világra hozott. Intelmei betartásának; „tisztességes 
legyél, becsületes, ne pusztítsd magad, tarts mérté
ket!” Elegendő olykor néhány megnyugtató mondat: 
„jól vagyunk, te is vigyázz magadra. . . ” Hébe-hóba 
virágcsokor, egy-egy köszönő szó, hogy tudja, szeret
jük. Viszonzást mindenért úgysem adhatunk. Anya 
és gyereke közül mindig az utóbbi marad az adós.

az év egy nap
ján, ezen a 
májusi vasár

napon valami keveset törleszthetünk. Ügy lenne per
sze jó, ha a többi napon sem adnánk kevesebbet. 
Nem virágból, szóból, hanem szeretetből. Ha mindig 
jutna néhány percünk anyánkra. Ha mindennap 
érezné gyermeke ragaszkodását. Vigasztalhatjuk per
sze magunkat azzal, hisz így igaz, hogy ő enélkül is, 
velünk van. Köszöntsük ezért is. hogy így megkönnyí
ti a dolgunkat, ahelyett, hogy szüntelen lelkifurdalás
ra késztetne szemrehányó tekintetével. . .

Aí. D.

A dósságunkból

Újdonság 
a helyismereti 

gyűjteményben
Érdekes kézirattal gazdago

dott a komáromi könyvtár 
helyismereti gyűjteménye. 
Bartalos Mária helyi költő 
száz versének kézzel írt lapját 
helyezte el itt a költészet nap
ján. A dossziéban szénrajzai
nak másolatai, diákköri és ké
sőbbi fényképei, bemutatkozá
sa az elmúlt év decemberében, 
a Jókai Gimnáziumban ren
dezett Üj Forrás-ankéton, a 
„Fecó-versek” hősének (gyer
mekének) képei is megtalálha
tók. Néhány „piszkozat-kéz- 
irat” révén bepillantást nyer
hetünk a „versfaragás” mű
helytitkaiba is.

Kísérőlevelében írja: „Írá
saim az elmúlt másfél évtized 
alatt kialakult életvitelem, 
életformám érzelmi—értelmi 
megnyilvánulásai, melyek bi
zonyára tartalmaznak olyan 
meglátásokat, érzéseket, mit 
már mások is megírtak, átél
tek, átéreztek. Soha nem érez
tem megvetendő — meg nem 
írható — gondolatnak azt, h,a 
bárki megírta mór előttem 
azokat az érzelmi feszültsége
ket, értelmi—filozófiai meglá
tásokat, melyekről úgy gondol
tam : nekem írnom kell. . .”
Levelét így fejezi be: „Köszö
net ez a száz oldal Komárom 
városának, mert itt van a há
zam, a hazám, az otthonom és 
itt élek. írok. Gondolataim
innen indulnak el és ide tér
nek vissza.”

ígéretet tett arra, hogy min
den évben, a költészet napján 
átadja verstennésének kéz
iratát.

Aki a verseken kívül az író
nő életét is 'szeretné megis
merni, tanulmányozhatja Her- 
czeg Évának, a Jókai Gimná
zium tanulójának „A mű/éezet 
vonzásában” című, ugyanitt 
elhelyezett dolgozatát. Az idei 
országos soproni diáknapok
ra készített pályázat. (Család
ban, Gyermekkor, iskola, szü
lő —. Szerelem,csalódás, bol
dogság. — Otthon — Műhely — 
Munkahely — Tíz kérdés +  
tíz válasz) fejezeteiből megis
merhetjük Bartalos Mária 
egyéniségét, lelki világát. 
Őszinteségére jellemző, hogy 
idézni enged a különböző 
szerkesztőségektől kapott le
velekből. A beküldött versekre 
adott válaszok ugyanis nem 
mindig hízelgőek.

Nem vállalkozom az írónő 
munkásságának értékelésére, 
de talán sikerül ráirányítani a 
figyelmet egy olyan emberre, 
„aki megszállottként, or'ási 
hittel küzd önmaga megvaló
sításáért.”

H B.

Megtaláljuk-e itthon a Riviérát?
KÖRKÉP A MEGYEI STRANDOKRÓL

Egyelőre üres, de az idő melegedésével pezsgő lesz az élet az esztergomi strandon is

1 mjllio 900 ezren váltottak 
jegyet a tavalyi fürdőidény
ben az Észak-dunántúli Víz-- 
és Csatornaművek, valamint 
a Tatabányai Szénbányák 
Vállalat kezelésében lévő 
strandokra. 300 ezernek nyúj
tott felüdülést a szénbánya, 
mivel csupán egy strandot 
kezel, szemben a vízntű tíz 
egységével.

Alapvető a vízellátás
Szabad időnk megnöveke

dett. Pénztárcánk pedig 
mindinkább megköveteli, 
hogy a kevesebb kiadással já
ró közeli — tehát megye
beli — fürdőkben keressük a 
felüdülést. Ezért kerestük az 
itthoni „Riviérát”. Azt ta
pasztaltuk, hogy a tavalyi kö
rülményeknél valamivel job
bat kapunk, bár néhol, mint 
Esztergomban és Almásnesz- 
mélven lényegében a tavalyi 
„kínálatot” találhattuk.

