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VESZPRÉMI KUTATÓK ÉS MŰHELYEK X.

A város történetének mindenese.
Köszöntjük a nyolcvan éves Bándi Lászlót

SEBŐ JÓZSEF

Napjainkban már kissé visszavonult, de bizton 
állíthatjuk, hogy gazdag múltat tudhat maga mögött.

– Melyek voltak életutad legfontosabb állomásai?
Hajóson 1942. április 23-án születtem. Apámat 

Hajósról 1944-ben helyezték át Öregcsertőre főjegy-
zőnek. A tanácsi választásokkor, 1950-ben – a falu 
többségi kérésére – ő lett a tanácselnök. Két év múl-
va a kalocsai járást akarták megtisztítani a klerikális 
reakciótól, ezért a járásban utolsó főjegyzőből lett ta-
nácselnököt letartóztatták.

Két-három hét múltán anyámmal közölték, hogy 
három gyermekével ki kell költöznie a főjegyzői ház-
ból. Szóltak a faluban egy kuláknak, hogy adja át a 

háza két szobáját, mert oda másnap lakókat költöztetnek. Nem mondták meg, 
hogy kiket.

Ahova költöztettek, nekem nagyon tetszett, hogy ott a plafontól a földig az 
egész szobát kalocsai mintákkal pingálták ki. Ott laktunk körülbelül fél évig. 
Majd egy kalocsai elhagyott malom udvarában kaptunk egy két szobás lakást.

Hamarosan katonák vették birtokba a volt malmot és annak tartozékait. Né-
hány nap múlva közölték, hogy onnét is ki kell költöznünk. Reggel elmentem 
iskolába, s mire hazajöttem, addigra két katonai teherautón voltak a bútoraink. 
Anya az első teherautóban ült, nekem a testvéreim mellé a másodikba kellet fel-
kapaszkodnom. Az indulás előtt egy katonatiszt anya kezébe adott egy papírt, 
amiből kiderült, hogy hova visznek bennünket. Majd egy számunkra ismeretlen 
falu közepén, Bátyán álltak meg a teherautók. Ott szintén aznap reggel szól-
tak a módos gazdáéknak, hogy a ház első részéből költözzenek ki, mert oda 
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még aznap lakókat hoznak. Ott a folyosót is használhattuk konyhának. Estére 
a katonák úgy berendezték az új lakásunkat, hogy már a képek is felkerültek a 
falakra és a szőnyegek is le voltak terítve. Először furcsa volt, hogy nem értet-
tük a házigazdák beszédét, mivel később tudtuk meg, hogy az ő nyelvük „fele 
magyar, fele rác, anyanyelvük bunyevác.” Az iskolában is meg kellett kérnem a 
társaimat, hogy csak magyarul beszéljenek, mert így nem értem mit mondanak.

Mivel édesanyánk Kalocsán dolgozott, így el kellett hívni hozzánk anyánk 
szüleit. Bátyán még jegyrendszer volt: a személyre szabott kenyér és a többi 
élelmiszer nagyon kevés volt, mi gyerekek sokszor éheztünk. S hogy segítsek a 
családnak, lejártam pecázni az 5 kilométerre lévő Dunára. Ha sikerült néhány 
kisebb halat kifognom, azt a barátaimék Duna menti házaiban megsüthettem, és 
szaladtam haza a „vacsorával”.

– Mi történt édesapátokkal?
Egyszer kaptuk a hírt, hogy édesapánk másfél év után szabadul a börtönből. 

Amikor Bátyán leszállt a buszról, alig ismertük meg, annyira lefogyott. Néhány 
nap múlva közölte, hogy Ajkán kapna raktárosi állást. Ajkáról azzal jött visz-
sza apa, hogy anya is dolgozhatna ott óvónőként. Mi gyerekek még egy ideig 
Bátyán maradtunk, de rövidesen mi is eljöhettünk az Ajka melletti Bódén lévő 
albérletbe.

Nyáron már az ajkai Dunavölgyi Vállalatnál dolgoztam kifutó fiúként. 
Munkába menet reggelente láttam a Padrag felé lévő, Csatlós-telepi rabtábor-
ból négyes sorokban vonuló csíkos rabruhás embereket. Ilyenkor mindig apára 
gondoltam, aki nemrég ugyanilyen ruhát viselt! Napközben ők is dunakavicsot 
rostáltak a betonozáshoz. Érdekes módon akkor jutott eszembe, hogy ezt lehetne 
gépesíteni is. Tanulmányoztam a különféle betonozó szerkezeteket, mire le tud-
tam rajzolni a jobban működő kavicsrostámat. Ennek a rajzát beadtam a cég fő-
mérnökének, ahonnan hamarosan választ kaptam: én lettem az ország legifjabb 
újítója, és kapok 300 forint jutalmat. A megyei újság, a Napló is felfigyelt rám.

A nyár végén ismerősök hívták fel szüleink figyelmét, hogy a közeli Padra-
gon meghirdettek egy vezető óvónői állást. A legnagyobb örömünkre anyánk 
elnyerte ezt az állást, és mi az óvoda épületébe költözhettünk. Majd 1955-ben 
Padragon sikerült egy szoba-hálófülkés lakást vásárolnunk, és kiköltözhettünk 
az óvodából.

