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A LEPESVALTAS ESZTENDEI
Elmondja: GYÚRÓ IMRE, a megyei tanács elnökhelyettese

-:- Érdemes volna egyszer szisztematikusan megfigyelni a másutt élő emberek arcát, milyenné vá
lik, ha társalgás közben Szabolcs-Szatmárra terelődik a szó. Az ország lakosainak jelentős részé
ben ma is él az a torzkép, amely az 1960-as évek elején, az iparba vándorlás, az ingázás idejének
kezdetén kialakult; hazai Távol-Kelet, magyar Ázsia - itt-ott még ma is hallani a lekicsinylő,

bántó, sőt durva jelzőket. Nem mondom, a kemény megállapításoknak volt némi alapjuk, hiszen
gazdaságilag Szabolcs valóban a legelmaradottabb vidéke volt az országnak, de időközben eltelt
két évtized, nem ártana végre figyelembe venni az itt végbement mélyreható változásokat is.
S nem ártana ezt tudatosítani a fővárosban. a Dunántúlon és máshollakókban - legalább olyan
intenzitással, ahogy annak idején a fekete vonatokról, a cigánytelepekről vagy Penészlekről tu
dósították őket.

Megyénk az ország egyik legnépesebb területe, a lakosság száma meghaladja a 600 ezret, s je
lenleg is itt a legmagasabb a természetes szaporulat, évi 16,5 ezrelék, aminek nagyon örülünk.
Ugyanakkor ez gondokat is jelent, s ez volt elmaradottságunk egyik fő oka a múltban, hiszen az
egyre több munkavállalót - ipar híján - nem tudtuk foglalkoztatni. A mezőgazdaság átszervezé
se után ezért indult meg az elvándorlás, illetve az ingázás; 170 ezer szabolcsi hagyta oda szülőhe
lyét s költözött Budapestre, Miskolcra vagy a borsodi iparvidékre, 30-35 ezren vállalták a napi
ingázást lakóhelyük és távoli munkahelyük között. Az exodus még nem fejeződött be, a végleg
elmenők száma most is eléri az évi négyezret, pedig már van ipar, volna elegendőmunkahely, sőt

- sokan talán el sem hiszik - a túlnépesedettnek tartott megye munkaerőgondokkal küszködik.
Régebben ugyanis a szakképzetlen emberek tódultak el, ma viszont a szakmunkások, a középfo
kú végzettségűek fogják a vándorbotot, s ez óriási veszteség Szabolcs-Szatmámak. Kit állítsunk
a helyükre?

A IV. ötéves terv időszakában, vagyis 1976 és '80 között a megye gazdasági fejlődésének üte
me jóval meghaladta az országos átlagot. Lépésváltás tanúi lehettünk, s vagyunk részben ma is.
Ipari termelésünk 87 százalékkal emelkedett, s rendre megvalósultak a mezőgazdasági ágazat
célkitűzései is. Szabolcs adta1lzország gyümölcstermesztésének egynegyedét, ezen belül a téli al
mának több mint a felét, a burgonyának egyötödét, a dohánykészletnek 40-45 százalékát. Terve
ink? Az I980-as években a foglalkoztatás növelését, az elvándorlás csökkentését, az ipar immár
intenzív irányú fejlesztését szorgalmazzuk.

De beszéljünk az emberekről, hiszen - gondolom - a Vigilia olvasóit is az életmódváltás kiha
tásai, a műveltségi szint alakulása érdekli leginkább. Az aktív keresők34,4 százaléka elvégezte az
általános iskolát; országosan 35,6 százalék az arány. Régebben jóval nagyobb volt a különbség.
A szakmunkások aránya pedig egyenesen meghaladja az országosat, a munkavállalók 1~,2 szá
zaléka ~endelkezikszakmai képesitéssel. A 18. életévét betöltött népességből67ezrenfejezték be
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a középiskolát, és 14 ezren rendelkeznek főiskolai vagy egyetemi diplomával. Két főiskolánk, a
tanárképző és a mezőgazdasági intézet nappali tagozatán 2200 fiatal tanul.

