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Tapolca a
szabadságharc
forgószelében Hangodi László
írása

6. oldal

Elképesztő
mennyiségű
szemetet
gyűjtöttek
össze...

2021. március 12.

3. oldal

VII. ÉVFOLYAM

Elköltözött
egy szobor,
ami
megosztotta
a várost

Látványos változás kezdődött
Háromdimenziós ábrázolásunkon a város jövőbeli közlekedési rendje

A TOP-3.1.1-16-VE1-2017-00009 azonosítószámú Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán című pályázat
keretében a Hősök tere és az autóbusz-állomás korszerűsítése, a jelenlegi buszpályaudvar átépítése megkezdődött- tájékoztatott a város önkormányzata. (A leendő buszpályaudvar és környéke fent látható sematikus térhatású ábrázolását, továbbá a tervezett új közlekedési rend videó animációját Mayer Richárd operatőr kollégánk
készítette és a Tapolcai Média facebook oldalán is megtekinthető.) Cikkünk a „Csak hétvégén és ünnepnapokon nem
dolgoznak” - címmel a 2. oldalon folytatódik...

5. SZÁM

4-5. oldal

Az oltásmizéria, a szigorított maszkviselés, a tanárnak, diáknak, szülőnek
egyaránt fárasztó digitális
oktatás, a vírus okozta világméretű problémák időszakában különösen ránk
fér egy jó kis ideglazító. Ez
pedig időtlen idők óta egy
kiadós lottó nyeremény,
vagy annak hiányában egy
jó vicc, egy vicces beköpés
is lehet. Ez utóbbi biztosan
gyakoribb az előbbinél,
most én is egy ilyet osztok meg őszintén remélve,
hogy mindenkit humoránál talál. Régi barátom
osztotta meg azt a mémet
az interneten, amelyen
egy kórházi szobában,
egymás melletti ágyakon
fekszik a két filmes legenda, Sylvester Stallone és
Arnold Schwarzenegger,
alias Rambó és Terminátor. A szájuk előtti buborékban olvashatjuk a
köztük folyó eszmecserét.
- Bárcsak odafigyeltem
volna arra, amit Müller
Cecília mondott! - sóhajt
a Terminátor. - Miért, mit
mondott? - érdeklődik
Rambó. - Nem tudom,
nem figyeltem oda - érkezik a vigyorgó válasz
Schwarcitól.
/Töreky László/

Megemlékezni így is lehet…

Ha nagyobb közösségek számára nem is, de a városban
sétáló családok, egyének, de különösen a gyermekek
számára lehetővé válik a megemlékezés. Fotónkon tapolcai diákok tűzik ki zászlócskáikat
Fotó: tl

A korábbi városi megemlékezések, ünnepségek egyik
szervezője a Tamási Áron
Művelődési Központ csapata a koronavírus helyzet okozta gyülekezési és
egyéb korlátozó tilalom ellenére is szeretné, ha nem
feledkeznénk meg 1848/49
márciusának
jelentőségéről. Készítettek hát egy
szerény ünnepi installációt, amelyet a Fő-téren,
a Szentháromság szobor
melletti emelvényen helyeznek el a napokban. Az
installáció lehetővé teszi,

hogy a gyermekes tapolcai családok, illetve bárki,
abba egy nemzetiszínű

Elkészült egy
installáció, hogy
az idei ünnep
se múlhasson el
nyomtalanul
zászlócskát, vagy éppen
egy saját készítésű kokárdát
tűzhessen. Barczáné Tóth
Boglárka a művelődési in-

tézmény vezetője és munkatársai a városi és iskolai
ünnepségek kényszerű elmaradása miatt döntöttek
a nem éppen szokványos
elképzelés megvalósítása
mellett. A TÁMK vezetője
elmondta, így ha nagyobb
közösségeknek nem is, de
a városban sétáló családok, egyének, de különösen a gyermekek számára
lehetővé teszik, hogy ez
az év se múlhasson el az
1848/49-es forradalom és
szabadságharcra való emlékezés nélkül./tl/
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Csak hétvégén és ünnepnapokon nem dolgoznak
Az építési munkák ideje
alatt az autóbusz-állomás
épülete gyalogosan továbbra is megközelíthető, ahogy
a forgalmi iroda, a pénztár,
a váróterem és a mosdó is
változatlan
nyitvatartási
idő mellett üzemel. A Volánbusz Zrt. az ideiglenes
kocsiállásokhoz – Ady Endre utca két oldalán a Kertvárosi ABC 12-es és 14-es
számú-, a volt Gyógypedagógiai Szakszolgálat 16-os
számú-, valamint a Pan-

non Reprodukciós Intézet
előtti 11-13-15-ös számú
kocsiállásokra kihelyezték
az indulási jegyzéket. A buszok március 8-tól indulnak az említett helyekről. A
rendőrség szintén jelen lesz
az említett naptól az ideiglenes buszállomás környékén,
hogy a biztonságos közlekedést elősegítse. A kivitelező
Viavomito Kft. ezen a héten
elbontotta a Metamorfózis
szobor körüli részt, valamint a szobrot elszállította.
Már az új, de ideiglenes helyeken zajlik a távolsági buszokra történő fel- és leszállás az Ady utcában Fotó: mt
A jövő héttől a buszállomás
területét is lezárják, így gyalogos közlekedés ott már
nem lesz lehetséges. A munkálatok
hétköznapokon
7-17 óra között zajlanak,

hétvégén és ünnepnapokon
munkavégzés nem történik.
A megváltozott forgalmi
rend miatt fokozott óvatosságra inti a közlekedőket a
város önkormányzata. /tl/

