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KERESZTES ÁGNES

Akácos út

végig sötét
végig fehér
estében és virágban

akácos út
fürtjeit mézért szaggatom
levelét babonásán

milyen világot tartanak
a láthatatlan ujjak

akácos út?
fordított fák a föld alatt
gyökérré jámborainak

kocsmaasztalra zuhanó
koponyáknak zene

„ . . . akácos ú t . . . "
egyszer valami igazi
választás kellene

de hol sötét
de hol fehér
színre találni kortest

akácos út
mennyi mennyi „ . . . nyáreste volt..."
és mennyi mennyi holttest

hányan hulltak véletlenül
szerétre nem szerétre

akácos út
viseld csak édességedet
nem elég hogy befedje

ha végigmegyek rajtad én
vasalt cipők kísérnek

akácos út
könnyű dadogni részegen
nehéz az igaz ének
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DUDÁS SÁNDOR

Gyorsulás
Mesék kacsalábán
Forog hitem vára.
Sárkány-szíve csönddel
Keresnek halálra.

Valahol mélységből
Valahol magasba,
Magam közelítve
Visz a semmi sodra.

Magam közelítve
Keresnek halálra.
Sárkány-szíve csönddel
Forog hitem vára.

BENCZE JÓZSEF

Rozsdásodik
ráncom
Rozsdásodik ráncom,
halkul a viháncom.
Akár a jegygyűrű,
szorít az évgyűrű.

Az elvetett
magban
Az elvetett magban
megőszül szakállam,
szép kalásszá érik
félrecsapott vállam.
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GALAMBOS LAJOS

Küszöbön állnak a hegyek
ni.

A valóságos helyszín

TUZA: Ünnepien öltözve.
Még csak hajnal is alig van, megmosakodtam a Tiszában istenesen. Szappan,
ebben a világban, úristen, létezik-e? Kő. Jó dörzsölő-kő, az létezik. Mekkora
út lesz, míg beérek a hídon át a templomig?
Behallgat.
Ezek, persze, még nem keltek fel. Na, majd mindjárt.
Vásott kölyökként.
Legyen az istennek dicsőség az égbe, szerencsével vittük nagy dolgunkat
végbe. Legyen az úristen mindig a vezérünk, igaz gyámolítónk . . .
Elhallgat valami nagy rémülettel.
Mostmár csak suttog, bizony.
Váljon az új párnak mai esküvése lelkűnknek örök javára.
Kiált.
Marina! Nem hozták volna még vissza az én törvénytelen vejem-uramat?

MARINA: Gyűrten, alvatlanul.
Nem, papa. Pirítós kenyeret csinálok magának reggelire és menta-teát.
Ez van.

TUZA: Nem kell. Nem kell nekem semmi, amíg ő itten nincsen. Nagyon harag-
szom rá. Ember még nem élt a földön, akire úgy tudnék haragudni, mint
őreá. Szüzességedet elvette, holott feleségül nem vett. Jó, van egy felesége
valahol, Dél-Amerikában. A szentegyház nem választotta el, jó. Gyermeket
szültél neki, pompás fiút, jó. Engem szeret ő, jó. De miért nincsen itten.
Ilyen körülmények között nem tud haragudni az ember igazából. Marina!

MARINA: Tessék, papa.
TUZA: Valahogyan én mindig félek, ha ő nincsen itthon.
MARINA: Én is.

Látszik rajta, hogy egész éjszaka fent volt, le sem vetkőzött, csupán csak,
hogy a keze el legyen foglalva, motoz valamit a lakásban, minduntalan az
ablakhoz megy, kinéz, majd csak jár körben.

TUZA: Te talán még észre sem vetted, mekkorákat tudunk sakkozni olykor.
MARINA: Észrevettem.
TUZA: Magunk között szólva azt is megengedi olykor, hogy beadjam neki

a suszter-mattot. Aztán persze megver utána akár ötször, de mit számít,
ha vele lehet az ember?
Kopognak.
Megdermednek.
Csakis ő. Bár mosakodván a Tiszában nem képzett meg az én sas-szemem
előtt semmi. Egy hitvány csónak se. De ilyen hajnalon ki kopogna más?
Bizonyosan körbe jött. A hídon át.