A nagyon kedvelt és ide
genforgalma miatt is jelentős 
komáromi termálstrand egyik 
kútját a lengyárral együtt
működve, a másikat saját 
szervezésben 4 m-illió forin
tos költséggel kitisztittatta a 
vízmű. Az eredmény a tisz
tább víz. Felújították a kis 
gyógymedence szélfogóit és 
elkészül az odav°''ető, fűtött, 
fedett folyosó.

A tatai Fényes tavait, ösz- 
szekötő árkait — ahogy er
ről képekben már beszámol
tunk — egymillió forintos 
költséggel megtisztítják az 
iszaptól a könnyűbúvárok. Ez 
a munka igénybe vesz még 
néhány hetet, de nem zavarja 
a fürdést. A sport és a gyer
mekmedencék belső műanyag

burkolatát rendbe hozta a 
vállalat. Az időjárás függvé
nye, a vízellátás, mivel a 
Fényes kútjai ivóvizet is 
szolgáltatnak Tata lakosságá
nak.

Az oroszlányi fedett és nyi
tott, a tatabánya-újvárosi, a 
tatabánya-alsógallai uszodá
kat, úgy mint eddig, ivóvíz
zel töltik. A tatabányai Bá
nyász strand két medencéjé
nek felváltott tisztítása és 
töltése a jó fürdés feltételeit 
nyújtja.

Minden strandot felülvizs
gált, illetve vizsgál a KÖJÁL 
és a megnyitás egyben „biT 
zonyíték”. hogy az egészség- 
ügyi feltételek megfelel
nek az előírásoknak.

Az ellátás és a természet
A komáromi strandon le

bontották a régi elárusító pa
vilonokat. Az újak korsze
rűbbek,, higiénikusabbak, A 
Fényesen újabb pavilonok te
lepültek, ahol palacsintát, 
lángost stlp-t sütnek. Lesznek 
üdítőital-árusok. Növelik a 
kemping területét a Fényesen. 
A tatabányai Bányász strandon 
szintén helyt kapnak árusok. 
S figyelemre méltó a sportesz
köz-kölcsönzés kiterjesztése.

Nagyon lényeges a vendé
gek jobb ellátása. A mérték 
túllépése azonban egyrészt le
vesz a területből, másrészt" a 
sütéssel járó „illat” és hul
ladék kellemetlenné teszi a 
levegőt, a környezetet. A Fé
nyesen pedig különös figyel
met igényel a kemping. 
Őrizni kell ugyanis a szabad 
terület nagyságát és meg kell 
akadályozni a „vad” kempin
gezést.

E gondolatkörhöz tartozik 
a rend és tisztaság. Példa
ként kell említenünk a tata
bányai Bányász és a komáro
mi termálstrándot, ahol olyan 
a szervezettség,, hogy még 
hétfőn reggelenként is rend 
fogadja a vendégeket.

A „pult” másik oldala
Ha „Riviérát” akarunk ta

lálni megyebeli strandjain
kon, akkor ezt mi a vendé
gek is segítsük elő. Kisgyer
mekek gondos felügyeletével 
például előzzük meg a balese
teket, esetleges tragédiákat. A 
felnőttek saját érdekükben, 
ne törődjenek beszeszelve. 
Az autósok ne torlaszolják el 
a fürdőkhöz vezető utakat. Áz 
sem lenne baj, ha a rendőr
ség 1— különösen forgalmas 
napokon — állandó járőrrel 
segítené elő a forgalom biz
tonságát.

A Fényessel kapcsolatban 
merült fel a közönség köré
ben. hogy a néhány év előtti 
gyakorlatot felújítva, létre le
hetne hozni a Fényes Barátok 
Kórét. Tagjai — mint annak
idején — munkával járulná
nak hozzá az .üdülőtelep fej
lesztéséhez, rendjének, tiszta
ságának fenntartásához. Jól 
illeszkednék e csoport műkö
dése a Tata Barátainak Köre 
programjához.

Végezetül az árak
A jegyvállók örömmel ta-

tapasztalhatták, hogy az árak 
mindenütt azonosak a tava
lyiakkal. A tatabányai Bá
nyász strand pénztáránál kel
lemes meglepetés a kedvez
ményes kabinbérlet. Ennek 
bevezetésével a „hazai” nya
ralást kívánja előmozdítani a 
fürdő vezetése.

Berde Mihály

600 EZER RAJZBÓL KÉSZÜLT A VÜK

Az animátor
omódon. az általános 
iskolában találkoz
tam B a lo g h  J á n o s 

sa l ,  a Pannónia Filmstúdió 
munkatársával. Gyerekektől 
körülvett asztalnál ült, előtte, 
körülötte különféle színező 
eszközök és rengeteg rajzlap. 
Szüksége is volt rá, mert az 
úttörőavatás után kis össze
jövetelen az újdonsült kisdo
bosok kitartóan rohamozták 
kéréseikkel. Mindenki szere
tett volna kapni egy-egy raj
zot napjaink siker rajzfilmjé
ből a Vükből.