A piacot nem érinti
a szigorú korlátozás
Érdemes hangsúlyozni,
hogy a Tapolcai Piac és
Vásárcsarnok működését, látogathatóságát a
járványügyi szigorítások
nem érintik, az a korábban már megszokott
nyitvatartási időkben,
korlátozás nélkül fogadja látogatóit- mondta el
lapunknak Rédli Károly
a belvárosi piacot üzemeltető
Tapolca Kft.
igazgatója.

A piac kifejezetten szerény keddi forgalma meglepte a piac vezetését és az
árusokat, üzletek tulajdonosait is. Feltételezésük
szerint, talán az új szigorító intézkedések körüli

félreértés lehet a mérsékelt forgalom, a vásárlói
kör meglepő elmaradása
mögött. A Tapolcai Piac
és Vásárcsarnok továbbra
is működik-hangsúlyozzák az illetékesek. A már
megszokott keddi és pénteki napokon az őstermelői-termelői piac, további
napokon az ott levő üzletek is várják vásárlóikat- tudtuk meg. Rédli
Károly igazgató szerint a
normál üzemhez adott a
jogszabályi háttér, amely
szerint (104/2021. (III.5.)
Korm. rend. 4. § (2) bek.
g) pontja) a piacon, helyi
termelői piacon engedélyezett a tartózkodás és a
vásárlás. /tl/

Amikor még maszk nélkül vásárolhattunk ...

Fotó:tl

Rendhagyó módon, online formában tartja meg Március 15. megemlékezését a Batsányi János Gimnázium és Kollégium. A 10. A osztályos tanulók egy 18:48
hosszúságú videó műsorral emlékeznek meg a Márciusi ifjakról. A Mióta piros, fehér, zöld? című internetre
feltöltendő videóban végigjárják a városban található
emlékhelyeket és néma főhajtással tisztelegnek a hősök
előtt, miközben rövid dialógusokból megismerhetjük
a magyar nemzeti trikolor történetét. A szép tapolcai
képeket, helyszíneket bemutató ünnepi műsor elkészítésében a Tapolcai Városi Televízió is közreműködött,
a kisfilmet Havasi Gábor rendezte./tl/
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Összegyűjtötték a hegy szemetét Diszelben
Elképesztő mennyiségű
hulladékot gyűjtött össze
az a környezete tisztaságáért tenni akaró 15-20
szorgalmas,
jóakaratú
ember, akik február utolsó hétvégéjén Tóth Bálint
diszeli önkormányzati
képviselővel, a DiszelKáptalantóti összekötő
út mentén dolgoztak.
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Arany és ezüst
minősítést
kaptak szép
előadásukra
Király Emőke és Horváth
Zsófia Judit 2021. február 23-án a XIX. Sistrum
Zenei Hegedű Versenyen
vett részt, ahol Emőke
korosztályában arany- ,
Zsófia pedig ezüst minősítést kapott- adta hírül
növendékei sikerét a napokban a Járdányi Pál Zeneiskola.
A gratuláció természetesen Emőke és Zsófi mel-

A munka szombaton a
reggeli órákban elkezdődött. A résztvevők a szeles, hűvös, kifejezetten kellemetlen időjárás ellenére
láttak neki a nem éppen

Sok köbméternyi hulladék gyűlt össze a diszeli szőlőültetvények szomszédságából.
Gyakorlatilag 2-3 óra leforgása alatt keletkezett a képeken látható halom
Fotó: tl
kis feladatnak. A területen korábban kialakult áldatlan viszonyokat jól jellemzi, hogy már a délelőtt
közepére,
gyakorlatilag
két-három óra leforgása
alatt hatalmas mennyiségű
gumi-, műanyag-, fém-,
illetve üveghulladék gyűlt
össze az átfésült területről.

Ezeket a résztvevők saját
utánfutókon, kisteherautókon, vagy éppen pick-up
autók platóin szállították
egy ideiglenesen kijelölt
helyre, konkrétan Tóth Bálint közeli szőlőbirtokának
egyik füves részére.
A szerény becslések szerint
is nagyjából 20-25 köbmé-

ternyi összegyűjtött limlom az elkövetkező hét
első napjaiban a zalahalápi
hulladéklerakóba került.
Diszel külterületi részén
korábban nem volt ilyen
szemétgyűjtési akció, a
rengeteg hulladék hosszú
évek alatt gyűlt össze -tudtuk meg./tl/

Miért nem gyűjti senki a régi szavakat?