MARINA: Óvatosan szól ki.
Gusztáv?

TUZA: Amennyire tud, rohan.
Há! én törvénytelen vejem-uram. Éjtszakázunk? Éjtszakázunk?
Egy ifjú ember lép be.
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IVÁN: Jóreggelt kívánok. Jóreggelt, mama. Magának is, nagyapó.
MARINA: Iván!
IVÁN: No. Olyan nagy ügy, hogy eljöttem hozzátok?
MARINA: Kicsi fiam.
IVÁN: Kicsinek éppen nem kicsi. Vagy te is kicsinek látsz, nagyapa?
MARINA: Én egyetlenem.
IVÁN: Hallod, nagyapa. Én, meg az egyetlenség.
TUZA: Világos, ördöng vagy te, Ivánkám. Volt az egyletben egy ember, bizo-

nyos Kómár Vendel, aki krétás volt, s aki megmondotta, hogy az ördöng
már nagy szent őhozzá képest. Te meg ördögebb vagy Belzebubnál. Ünneplő-
be vágtam magam kora hajnalban, István-napi körmenetre készülvén. De,
hogy az unokám is ideér, erre?!

IVÁN: S a csataló? Alszik még?
MARINA: Ráragadva a fiára.

Nem tudhatjuk, fiam.
TUZA: Megtette azt a gyalázatosságot, hogy annyi idők után először édesanyád

mellől kimaradt.
IVÁN: A vén Gusztáv?
TUZA: Ki. Ha mondom.
MARINA: Elvitték őt.
IVÁN: Táskáját leteszi.

öt? Elvitték?
TUZA: El. Nagy érzésem volt. Az egerek odafönt két nap óta nem rágcsáltak.

Maradt a papírhalom.
MARINA: Még van egy üveggel. Alexandre-Gustave Eiffeltől. Megbontom,

édes fiam.
IVÁN: Várjunk csak, várjunk, várjunk, várjunk azzal. Elvitték? Miért?
TUZA: Tanúskodásra. Nyilván. Hisz ő ártatlan. Az is volt világéletében. Jó,

jámbor ember.
MARINA: Szerencsétlen. Álmodó.
IVÁN: Nem, nem, az én apám nem szerencsétlen, bár lehet, hogy álmodozó,

Emlékszem, nyugdíjazása után, lehettem talán ötéves, a térdén ültem, a kü-
szöb előtt. Hideg szél fújt odakint. Sírtam, vergődtem, és követeltem, hogy
vigyen ki a Tisza-partra. Mondotta: nem lehet most kimenni, kisfiam, hideg
van kint. Itt bent akkor mért nincs hideg? Hát nem látod? Itt állnak a kü-
szöbön a hegyek: Tátra, Mátra, Fátra, Hargita s mind a többi. Ők védenek
bennünket. És én akkor láttam valóságosan: ott, a küszöbön álltak a hegyek.
Csend.
Mennyi is az idő?

TUZA: Alig múlhatott öt. Korán mentem le fürödni a Tiszára.
IVÁN: Van még időm. ötharmincötkor van a találkozóm.
MARINA: Kivel?
IVÁN: Nem érdekes, édesanya. Abból a konyakból mégis, talán egy kortyot.
MARINA: Azonnal és azonnal.

Elmegy.
IVÁN: A nagyapjához.