Hogy a szellemi gyarapodással egyenes arányban gazdagodott, szinesedett-e az életforma? Fo
gas kérdés - de azt hiszem, igent mondhatok rá. Hat városunkban ezrével épültek a lakások, a
falusi házak háromnegyed részét tulajdonosaik felújították, komfortosították. Jórészt kényszer
ből, az 1970-es árvíz után - a lényeg azonban az, hogy ma már új, vagy teljesen újjáépített ház
ban élnek. Sokan ciceegnek ilyenkor, hogy: igen, igen, de a tisztaszoba megmaradt, a család nap
közben, sőt este is a konyhában tanyázik, az új ház státusszimbólum csupán ... De - kérdem én
- mi mást tehetne az;. aki egész álló nap a jószággal foglalkozik, vagy overallban hazatérve a
gyárból rögtön a kiskertbe megy? Vonuljon be a rengeteg fáradsággal és pénzzel előteremtett új
lakásba? Nem természetesebb, ha az öt-tízperces pihenőt a nyári konyhában tölti, s csak a mun
ka végeztével, megmosakodva, no és szornbaton, vasárnap veszi birtokba azt a bizonyos tiszta
szobát? Mert birtokba veszi! Ott a tévé, ott a rádió, s ha együtt akar lenni a gyerekeivel, értesülni
akar a világ dolgairól, vagy egyszeruen csak kikapcsolódni szeretne, nem marad a nyári konyhá
ban.

Sokat beszélünk a szabad idő okos kihasználásáról, főleg most, az ötnapos munkahét beveze
tése után. Tudomásul kell vennünk, hogy a munkahelyen kívül töltött idő a falusi, de többnyire a
városi embernek sem szabad; dolgozik a háztájiban. másodállást vállal, házat épít. Túlzott opti
mizmus volna azt gondolni, hogy az állandó szabad szombatokat a lakosság művelődéssel, uta
zással, aktív pihenéssel fogja tölteni. A jövedelmek még korántsem olyan magasak, hogy ne vol
na szükség a kiegészítő munkára; s a többletmunka termékeit - a gyümölcsöt, a húst vagy a tisz
tes szolgáltatást - várja a társadalom. Ennek ellenére az emberek egyre nagyobb hányada olvas
- a megyei könyvtár nemrég megnyerte az országos munkásolvasó-pályázatot -, igényli a kultúr
ház műsorait, a színvonalas színházi és filmprodukciókat. Ezt az igényt elégítettük ki azáltal,
110gy felújítottuk a Móricz Zsigmond Szinházat, állandó társulatot szerveztünk, s megnyitottuk
a 160 millió forintos költséggel épült megyei művelődési központot.

A szinházért, a művelődési otthonért - az általános elismerés mellett - bírálatot is kaptunk.
Leggyakrabban azt, hogy ennyi pénzből, ennyi erőfeszítéssel tucatnyi kisközségben épülhetett.
volna kultúrház: Olyan helyeken, ahol semmilyen művelődési intézmény nincs, még presszó sem,
ahol összejöhetnének a helybeliek. A megyei vezetésnek viszont az a véleménye, hogy egy százez
res város s egy több mint félmilliós megye nem lehet meg saját szinház, színvonalas művelődési

központ nélkül. A műsorszerkesztésnek, a programok összeállításának kell rugalmasnak lennie,
hogy a magasabb - bár egyáltalán nem elit - kultúra szentélyeiben ki-ki megtalálja a kedvére va
ló szórakozást.

A kistelepülések gondjai közt nem a művelődési otthon hiánya a legégetőbb; ahol van, ott se
mindenütt használják ki. A községi tanácsok összevonásával, az iskolák körzetesítésével - ami
társadalompolitikai szempontból mindenképp hasznos és kívánatos volt - együtt járt az értelmi
ség elköltözése az aprófalvakból, sez károsan hat a faluközösségekre. Hiú ábránd volna persze
azt hinni, hogya székhely-községben tanító pedagógus vagy a tsz-központ agronómusa a közős

ségért érzett felelősség hatására visszaköltözik a csöndes, száz-kétszáz lelkes településre. Szerin
tem az értelmiségi munka hatásrendszerét kell megváltoztatni, a falugyűléseket falunappá, huza
mos együttlétté kiterjeszteni, ahol a lakosság nyíltan megbeszélheti mindennapi dolgait a község
elöljáróival, a helybeli, bár a székhely-faluban lakó vagy a városban dolgozó értelmiségiekkel.
Az együttműködésben, a közös feladatok megoldásában komoly szerepe lehet a római és görög
katolikus, református és unitárius lelkészeknek is. Különösen az általános emberi erkölcs, a
munkakultúra és a művelődési igények formálásában segíthetnének sokat - talán többet is a je
lenleginél. S bár a falvakban fogy a lakosság, ezt a folyamatot előbb-utóbbszeretnénk megállíta
ni, bebizonyítva, hogya falusi élet is méltó lehet a XX. század színvonalához. S ahol megállítha
tatlanul csökken a lélekszám, az alapellátást - a vizet, a villanyt, a postai szolgáltatást, a bolti
árukínálatot - ott is biztositani akarjuk, nehogy a helyben maradók bármiben is kárt szenvedje
nek.