A címadó kérdés viszonylag gyakran hangzik el
olyan beszélgetésekben,
amikor a világ változásairól, gyermekkori élményekről és szóhasználatról esik szó, vagy amikor
mai, újabb keletű szavakat
– például a járvány okozta
újdonságokat, a fiatalok
szlengjét vagy az új szakmákat és az informatizált
világot leíró szókészletet
– összegyűjtő szótárakról
értesülünk. Megnyugtatásul álljon itt a válasz a
kérdésre: bizony, a „régi”
szavakat is gyűjtik.
A 20. századi magyar nyelvtudomány egyik meghatározó, példaértékű kutatása

volt a magyar nyelvjárások
hangtani és nyelvtani jellegzetességeinek, valamint
szókészletének a gyűjtése,
majd publikálása. A második világháború lezárását követően a kor számos
nyelvésze járta a falvakat
– több százat – Magyarország határain innen és túl
évekig, hogy magnetofonra vegye az egyes régiókban használatos alakokat.
Ennek
eredményeként
született meg A magyar
nyelvjárások atlasza Deme
László és Imre Samu szerkesztésében, amely ezernél
is több térképlapon mutatja be, hogy a Kárpát-medencei magyar nyelvterület
mely részén hogyan ejtik
és ragozzák a megkérdezett szavakat, illetve hol
milyen tájszóval jelölnek
egy-egy állatot, növényt,
ételt, emberi testrészt,
tulajdonságot,szerszámot
vagy
munkafolyamatot.
A Nagyatlasznak is hívott
munka kötetei, pontosabban a térképlapokat tartalmazó hat doboz, 1968
és 1977 között látott napvilágot. Azóta minden
szempontból
hatalmas
változások történtek a magyar társadalom életében,

a hagyományos paraszti
életmódra jellemző tevékenységeket más jellegűek
váltották fel, így az azokkal kapcsolatos szavakat
is jóval kevesebben és kevesebbet használják már.
Ezért a nyelvjáráskutatók
egy következő generációja
úgy döntött, hogy megismétli ezt a vizsgálatot a
21. század hajnalán, hogy
jobb technikai eszközök
bevetésével, jobb minőségben rögzíthesse, talán
az utolsó pillanatban, e
tájszavakat és e munkafolyamatok leírását. A kutatás másik jelentősége,
hogy nagy mennyiségben
rögzített adatokat arról is,
hogy a „tájszólásos” beszéd
nemcsak az idős falusiak
sajátja: diplomás fiatalok
beszédmódjában is számos
hangtani és nyelvtani jellegzetesség árulkodik arról,
hogy a magyar nyelvterület
mely részéről származnak,
még ha életmódjuk miatt
kevésbé feltűnően és kisebb mértékben is, mint
idősebb beszélők esetén.
Logikusan belegondolva
nem is volna életszerű, még
e digitalizált, mobilizált és
urbanizált világban sem,
ha a többmilliós, különféle

hátterű magyarság teljesen
egyformán beszélne. És ez
nincs is így – sem nálunk,
sem más nemzeteknél. Az
újabb nyelvjárási atlaszhoz
hatalmas mennyiségben
gyűjtött, ma már digitális
eszközökön tárolt adatok
jelenleg is feldolgozás alatt
állnak.
Jó hír az érdeklődőknek,
hogy addig sem maradnak
tájszavak nélkül. A kevés
példányszámban
megjelent, robosztus méretű
Nagyatlasz teljes anyaga
hamarosan mindenki számára könnyen elérhetővé
válik online, és már most
több hangoskönyv is megtalálható az interneten a
20. század közepén végzett
gyűjtések egy-egy részletéből. Aki szívesebben
lapozgatna, az is számos
papíralapú kiadvány közül válogathat. 2015-ben
például újra megjelent a
magyar nyelv első, eredetileg 1838-as tájszótára
reprint kiadásban, amelynek szerkesztője Szinnyei
József volt. A Nagyatlasz
eredetileg térképlapokon
közölt szavait és szóalakjait
egy kis szótár is közli Tájszavak címmel (2012). A
Kis magyar tájszótár(2014)

lett, felkészítő tanáruknak
Román Ivánnak és a zongorakísérőknek, Takácsné
Németh Magdolna és Király Emőke Mária tanárnőknek is járt a zeneiskola vezetésétől. /tl-isk/

