2016. július 12.
Ma megszereztem a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) számára a
felhasználói engedélyt a Püski Kiadótól a Bay Zoltán : "Az élet erősebb' c.
könyvének digitális kiadásához. (A MEK kapacitásának függvényében
készül majd el az elektronikus változat.)
A szinte csak az Interneten olvasó nemzedék számára gondoltam
elérhetőbbé tenni példaképünk könyvét. Eme visszaemlékezésből
megtudható, mit jelent az emigrációban 40 évig a fiókban tartott kézirat
őrzése az 1990-es megjelenéséig (Püski Kiadó), ha hazulról a következő
tartalmú levél érkezik a nehéz években: "... kívánok nektek jó egészséget,
rokonaitokra pedig vigyázzatok mélységes hallgatással!"
Korábban (ez év márciusában), Kászonyi Anikó közreműködé-sével, már
megkaptuk B.Z. özvegyének, Bay Júliának, mint a könyv szerzői jogi
örökösének hozzájárulását a digitalizáláshoz. Javasoltam, hogy előszóként
a Prof. Dr. Pungor Ernő méltatását, a Magyar Örökség díjátadó laudációját
használjuk fel. Formahűen idézem a kapott választ: "TERMESZETES,
HOGY AZ UJ KONYVKIADASKOR, AZ ELOSZOT, PUNGOR
MELTATASAT HASZNALJAK, NEM AZOKET AKIK NEM IS ISMERTEK.
BAY ZOLTANNAK IGEN JO BARATJA VOLT PUNGOR ERNO AKIT
NAGYON SOKRA ERTEKELT , KEDVELT ES SZERETETT."
A digitalizálási gondolatot az indította el, hogy rátaláltam Bay Zoltán
könyvének új 2013 évi (100 példányos!) kiadására és abban az előszó
utolsó bekezdésére. Akkor határoztam el, hogy ez nem maradhat így.

Ezt tettekkel és méltó bevezetéssel cáfolni kell. Egy olyan ember nem

járhat Bay Zoltán "örökségének nyomdokain", aki azt igéri, hogy a
"következő 20 évben" a csapatával Bay Zoltánra "jellemző bátorsággal és
kitartással" fog dolgozni, majd két év múlva dicstelenül távozik az Intézet
éléről. Tudom, többen is tudtuk, hogy a hajdani HÖK-ös földrajz-torna
szakos válságmenedzserré érett mozgalmár csak az Intézet gondnoki
feladatainak ellátására alkalmas. A kutató csoportok megtartására, új
innovativ kutatási feladatok megfogalmazására viszont nem alkalmas
vezető. Legyen bátorságunk ezt kimondani, azzal a tudattal, hogy sok-sok
évig kitartással dolgoztunk és alkottunk, a pályakezdő fiatalokat
tapasztalatainkkal gazdagíthattuk
és valaki az ehhez szükséges
környezetet tönkretette.Tehát ez az ügyvezető nem volt méltó Bay Zoltán
könyvének ajánlására sem, amit amúgy is csak önfényezésre használt fel.
Bay Zoltán nevének haszonélvezőit még egy cselekvésre szólítja fel Bay
Júlia Amerikából érkezett levele (szintén formahűen): "MOST MASROL...
KERDEZEM EZEK UTAN, HOGY MIERT NEM ALLITOTTAK VISSZA A
RAKOSI KORMANY ALTAL IGAZSAGTALANUL MEGFOSZTOTT
MAGYAR ALLAMPOLGARSAGAT BAY ZOLTANNAK? UGY NEZ KI A
HELYZET, HOGY A RAKOSI IGAZTALAN TORVENYEI ELOTT MEG MA
IS VANNAK AKIK HAJLOGANAK. VAGY MEG MOST IS FELNEK RAKOSI
BOSSZUALLO KARMAITOL?" - írta Júlia, aki 1948-ban szökött férje után,
mert B.Z. egy bécsi konferencia ürügyén tudott kimenekülni hazánkból a
szovjet letartóztatás elől.
B.Z. Ausztria földjén találkozásukra így
emlékezett könyvében: " Ha tízszer kellene, akkor is vállalnám, mondja
Júlia. S ezt egy olyan asszony mondja, aki két hónap múlva gyermeket
vár!"
Haraszti Pál, a Bay-IKTI 2013-ban nyugállományba vonult kutatója