Amegye településszerkezete, tájjellege nem egységes. Három különböző részre tagolható: a
Nyírségre, Szatmárra és a beregi vidékre. Mindenütt mások a gazdálkodási körűlmények, a ha
gyományok, a népi kultúrajegyei; mások az emberek is. Az országnak ez a tájéka mindig benne
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volt a történelmi és szellemi mozgások erőterében; gondoljunk csak a Rákóczi-szabadságharc
ban Esze Tamás talpasaira, Bessenyei Györgyre, a reformkor Kölcsey nevével fémjelzett éveire,
Krúdy Gyulára, Móricz Zsigmondra, a megye zenei és néprajzi jellegzetességeire. A Beregben a
famunka és a szőttes, Szatmárban az irodalom, a Nyírvidéken a muzsika dominált. Tájközpont
jaink - Kisvárda. Mátészalka, Nyírbátor, Nyíregyháza - nem elnyomni, hanem továbbgyarapí
tani igyekeznek a három vidék sajátos kultúráját. Ezt segíti elő a helyi írócsoport, két negyedéves
folyóiratunk, a Műhely és a· Szemle, a ·kétévenként megrendezett szabolcsi tárlat, a sóstói mű
vésztelep, a nyírbátori zenei napok rendezvénysorozata is. A történelem folyamán már számta
lanszor megmutattuk, hogy Kelet-Magyarország nem alávalóbb a haza egyetlen más régiójánál
sem; bizonyosak vagyunk benne, hogy ma sem az, s hogy a jövőben is méltó lesz gazdag szellemi
örökségéhez.

CSÉPÁNYI FERENC

RÉSZT KÉRNI AZ EMBEREK NAPI
GONDJAIBÓl

Aki 1944 végén elvetődött Szabolcs megyébe, a Tisza mentén tucatnyi felrobbantott templomot
láthatott, homokbuckákat, falusi földbirtokosok kúriáit, falvanként mintegy három templomot,
ajobbágykorra emlékeztetőkis ablakú, nád fedeles házakat, meszelt kerítéseket - és mintegy fél
milliónyi földhözragadt szegény embert. Nem véletlen, hogy az ország legelesettebb megyéjének,
"sötét Szabolcsnak" nevezték ezt a vidéket. ilyen körülmények között lelkipásztorkodott itt
mintegy kétszáz római és görög szertartású katolikus lelkész.

A görög és a latin szertartású papság ma is együtt él, együtt dolgozik a megyében. A székvá
rosban, Nyíregyházán van a görög katolikus egyházmegye székhelye is. A görög papság - csalá
dos lévén - teljesen beleivódott a megye társadalmába, gyermekeik sorsának alakulásával szerte
ágaznak kapcsolataik. Igaz, a régi rezsim ben az átlagos, zömében szegény hivőkhöz képest ki
emelt társadalmi és gazdasági helyzetben éltek, IS-30 hold nyi futóhomokon gazdálkodtak, de a
hívektől vajmi keveset várhattak az egyház anyagi támogatására. Ebben a megyében talán a töb
bi megyénél is jobban észlelhette a papság, hogy a szocialista forradalmi változás elkerülhetetlen
a magyar társadalomban. Végre a papságnak is szakítania kellett a régi társadalmi felfogással és
berendezkedéssel, amely csak keveseknek nyújtott emberhez méltó életet.

Amikor Budapesten megindult a papság békemozgalma, és a megyében megalakult a Katoli
kus Békebizottság, a szabolcsi papság nagyobb része örömmel üdvözölte az állam és az egyház
megállapodását. Még a fontolva haladók, a maradiak, a részletekkel bíbelődni nem szeretők, a
.míndent vagy semmit" szemléletűek is elmentek a gyűlésekre. amelyeken az általános politikai
tájékoztatáson kívül többnyire az egyház és az állam megegyezéséről.s az abból folyó papi ma
gatartásról volt szó. Sok bizonytalankodás, egyéni sérelem, kételkedés is elhangzott a felszólalá-
sokban. .

Ebben az időben sok pap gondolkodásában ott feszült az ellentmondás; ha én mint pap támo
gatom az államot, akkor elősegítemaz ateizmus terjedését is, s ezt nem tehetem. Erre azt vála
szoltuk, hogy az állam nemcsak az ateizmust terjeszti, hanem a társadalom békéjét, jólétét segíti
elő, az életszínvonalat emeli mindenki számára, gondoskodik polgárairól, hogy emberi életet él
hessenek..Jövőnket nem kinek-kinek a hite, világnézete, hanem a munkája fogja meghatározni.
Jövőnk alakításában mindenkire szükség van, a szocializmus a vallásos emberek számára is épül.

Az 1956~os események idején a megyei papság mindenütt nyugalomra, békére intette a híve
ket. A konszolidáció után újjáalakult a papság békemozgalma, és töretlenül folytatta munkáját.
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