TÁJNYELVEK
és a Nagy magyar tájszótár(2019) pedig a nagyközönség számára is elérhetővé tette több tucat
tájszótár – köztük az 1979
és 2010 között öt kötetben
megjelenő Új magyar tájszótár – zanzásított tartalmát. 2019-ben jelent meg
Kolozsvárott A moldvai
magyar tájnyelv szótára
utolsó, harmadik kötete, és
2020-ban a felvidéki nyelvjáráskutatás fontos darabja,
a Nyitragerencséri tájszótár.
Olvasnivaló tehát– akár
korábbi, akár teljesen friss
publikációk révén – bőven
akad, még ha a híradások
középpontjában nem is
ezek a munkák állnak.
Dr. Parapatics Andrea
nyelvész, egyetemi docens
„A cikk az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
ÚNKP-20-5 kódszámú Új
Nemzeti Kiválóság Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott
szakmai támogatásával készült. A szerző a cikk elkészítésekor a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai
János Kutatási Ösztöndíjában részesült.”
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Elköltözött egy szobor, amit (nem) szeretett a város
Megjelenése pillanatától
megosztó alkotás volt R.
Kiss Lenke Metamorfózisa, amely alkotójának
eredeti szándéka szerint,
a város ipari és infrastrukturális fejlődését
volt hivatott szimbolizálni, de a legtöbben egyszerűen csak szörnyként
emlegették. 40 év jutott
neki a város központjában és a jövőben talán
egy új „élet” Tapolca
egy kevésbé frekventált
részén. A sok szempontból különleges alkotás
ugyanis 2021. március
4-én egy teherautó platóján, (egyelőre egy ideiglenes helyre) de végleg
elköltözött régi helyéről.
A megyei napilap 1981.
május 3-án megjelent
tudósításában mindöszsze néhány szavas utalás
történik arra, hogy átadták a város új díszkútját,
egyéb
sajtótermékben
még ennyi sem szerepel.
Azonban a rajta álló, nem
éppen klasszikus krómacél szobor valamiért sem
akkor, sem később nem
lopta be magát igazán
a szívekbe. Elnevezése,
szimbolikája viszonylag
könnyen érthető volt, de
formai megjelenése alaposan eltért attól, amit
köztéri szobor gyanánt
korábban megszokhattak
a tapolcaiak. A napokban
elhunyt Baski Sándor (az
ő tanácselnöki döntése
volt a szobor Tapolcára
kerülése) , néhány évvel
ezelőtt a város két ikonikus szobrának áthelyezé-

Negyven év után emelkedett ismét a magasba Tapolca egyik jellegzetes műalkotása a Metamorfózis. R. Kiss Lenke
szobrász alkotása volt és a város robbanásszerű fejlődését szimbolizálta szerves egységben a díszkúttal
Fotó:tl
séről szóló képviselőtestületi ülésen védelmébe
vette a Metamorfózist.
Arról beszélt, hogy a szobornak az a része, melyet
leginkább
kritizálnak,
valójában egy csodálatos
szobrászmunka, de krómacélból nem lehet kimunkált arcot készíteni. Ha a
szobor eredetileg bronzból készül, akkor egy na-

1981. május 3-i tudósítás a megyei újságban

gyon szép arcot is kaphatott volna. Talán úgy nem
került volna éles viták
középpontjába- vélte. A
nyugalmazott tanácselnök azt is hangsúlyozta,
hogy R. Kiss Lenke alkotása környezetével együtt
sem egy szökőkút, ahogy
azt egyesek emlegetik, hanem egy szobor, amely az
élet kialakulásáról, folytonos változásáról, fejlődéséről szól. „ Mindenki
tudja, az élet a vízben
alakult ki. Annak idején
személyesen beszéltem a
szobrászművésszel, s elmondtam neki, a város
szépen átalakul, épületek,
közintézmények épültek.
Itt mindenki azt szeretné,
hogy a város szép és lakható legyen, s legyenek
meg azon létesítmények,
amelyek a várost várossá
teszik. Ezt fejezte ki alkotásával később a művész”.
A nyugdíjas városvezető
akkor arra kérte a testületet, hogy ragaszkodjanak
a városépítészeti tervek
megvalósításához,
hisz
akkor nem kell azon vitatkozni, hogy R. Kiss Lenke szobra jó vagy rossz
helyen van. Ezt a szobrot
bárhová el lehet helyezni,
erre a szoborra a külföldiek is kíváncsiak-fogal-

mazott, majd hozzátette,
hogy „azon továbbra is
lehet vitatkozni, hogy kinek tetszik, kinek nem”.

Elnevezése,
szimbolikája
viszonylag
könnyen érthető
volt, de formai
megjelenése
alaposan eltért
attól, amit köztéri
szobor gyanánt
korábban
megszokhattak a
városlakók. Nehéz
vitatni, hogy
megosztó volt a
jelenléte
Mindenesetre rajta kívül
csak kevesen vették védelmükbe a fémszobrot,
a legtöbben továbbra is a
viccesen csúf Szörnyet és
nem Tapolca fejlődésének
modern, magas művészi
értéket képviselő szimbólumát látták benne. A
képviselő-testület döntése végül megszületett, a
belváros forgalmi átala-

kításakor a szobornak is
mennie kell, a vonatkozó
határozat szerint a Déli
Városkapu Parkba, habár
egyéb lehetőségek is felmerültek időközben.
Az elmúlt héten megkezdődött (a TOP-3.1.1-16VE1-2017-00009 azonosítószámú Fenntartható
közlekedésfejlesztés Tapolcán című pályázat
keretében) a Hősök tere
és az autóbusz-állomás
korszerűsítése, a jelenlegi
buszpályaudvar környékének átépítése. Néhány
nappal ezelőtt, 2021.
március 4-én, speciális
gépekkel feltörték a buszmegálló melletti, eredeti
funkciójában már régen
nem működő díszkutat,
majd kivágták és egy ideiglenes helyre elszállították a Metamorfózist. (A
Tapolcai Média facebook
oldalán élő videóban,
majd fotósorozatban is
megtekinthette és most
is megtekintheti bárki a
bontás és az elszállítás
pillanatait. Ahogy a díszkút és a rajta álló alkotás
1980-81-es keletkezésének fényképes dokumentumai is elérhetők Czilli
Károly jóvoltából a Tapolca Régen fb. csoportban.
...Folytatás az 5. oldalon...