Elvitték? Hisz ő egy abszolút tiszta úr.
TUZA: Te a te apádat, az én törvénytelen vejem-uramat ne bántsad.
IVÁN: Dehogy bántom. Miért is bántanám? Lévén az északi fronton, a csehek

ellenében, szikratávírón beszéltünk is. Mit gondol, nagyapó, miről beszél-
gettünk?
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TUZA: A családról.
IVÁN: Abszolút pontos ráérzés. Megkérdezte ugyanis, felettébb fontos dolog-

ként, hogy véleményem szerint Platón és az új platonizmus között valóban
Arisztotelész áll-e, az esztétikum sajátosságainak igazi felfedezője? Megál-
lapításainak korszakalkotó jelentőségét különböző összefüggésekben már
kifejtette előttem, nem hagyva ki a vasútépítés modern lehetőségeit. Főként
arra hívta fel a figyelmemet; vajon világosan felismertem-e, miben külön-
bözik az esztétikai visszatükröződés egyrészt magától az élettől, másrészt
ennek tudományos visszaadásától? Hallatlan izgalomba hozott a fater, bár
vele egyetérteni nem tudok ma sem. Ugyanis vegyünk egy alkotást azok
közül, amelyekben ő közreműködött. Nyugati pályaudvar, Keleti, Margit-hid,
satöbbi. Utólagos esztétikai értelmezése szerint úgy kell látnom, hogy ő úgy
véli, miszerint az emberi tevékenység látványos formái sem nem etikátlanok,
sem pedig etikaellenesek. Ezt nem bírom az én apámban. Ezt a kínkeserves,
magaalkotta középutat. Ebbe csak belebukni lehet. A másik kettőbe is,
persze, akár a jobb-ba, akár a balba; de ez a két pillér legalább világos.
Igaz, nagyapó?

TUZA: Nem tudok én latinul, gyermekem.
IVÁN: Hát magyarul beszéltem.
TUZA: Kizárt dolog.
MARINA: Jön a konyakkal.

És mindjárt lesz pirítós kenyér menta-teával. Jó lesz.
Két pohárba tölt.
Apám, koccintson Ivánnal, kérem.

TUZA: Végre, hogy ezt is megértem. Gyorsan igyuk ki, mielőbb vissza vonatnék.
Mikor Noé apánk isten parancsára a vízözön elől futott a bárkába, minden
állatfajból és növényekből egyet vitt, hogy a vész után ne nélkülözzön. Ám
a legbölcsebben mégis csak azt tette, hogy a szőlőtőkét el nem felejtette.
Neki köszönhetjük, hogy a bort ismerjük, amelyből erőnket és reményünket
szerezzük.

IVÁN: A nézőtérrel mereven szembefordul.
Ez nem bor, ez konyak.

TUZA: Bor az is, csak sürvebb. Töltök még.
IVÁN: Nem, nem. Majd a találkozóm után. Szerencsére nem kell messzire men-

nem, csak ide, az erdőbe.
MARINA: Jön a teával, pirítással.

Tessék. Szegény étek, de megteszi tán. Te pedig mért nézed az erdőt?
IVÁN: Mondom, hogy van találkozóm valakivel.
MARINA: Kivel?
IVÁN: Nem érdekes.
TUZA: A Tiszát néznéd inkább. Az én sas-szemem ott fedez fel mindenkor

mindeneket.
MARINA: Kőszoborrá válván.

Iván.
IVÁN: Tessék, mama.
MARINA: Csak nem Kun Lászlóval van a te találkozásod?
IVÁN: Felugrik.

Honnan tudható ez? Ki tudja ezt? Honnan merészeli ezt tudni bárki is?
MARINA: ő mondotta, hogy egy fontos elvtárssal lesz neki itt a házunk mö-

götti kiserdőben találkozása.
IVÁN: Kiknek mondta el?
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MARINA: Csak az édesapádnak, és nekem.
IVÁN: Másnak?
MARINA: Ugyan. Nagyon fáradt, nagyon gyötört ember volt már. Két hétig

a nádas mocsarakban élt. Csak az utolsó éjszakára jött ide, és mondta, jön
majd ide valaki, a házunk mögötti erdőbe. Olyan ember, aki nagyon jól
ismeri az itteni környezetet. Papírokat hoz, és valami pénzt.