Azokban a percekben aligha

akadt a szomódi kisiskolások 
körében Jánosnál népszerűbb 
ember. Mindez érthető. hi
szen ő a Vük egyik alkotója, 
rajzolója és ugye mondanom 
sem kell a gyerekek körében 
ez kedves kis figura vezeti a 
népszerűségi listát.

— Nagyon szívesen rajzolok 
gyerekeknek. Ők nemcsak jó

közönség, hanem igazi, őszinte 
kritikusok is. Sokat segítettek 
már eddig nekem. I-Ia tehetem 
eJ-elmegyek iskolákba, vagy 
óvodákba. Ide különösen nagy, 
örömmel jöttem, hiszen falum
tól, Szomortól aíig van né
hány kilométerre — mondta, 
miközben keze nyomán a vo
nalakból szinte életre kelt 
Karak. Vük és társai. Már- 
már úgy tűnt nem szabadul a 
gyereksereg szorításából. De 
gyorsan rajzolt és így min
denki megkapta kedvence hőn 
áhított rajzát.

A pillanatnyi szünetet ki
használva jutott időnk beszél
getésre.

— Hogyan kerültél kapcso
latba a rajzfilmmel?

— Gvermelyen kezdődött, 
ugyanis ott jártam iskolába. 
Imádtam a rajzot és szeren
csire remek tanárom volt. 
Eltökéltem, egyszer festő le
szek. Többen ajánlották: 
nyolcadik után menjek a bu- 
dnnesti Képzőművészeti Gim
náziumba. Ott közismerten 
magasak a követelmények. 
Ügv vélték, maid eldől, rá- 
unok-e a rajzolásra vagy a

rabja leszek. Nos. sikerült be
kerülnöm. s a rajzolás meg
szállottja lettem.

— A jelek szerint gyerek
kori álmod, a íesieszet nem 
valósult meg. ‘Uetve némileg 
módosult. Rajzfilmkészítő let
tél. Miért?

— Középiskola után jelent
keztem festészet szakra. Nyolc
száz jelentkező közül beju
tottam a legjobb huszonnyolc 
közé. Tovább viszont nem. Ak
kor nagyon szerencsétlennek 
éreztem magám. Utólag nézve 
inkább szerencsém volt, hisz 
e „kudarc” nélkül nem kerül
tem volna a Pannónia Film
stúdióba, és nem ismerked
tem volna meg a rajzfilm vi
lágával, ami csodálatos.

Kezdetben csak kisebb mun
kákat bíztak rám. Ismerked
tem a környezettel, kerestem 
a számomra legmegreielőbb 
helyet, lgv kerültem kapcso
latba Dargay Attilával. Ré
gebben egy kiállításon talál
koztunk és beszélgettünk. 
Tudtam. ha valahol, akkor 
mellette sokat tanulhatnék. 
Megkerestem, de nem emléke
zett rám. Azért nem küldött

el. Rajzolnom kellett néhány 
dolgot. Sikerült. Ennek már 
három éve. Azóta együtt dol
gozunk.

— Mondanál valamit magá
ról a Vükről ?

— Nyolcán készítettük közel 
másfél évig., G00 ezer rajzból 
került ki az a 200 ezer,'amiből 
a film összeállt. Volt négyré
szes tévéfilm aztán egy estét 
betöltő mozifilm. Készült a 
Vükről bélyeg, poszter és ott 
van rengeteg reklámtáskán. 
Még lemezen is megjelent. 
Egyszóval az idősebbek és 
fiatalok körében (egyaránt 
népszerű, ez nagyon jó érzés.

Miközben ezeket mondotta, 
rajzolni kezdett az időközben 
köré sereglett kis csapatnak. 
Nem csal; rajzolt, magyarázott 
is. Eemutatta, hogyan lesz! a 
rajzból mozgó kép. Elmondta 
mitől lesz a rajzbéli róka'vi
dám vagy éppen mérges. Mert 
nem mindegy, hogy egy vonal 
vastag vasv vékony, vasv ép
pen a száj körül miiven irány
ba futnék. Az összkép szem
pontjából ez mind-múid lé- 
nveges. A változatossá® ked
véért néhány, az esti meséből 
'ól ismert sre,-ep’őt is raizolt. 
Így jutottak többen Pom Pon- 
bnz. Gombóc Artúrhoz.

B alogh János immár négy 
c<'Hendeje munkatársa a 
Pannónia Filmstúdió

nak. Foalalkoiá »1  f ázisyai-

Balogh János

zoló. animátor. Az első nem 
szorul magyarázatra, az utób
biról pedig annyit leéli tudni: 
a figurák mozgását tervezi, 
azaz ő dönti el, hogy a film
beli béka mekkora ugrással 
loccsan a vízbe, vagy éppen 
Karak milyen gyorsan szedje a 
lábait. A Pom Ponon, a Vükön 
és más rajzfilmeken kívül 
gyakran közreműködik rajz- 
filmjellegű reklámfilmek ké
szítésében is. Mindezen felül 
több filmháttér festészetébe is 
bekapcsolódott.

H o r n y á k  J ó z s e f
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