2021. március 12.
megelőzte a korát jócs...Folytatás a 4. oldalról...
Czilli Károly hajdanán kán!” „Ezek a képsorok kilelkes fotósként örökítet- csit szívszorítóak, valljuk
be.” „Nélküle
te meg a műtárgy építésé- Sokan szeretnék, Tapolca sose
lesz már Tanek, korabeli hogy az
polca. Én amifelállításának
óta az eszemet
pi l l an at ait . ) eltávolított
tudom mindig
Az
elszállí- fémszobor
ott volt...” „Mi
tásról készült
lesz a sorsa?
fotók, az élő „méltó” helyre
Hiànyozni
videó érzel- kerüljön.
fog! Akàrhogy
meket váltott
ki a tapolcai- Akárhogy is, de is, de életünk
része volt!...”
akból. A leg- életünk része
Ilyen és ehhez
nagyobb meglepetés talán volt, vélekedett hasonló gonis
az volt szer- egy kommentelő dolatokat
ébresztettek
kesztőségünk
számára, hogy mennyien a képek. Persze ellenvélesajnálták, hogy a szobor mény is akadt a kommenelköltözik. „Tapolca jel- tek között: „...A szörny,
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Czilli Károly fotóin eredeti, a művész alkotó által elképzelt körülmények között
láthatjuk a díszkút központi alakját. Azóta viszont sok év telt el...
Fotó: Czilli K.
ahogy szegény nagyim
hívta mikor még élt, nem
volt túl szép. Nála egy virágzó bokor is többet érne

Egy szobor
elbontása,
eltűnése még
akkor is
szomorú, ha az
negyven év alatt
sem nyerte el azok
osztatlan
elismerését,
akiknek végülis
készült

Interjú a ’80-as években R. Kiss Lenke szobrásszal
képe. Méltó helyre kéne
kerülnie. Én a felső tó
közepén lévő szökőkúthoz raknám. Újra vízben
lehetne mint az eredeti
koncepció volt.” -írta valaki. „ Én szépnek láttam
a szobrot, remélem,hogy
találnak olyan helyet,ahol
a tapolcaiak és a turisták is gyönyörködhetnek
benne!”. „ Nekem belopta
magát a szívembe. A mai
napig a gyerekkorom jut
eszembe róla akárhányszor csak ránézek, akkor
még víz volt körülötte
és jókat lehetett pacsálni
míg a szülők beszélgettek.”
„Nekem tetszett. Vajon
milyen érzéseket vált ki
a műalkotás eltávolítása az alkotó művészből?”
„Ezeket a képeket látva,
kicsit méltatlannak tűnik
ez a bánásmód. Szerintem

az biztos :)” „Így repülve
szerintem gyönyörű.” „
Persze, mindig szomorú,
ha valaminek vége lesz,
de ez a szobor nagyon
csúnya volt. Igaz, láttatta
a művész szándékát, de

A Metamorfózis szobor 1981-es beemelése Fotó: Czilli K.
hátulról nézve olyan volt,
mint egy népitáncos a sok
szoknyában, elölről pedig,
mint egy repülő marslakó.
Annak idején egy szebb
szobrot is álmodhattak
volna ide. Én jobban sajnálom a fenyőfákat, amik
körülvették.”...- írták mások.
Mindenesetre biztosnak
látszik, hogy Tapolca nem
búcsúzik végleg el „helyi
szimbólumától”. Egészen

biztosan megbecsüli anynyira múltját ez a kisváros,
hogy fontos korszakainak
művészi, alkotói lenyomatait nem hagyja elveszni.
A sokaknak ijesztő és csúnya, másoknak gyermekkori emlékeket ébresztő
barátságos
rovarszemű
krómacél szimbólum csak
új helyet és kisebb jelentőséget, nem pedig végső
nyughelyet kap Tapolcán.
/Töreky László/
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Tapolcai tavasz 1848-ban HELYTÖRTÉNET
Az 1848. március 15-i
pesti forradalom híre
egy-két napon belül
megérkezett a korabeli Tapolcára is. Részint
a városon átvezető Buda-Nagykanizsa országúton zajló kereskedelmi és utasforgalomnak
köszönhetően, no meg
annak is híre járt, hogy
a márciusi ifjak között
és körül forgolódó, sajtótudósításokat készítő,
lelkes szónoklatot tartó
kiművelt emberfők között egy jeles tapolcai is
tevékenykedett, városunk tanítójának egyik
fia: Török János személyében.
Ott volt és látta a pesti forradalmi helyszínek
és események egyikétmásikát, a Magyar Gazda
folyóirat szerkesztőjeként
„Ütött az óra! Most vagy
soha!” címmel írt vezércikkel üdvözölte a forradalom diadalát. Majd
amikor a plajbászt kardra
kellett cserélni, akkor is

tudta mi a teendő. Először nemzetőrként, majd
honvédtisztként állt a
hadizászlók alá s egészen az alezredességig
vitte, amely rendfokozat-

Kress könnyűlovas
ra Bem apó emelte őt az
érdemei elismeréseként.
Egyúttal Török János lett
a szabadságharc során
fegyvert fogott mintegy
120 tapolcai honvéd közül az, aki a legmagasabb
rendfokozatot érte el. Ez
a körülbelül 120 tapolcai
honvéd gyalogos, huszár

