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A közelmúlt történelme I. – Kaland a Kutatóállomáson 

 
Bálint Károly a Szabó József Geológiai Technikumban szerzett technikusi ok-

levelet 1960-ban. Múlt év októberében – iskolánk alapításának 60. évfordulójára 

szervezett iskolatalálkozónk hozott össze ismét Vele. Azt követően küldte el az 

alábbi visszaemlékezést, amelyet most közreadunk. 

 

„Egyik nap 1960-ban, október 23-dika hetében Feri bácsi (Dr. Papp Ferenc pro-

fesszor, Jósvafő díszpolgára, a Kutatóállomás alapítója; a Szerk.) behívott a szo-

bájába. Karcsi, mondta Jósvafőn az Egyetem egy kutató állomást hozott létre, és 

ha van kedved az állomás meteorológiai adatait kellene regisztrálni napi három-

szor. A jósvafői ház mellett van egy meteorológiai állomás, hőmérséklet, szélse-

besség, légnyomás stb. Precízen egy adatgyűjtő könyvbe kell beírni.” 

 

  
 

Bálint Károly a Kutatóállomás meteorológiai kertjében és a ház tornácán 

 

Nagyon örültem az ajánlatnak, mert gyönyörű őszi idő volt és egy szerény ki-

szállási díjat is kaptam. Egyedül édesanyám hetedik érzéke valamit sejtett, mert 

féltett a határ-menti helytől kicsit távol a falutól, éjszaka egyedül, telefon, rádió 

nélkül. Ennek ellenére nekivágtam; mint Ábel a Rengetegnek. Meg is érkeztem 

vonattal, autóbusszal majdnem egy napot utazva. Mindent rendben találtam. 

 

1960. november másodikán borongós, kifejezetten rossz időre ébredtem. A gyö-

nyörű, festői szépségű környezetből szinte semmit nem lehetett látni. Csupasz 

fák, csupasz bokrok, a madarak mélyen szálltak. Annak módja szerint megreg-

geliztem, regisztráltam az adatokat és egy aranyos kis kutya kereste fel a házikót 

az ismeretlenből. Mintha valaki küldte volna barátként, simogattam, cirógattam 

és hirtelen a sarokban egy légfegyvert pillantottam meg. Valahogy ezt eddig 
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nem vettem észre, fogtam magam, és mivel kevés volt a tej és kenyér a faluba 

mentem vásárolni. A Bodri hűségesen követett, gondoltam vállamra veszem a 

légpuskát és elindultunk: a Bodri a légpuska meg én Jósvafő élelmi-szer boltjá-

ba. Meg is érkeztünk, mindenkinek köszöntem és hárman beállítottunk a Boltba 

ahol kedvesen kiszolgáltak. Azután annak rendje szerint egy kis falubeli sétával 

megindultunk a Kutató Állomáshoz. Az időjárás egyre zordabb lett csúnya fel-

hők gyülekeztek az égen, fujt a szél és elkezdett cseperegni az eső. De megérke-

zetünk. Bodri kutya, ahogy jött tovább is ment, ki tudja merre, mert nem láttam. 

 

1960 November 4-dikén az időjárás makacs volt, ahogy az írek mondája 

Tartja, novemberben jönnek fel a szellemek látogatóban. A meteorológiai ada-

tok hűen tükrözték a rossz időjárást. Körülbelül dél táján egy váratlan vendég 

érkezik, aki nem más volt, mint Édesapám. Leírhatatlan volt az örömöm, rögtön 

finom teát készítettünk és egy kis ebéd közben az asztalnál elmondta, hogy, tu-

dod fiam Édesanyád olyan nyugtalan volt miattad, hogy megkért jöjjek utánad, 

és töltsem veled a hátralevő napokat. A tanszék is engedélyezte, hogy együtt 

megyünk haza.” – Kitűnő - mondtam. Aznap büszkén bemutattam az állomást, 

meséltem Bodriról, akinek nyilván én adtam a nevet. Utunkról a faluba a lég-

puskával. Édesapámnak is tetszett az állomás. Esti adatokat közösen regisztrál-

tuk. 

 

 
 

Bálint Károly édesapja az ominózus fegyverrel 

Utána egy kis vacsora, majd nyugovóra tértünk. Éjfél tájban vad dübörgés a be-

járati ajtónál! Nyissák ki! – hangzott – azonnal, Miskolci Rendőrség. Én men-

tem az ajtóhoz, kinyitottam- két bőrkabátos detektív a falhoz nyom, édesapámat 
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a Földre. Nyilván ilyenkor az a gondolatom támadt, hogy bárki mondhatja, amit 

akar, igazolványt nem mutattak, név szerint nem azonosították magukat. 

Korom sötét volt a volt Csehszlovák határtól pár kilométerre. Még az is átvillant 

rajtam hogy bűnözök csapdájába kerültünk édesapámmal.  

 

Hol a fegyver? - kiabálták.  Hova rejtették a fegyvereket?”  Mindent átkutattak. 

„Nincs nálunk fegyver”- mondtam. Körülbelül fél óra múlva édesapámat egy je-

löletlen autóba tették. Nekem pedig azt mondták, hogy az első reggeli vonattal 

egyenesen utazzak haza. Így tettem - senkihez egy szót sem! Talán életem leg-

hosszabb autóbusz és vonatutazását éltem át. 

 

Édesanyám sírva fakadt jogosan a történtektől. Másnap a Tanszékre rohantam. 

Zsilák György tanársegéd volt bent. Elmondtam, mi történt - nagyon meglepő-

dött. Mindenesetre jóindulatúan azt mondta: ”Karcsi telefonálok valakinek.” 

 

 
 

Bálint Károly a hajdani ÉKME tanszéki irodájában 

 

Édesapám este váratlanul megérkezett. Magánzárkába zárták Miskolcon és vá-

ratlanul kiengedték. Valószínűleg valaki a légpuskát a vállamon félreértette Jós-

vafőn és feljelentett!    

 

Bálint Károly vegyészmérnök, geológus technikus, AIChe Emeritus 