A nyolcadik osztály elvégzése után, 1956 szeptemberében a pápai Türr Ist-
ván Gimnáziumban kollégistaként kezdhettem meg középiskolai tanulmánya-
imat. Az 1956-os forradalom után nálunk is megszűnt az orosz nyelvű tagozat, 
és bevezették a német tanulását is. Érettségi után Ajkán elektroműszerésznek 
tanultam, ahol a gyakorlati képzés az Erőműben volt. Ekkor alapítottuk meg 
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az Erőmű kultúrházában a később híressé vált irodalmi színpadot, és az Ajkai 
Bányász asztalitenisz szakosztályában pingpongoztam. Majd 1962-ben Keszt-
helyre vonultam be két évre katonának. Ott hamarosan kulturális szervező let-
tem. Ott erősödött meg bennem, hogy szívesen foglalkoznék fiatalokkal. Akkor 
Keszthely és környéke még Veszprém megyéhez tartozott. 1964-ben kerültem 
Veszprémbe a Megyei KISZ Bizottság sportfelelőseként. Nagy élmény volt szá-
momra, hogy az 1966-os keszthelyi Helikon-ünnepségek megszervezését rám 
bízták, amelynek díszvendége Kodály Zoltán volt.

1967-ben házasodtunk össze Horváth Évával, majd 1968-ban költöztünk be 
Veszprémben a KISZ lakásunkba. (Klára lányunk 1968-ban, László fiunk 1970-
ben született.) Akkor Veszprémben 5 ezer jogos lakásigénylő volt. Ekkor indí-
tottuk a KISZ-lakásépítést, mely eredményeként országosan is az elsők között 
szerepeltünk a 850 lakással.

1972-ben lettem a Megyei Idegenforgalmi Hivatal helyettes vezetője. Ott 
nagy élmény volt számomra 1975-ben a 150. balatonfüredi Anna-bál megszerve-
zése. 1976-ban a Veszprémi Tanácsakadémiára kerültem nevelőtanárnak, majd a 
Veszprémi Járás tanulmányi felügyelőjeként dolgoztam. A megyei tanács elnök-
helyettese állásajánlatát elfogadva kilenc és fél évig voltam a GYIVI igazgatója. 
Szép és nagyon felelősségteljes munka volt! Később a Hungária Biztosító okta-
tási referenseként dolgoztam, majd innen vonultam nyugdíjba.

– Hogyan csöppentél a honismereti mozgalomba? Honnét az indíttatás?
Még a pápai Türr Gimnáziumba jártam, amikor lakóhelyemről, Padragról 

írtak ki egy helytörténeti pályázatot. Egyik barátommal 20 oldalban foglaltuk 
össze, amit diákfejjel felleltünk az akkor még önálló faluról. Például azt, hogy 
valamikor a veszprémi görög apácák birtoka volt.

Veszprémben pedig a Petőfi-emléktábla koszorúzás során fogalmazódott 
meg bennem a gondolat, hogy városszerte számos emlékhely, emléktábla talál-
ható, de ezeket senki sem vette számba. És ugyanez igaz a megyére is. Így szüle-
tett meg a Történeti emlékhelyek Veszprém megyében című kötetem 1981-ben. Majd 
ennek javított és bővített kiadása 1996-ban. Felkérésre a veszprémi nyomdászat 
történetét is megírtam.

Ekkor már megfogalmazódott bennem, hogy a leghatásosabb helytörténeti 
tevékenység, ha egy-egy terület feltárásában is aktívan részt veszek. Így került 
sor a veszprémi Várban az Ifjúsági Park kialakítására, vagy a veszprémi Várkút 
feltárására. A Várkútra Hungler József veszprémi tanár, helytörténész hívta fel 
a figyelmemet. A barlangászokkal a kutatás során az is kiderült, hogy a Vár-
kút nem ciszterna, hanem forráskút. 39 méternél értük el a Séd szintjét, akkor 
szivárgott már mind erősebben a víz, a Várkút 40,7 méter mély. A könnyebb 
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kitisztítása miatt alulra is rakattam sűrű rácsot. Felülről a mozgásérzékelőt és 
10 méterenként behelyezett villany izzókat rendszeresen felül kell vizsgálni, az 
izzókat pótolni. A borítón lévő latin és magyar nyelvű szövegeket és az emlék-
táblát szükséges javítani.

A Vár bejárása során vetődött fel bennem, hogy a füredi mintára Veszprém-
ben is legyen panteon a Tűztorony alatt. Majd a Komakút és környékének rend-
betétele következett. A Szent Miklós-szegi templomrom és környezete rendbe 
tétele nagy feladatot jelentett. Ebben a veszprémi Táncsics Szakmunkásképző 
diákjai és tanárai segítettek. Így sikerült kiépíteni a feljáró utat és felvezetni a 
villanyvilágítást. Időközben a város utcanév bizottságában is tevékenykedtem. 
Például a Vilonyai és a Sólyi utcaneveket is én javasoltam, mint iránymutató 
utcaneveket.

Közben, 2007-ben Veszprémben rendeztük meg az Országos Honismereti 
Akadémiát.

Tizenhat évig (2002–2018) voltam a Megyei Honismereti Egyesület elnöke. 
Nagyon fontosnak tartottam, hogy mi, nem szakemberek is foglalkozzunk a 
város múltjával, hiszen Laczkó Dezső vagy Rhé Gyula múzeumigazgatók is 
amatőrök voltak a szó nemes értelmében. De említhetem Eötvös Károly sírem-
lékének megújítását is.

Ma már talán kevésbé vagyok aktív, de tagja vagyok a Sziklay János Asztal-
társaságnak. Ars poeticám pedig csak megerősödött az évtizedek során: Minden 
körülmények között embernek maradni.

A Sziklay János Asztaltársaság munkaülése