és tüzér városunk (és
részben a városkörnyék)
szülötteként-neveltjeként
egy érdekes és sokszínű
világban nőtt fel. A forradalom küszöbén Tapolca
egy valamivel több, mint
3300 lelket számláló kis
mezőváros, a nyugati Balaton-felvidék közigazgatási, kereskedelmi, postaforgalmi, közlekedési
egészségügyi-szolgáltatási központja, egyébiránt
pedig Zala vármegye
része a távoli középkori
kezdetek óta. A városka mindenkori földesura az éppen hivatalban
lévő veszprémi püspök,
1848 tavaszán éppen
gróf Zichy Domonkos
volt. Tapolca társadalma
alapvetően nemességre
és mezővárosi parasztpolgárságra tagolódott.
A szociológiai összképet
tovább színesítették a
nem nemesi származású
honorácior értelmiségiek, külföldi jövevények,
kiszolgált obsitos katonák
és nyugpénzes katonatisz-

tek, továbbá a napszámból éldegélő nincstelenek,
de a sor még folytatható
volna.
Nemzetiségi szempontból is némi tarkaság állapítható meg, bár a városi
társadalom zöme magyar
népesség. S ezen belül
valódi kuriózum, hogy
létezett több continuus
tapolcai család, amelyek
túlélték a török meg a
kuruc hadiidőket és a
16. század középső harmadába tekintett vissza a
családtörténetük előideje.
A tapolcai magyar nyelvű és kultúrájú környezet egy-két generáción
belül magába olvasztotta
az idők során itt megtelepedő más nemzetiségű
lakossági népcsoport legtöbbjét. A tapolcai horvátok megjelenése már
az 1600-as évek második
felében megkezdődött, a
német beköltözők majd a
18. század közepétől tűn-

nek fel, a később érkezők
között pedig ott találjuk
a cseh-morvákat és vendeket, de akad svájci eredet és akadtak olaszok
is. Nézzünk ez utóbbi
nemzetről néhány gondolatébresztő sort, már
csak azért is, mert alig
valamivel a forradalom
kezdete előtti hónapokban, hirtelen jelentősen,
mondhatni komoly mértékben megnőtt a Tapolcán tartózkodó olaszok
lélekszáma.
Ha mai tapolcaiként elelkapjuk azt a nevet,
hogy Calligaro Angelo
(1862–1939), akkor elsőként bizonyosan a nagyot
lépő lúdtalpas lúddal, háromvirágú virágvázával
és díszkancsóval ékesített
műkő kútkávákra asszociálunk, amelyekből még
elvétve találunk Tapolca
eldugottabb udvaraiban,
de kint a Csobáncon meg
a városkörnyék falvaiban szintúgy. Calligaro
mester olasz származású

Kress svalizsér
tapolcaiként nem az első,
de nem is az utolsó tagja
volt a helyi társadalom e
hártyavékony, de létezett,
olasz eredetű rétegének.

A forradalom és szabadságharc korára visszakanyarodva úgyszintén
elmondható, hogy ezen
etnikum az idő szerint is
képviseltette magát a tapolcai polgárságon belül.
1848. május 30-án írták
össze városunkban az első
népképviseleti országgyűlés újdonsült választóit,
akik az áprilisi törvények
előírásai szerint nyerték el
ezt a jogot. A választójogi
cenzus, vagyis előfeltételek egyike volt a legalább

300 ezüstforint értékű
városi lakóházzal, mint
saját tulajdonnal való rendelkezés. A tapolcai választók névjegyzékébe így
került be például az itt élő
Peroni Angelo nevű olasz
származású helyi polgár
és háztulajdonos.
A népek tavasza időszakának
megemelkedett
tapolcai olasz népsűrűsége pedig a napóleoni
háborúk kora óta létezett
katonai állomás szállásházával és katonai istállóival függött össze,
amely épületegyüttes a
mai Hotel Pelion keleti
oldali parkjának helyén
állt. Ide kvártélyozott be
még 1847 novemberében
a császári-királyi 7. (báró
Karl Kress) svalizsér ezred (könnyűlovas ezred)
alezredesi osztályának 1.

lovasszázada,
összesen
66 katonával és 85 lóval.
Novembertől 1848 májusáig időztek Tapolcán és
a helyi etnikai viszonyokat azáltal módosították
időlegesen, hogy a század
44 újonca teljes egészében lombardiai sorozású
olasz katonafiatalokból
állt, de a 18 őrmester és
tizedes között is többségben voltak Itália szülöttei.
A rövidesen kibontakozó
szabadságharc forgószele aztán magával ragadta
a Kress-lovasokat is. Egy
részük úgy döntött, hogy
átáll a honvédsereg oldalára, és akik átálltak azok
szép példák sorát szolgáltatták áldozatvállalásukkal. Önálló lovasszázadot
alakítottak belőlük s ők
lettek a szabadságharc
honvédségének egyetlen
könnyűlovas alakulata.
Bem József erdélyi seregének kötelékében küzdöttek, majd Giuseppe
Decarlini kapitány (később őrnagy) vezetése
alatt 1849 júliusában betagozódtak Alessandro
Monti ezredes olasz légiójába. Legnagyobb ütközeteiket Törökkanizsánál
és Szőregnél vívták. A
szabadságharc vereségét
követően török területre
húzódtak, és ki-ki próbált
hazajutni a szülőföldjére.
S mindennek történetéhez, ha csak egy vékony
szállal is, de kötődik városunk Tapolca, a korabeli szabadalmas mezőváros
1848/49. évi históriája is.
Hangodi László
történész, főmuzeológus

2021. március 12.
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Újra edzenek a thai boxosok Juhász Judit női Fide

mesteri címet szerzett

Ideiglenesen új helyszínen, a jogszabály adta
lehetőségek között tartja edzéseit a TVSE Thai
Box szakosztálya, erről
Szegvári Tamás szakosztályvezető tájékoztatta lapunkat.
A keleti harcművészetet
űző sportolók a járványügyi korlátozások bevezetése óta nem edzhettek
megszokott és szépen felújított edzőtermükben,
a VOKE Batsányi János
Művelődési és Oktatási
Központban. A kezdeti
időkben online edzésekkel, futásokkal próbálták magukat formában
tartani és folyamatosan
keresték a lehetőségeket,
hogy újra visszatérhessenek a tatamira. A TVSE
segítségének köszönhetően a boxolók edzések
tartására
átmenetileg
használatba vehetik a

A vírushelyzet ellenére
sem állt meg az élet a
sakk világában, és az elmúlt időszakban Juhász
Judit szebbnél szebb
eredményeket ért el.
Az év elején rendezett
Vezérképző FM elnevezésű, budapesti versenyen Judit háromszor is
Szegvári Tamás tervei közt új küzdősportok honosítása is szerepel
Fotó: hg
sporttelep egyik termét,
így megkezdhetik a felkészülést az idényre és
a versenyekre. Szegvári
Tamás szerint a thai box,
mint sportág elérte térhódításának csúcspontját, ezért elkezdett más
küzdősportok irányába
is nyitni, érdeklődni, így
nem kizárt, hogy hama-

rosan új küzdősportok
jelennek meg Tapolcán.
A szakosztályvezető bizakodó és reméli, hogy a
szeptemberi Magyar Bajnokságot megtartják, és
versenyzőivel el tudnak
indulni rajta, hiszen nagyon hiányzik nekik ez a
fajta terhelés, megmérettetés. /hg/

Magabiztosan kezdte az évet a fiatal sakkozó F: facebook
nyerni tudott férfi nemzetközi mester ellen, így
a Bodó Norbert edző ál-

Reménykeltő eredmény született
A megyei I. osztályú
labdarúgó
bajnokság
18. fordulójában a Tiac
VSE, a Herend PSK
csapatát látta vendégül
március 6-án, a Városi
Sporttelepen.
Motiváltan kezdte a mérkőzést a tapolcai csapat,
a nagy kedvvel játszó
Mészáros Dominik már
a mérkőzés elején megszerezhette volna az első
gólt, de ezzel a 28. percig várni kellett, amikor
Kiss János talált a kapuba.
Folyamatosan a hazaiaknál volt a labda, ennek gólokban is meglett
az eredménye, a félidő
vége előtt Falati Milán,
majd ismét Kiss János volt
eredményes. A második
félidőben sem változott
a játék képe, a vége előtt
Ladányi Bendegúz állította be a végeredményt.
A mérkőzésen még két
szabályos gólt szerzett a
Tiac, de ezeket les miatt
nem adta meg a játékvezető. Folyamatosan mutatkoznak be az ifjúsági
csapat játékosai a felnőtt
csapatban, most Pongrácz
Szabolcs kapus kapott pár
perc játéklehetőséget a
mérkőzés végén. A látottak alapján az eredmény
a vendégekre nézve hízelgő, de dicséret illeti a
sportszerűen játszó Herend csapatát is, nem adták fel, küzdeni akarásból
jelesre vizsgáztak. TIAC

tal felkészített sakkozó
új értékszáma 2153 lett,
amivel női Fide mesteri
címet szerzett.
A Hello Sakk Kupa online versenyen az ország
legjobb U18-as fiú és lány
sakkozói mérték össze
tudásukat, Juhász Judit
itt is szépen szerepelt és
a csoportonként 1-4. he-

Kiss János lövéseitől kétszer zörrent a vendégháló Fotó: hg
VSE - Herend 4-0
Dobján Krisztián vezetőedző értékelése:
-A kora tavaszias időben
megrendezett találkozón
a tartalékos hazai csapat
szerette volna megszakítani rossz sorozatát,
melyhez ideális ellenfélnek tűnt a kieső zónában tanyázó Herend. A
kezdeti percek tapogatódzását
folyamatosan
váltotta fel az egyre magabiztosabb és bátrabb
hazai támadójáték. Az
első fél órában a helyzetek ugyan kimaradtak,
de Kiss János révén csak
megszületett a megérdemelt vezető találat. A szünet előtti percekben aztán Falati Milán talált be,
majd Kiss Jani megszerezte a második gólját is.
Az első játékrészről egyértelműen elmondható,
hogy ötletesen, kreatívan,
magabiztosan játszottak a
tapolcai fiatalok, számta-

lanszor kerültek a vendég
védelem mögé, de a befejezésekbe, utolsó paszszokba rendre hiba csúszott. Megfigyelhető volt,
hogy tudatosan keresve a
lehetőségeket és megtalálva azokat jól támadott
le a támadó harmadban
csapatunk, rendre zavart
okozva ezzel a védelemben. A fordulás utáni percek ismét mezőny játékot
hoztak, majd az utolsó
fél órában újra egymást
követték a lehetőségek.
Tóth Marci az egész mérkőzésen tarthatatlannak
bizonyult, a hátralévő fél
óra kérdése az volt, hogy
mennyit kell számolni
majd a vendégekre, akik
egyetlen kivételtől eltekintve meg sem dolgoztatták fiatal kapusunkat.
A végeredményt a csereként beálló, rendkívül
agilisan játszó Ladányi
Bendegúz állította be, így
négy találatot szerezve

csapatunk szerezte meg
a három pontot. Öszszegezve: egy rendkívül
egyoldalú, de remek találkozón, szép játék után
indulhatunk el reményeink szerint az ugyanilyen
szép folytatás útján.
Külön öröm, hogy hosszú
sérülését követően először volt kezdő Mészáros
Dominik, aki nagyon jól
fogta össze és irányította
a középpályát. Emellett
ismét az ifi kapus, Ságvári
Balázs védte magabiztosan a hálónkat, akit egy
újabb ifi kapus váltott az
utolsó percekben Pongrácz Szabolcs személyében. Hegedűs Márk a
múlt heti ifi mesterötöse
után a felnőtt találkozón
is bizonyította, hogy lehet
rá számítani és helyet követelhet magának a keretben. Folytatás hétvégén
egy újabb szomszédvári
rangadón Badacsonytomajon, sajnos zárt kapuk
mögött./hg/

lyezett közé jutott, így
bekerült a legjobb 16-os
mezőnybe. /hg/

Vereség
az éllovassal
szemben
A Pápa elleni bravúr
után sajnos kikapott a
TVSE felnőtt női kézilabdacsapata az Úrkút
SK-tól a megyei bajnokságban.
A zártkapus mérkőzésen
nagy lendülettel kezdtek a tapolcai lányok,
az első félidőt 4 gólos
előnnyel zárták, ekkor
az eredmény 12-8 volt.
Azonban a kihagyott
büntetők és a mellé lőtt
ziccerek megbosszulták
magukat és a vendég
Úrkút SK-nak sikerült
megfordítani a mérkőzést és végül 28-23-ra
győztek.
Ezzel a vereséggel a
TVSE visszacsúszott a
tabella negyedik helyére,
a góllövőlistát azonban a
tapolcai Dorfinger Réka
vezeti 96 szerzett találattal. /hg/
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Magas pontszámot kapott
Iskolánk tanulója, Király
Alex 2021. február 12-én,
a X. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny területi válogatóján vett részt,
ahol szép teljesítményt
nyújtott- adta hírül a
napokban a Járdányi Pál
Zeneiskola.
Alex a maximum 60 pontból 51 pontot ért el, ami
nagyon jó teljesítmény, az
országos döntőbe jutástól
alig néhány pont választotta el. Iskolája szívből
gratulált a tanulónak a
szép szerepléshez, ahogy
felkészítő tanárának, Király Lajosnak és a zongorakísérőnek Király Emőke
Mária tanárnőnek is. Mint

azt megtudtuk, a versenybizottság döntése alapján
csak az 54 pontot és az 54
fölötti pontszámot elért
versenyzők vehetnek részt
a X. Országos Jeney Zoltán
Fuvolaverseny kaposvári
online döntőjében. /tl/
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Önként jelentkezett az elkövető
A nyomozók a 65 éves
környékbeli településen
élő férfit gyanúsítottként kihallgatták, melynek során elmondta,
hogy a tárcában a több
tízezer forint készpénzen kívül, talált még
egy telefont, illetve egy
bankkártyát és személyes iratokat is.
A telefont ezután egy füves árokba dobta, az iratokat pedig egy kukába
hajította. A bankkártyát
megpróbálta használni,
ám miután nem járt sikerrel, azt az automatában hagyta. Korábban
egy állampolgár tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy az egyik tapolcai üzletben ismeretlen
tettes eltulajdonította a
polcon hagyott pénztárcáját. A lopással összesen
százezer forintot megha-

Az ellopott pénz egy része megkerült Fotó: illusztráció
ladó kár keletkezett. A
rendőrség az elkövető felkutatása érdekében egy
felhívást tett közzé (ez a
tapolcaimedia.hu oldalunkon
is megjelent),
melynek hatására a tettes
2021. február 23-án önként jelentkezett a Tapolcai
Rendőrkapitányságon. A rendőrök a férfinél
tartott házkutatás során

megtalálták az ellopott
készpénz egy részét, melyet lefoglaltak, és viszszaadtak a sértettnek. A
tettes ellen lopás bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyik
büntetőeljárástudtuk
meg Juhász Kingától, a
Tapolcai
Rendőrkapitányság megelőzési főelőadójától. /tl-rend/