IVÁN: Itt vannak a papírok, és itt a pénz. Doktor Tisza István magyar királyi
titkos tanácsos részére kiállítva.

TUZA: Tisza Istvánt nem lőtték agyon?
IVÁN: A fia él. Kiköpött Kun László. De hol van ő?
MARINA: Az apáddal együtt vitték el. Itt bújt, fent, a papírok között.
TUZA: És ki vitte el őket, fiam? Aki előzőleg szintén itt bújt. Kordé Móric.
MARINA: Mór.
TUZA: A gyalázatos.

Csend.
IVÁN: Teát kortyolva.

Egyik sem buta ember. Sem az apám, sem Kun László. Kun László különösen
jó politikai iskolát kapott a mármarosi sóbányákban, nem beszélve az orosz-
országi, kazányi tetteiről. Nem fogják hagyni magukat. Valahogyan kivágják
magukat. Itt kell lenniük fél hatra. Bizonyos vagyok benne. Nagyapa, csak
figyelje a Tiszát. Én az erdőn tartom a szemem.
Csend.
Mama, kérnék pirított kenyeret.

MARINA: Hiszen itt van.
IVÁN: Az erdőt, vagyis a nézőteret figyelve.

Olyan világba jutottunk, ahol a tiszta embereket gyorsabban végzik ki még
a gondolkodók is, mintsem a bitófára érett bűnösöket. Nem véletlen.

TUZA: Csónak indult át a Tiszán.
MARINA: Odaszalad.

Csak két katona ül benne.
TUZA: Mögöttük egy nagy hordó. Lehet ötszáz literes. Két ember mindenesetre

kényelmesen beleférne. Csak nem bort hoznak nekünk?
IVÁN: És ha netán ők szöknek a hordóban?

Csend. Mindhárman a helyükre térnek.
Húsz nappal a bukás után jogos már a vélemény. Magyarország, a hajdani,
európai nagyhatalom tenyérnyi területre fog zsugorodni. Oda lesz Erdély,
oda a Délvidék, oda Észak-Magyarország, és még az osztrákok is leszakíta-
nak belőlünk egy darabot. Minden oda lesz itt. Ilyen ezeréves uralkodóosz-
tályt, miként e Magyarország, nem szült még a világegyetem. Tengernyi fost
szült ebbe a hazába a földgolyó. Ez a bornirt, seggbuta osztály képes eladni
az ország kétharmadát, csak hogy az alfelén lyuk maradjon. Ráadásul, nem-
csak most, ezer éve, sorozatban követik el azt a bűnt, amit az alvilág feje-
delme, egy Lucifer sem merne megtenni. Az alvilág fejedelmének van ugyan-
is etikája. A fény etikája. Az ellenkezés dialektikus etikája. Ezek? E ke-
serves sorsú ország urai? Letiportatják minduntalan a haza eladásával egye-
temben a hatalomra régen érett népet. Ilyen mocsok osztályt nem szült
a földkerekség. Ez olyan fekélyes már, amilyenre nincs emberi szó. Lány-
gyermekünknek, születésük pillanatában, bűzlő és rothadt már a méhük.
Tengernyi hányás. És mindig ez önt bennünket el.
Ordít.
Értitek, mit ugattam?
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TUZA: Átért a csónak. A két katona nagyon könnyen emeli ki a hordót. Bor,
az nincs benne, bizonyos. Igen furcsa hordó. Mintha a dongái ötcolos szögek-
kel lennének televerve, sűrven. Gyertek csak. Gurítják fel, ide. Nem öt-,
hétcolos szögek. Beleverve a dongákba. Belülről nézve mind mint megannyi
karó. Az én sas-szemem nem téved. És nocsak. Elindult a másik partról
a nagyobbik csónak is. Sokan ülnek benne. Legalább öten.
Mindhárman a Tiszát nézik.

MARINA: Gusztáv!
IVÁN: És Kun László.
MARINA: A másik három, apám?
TUZA: A fogfájós hadbíró, a román őrnagy, és ama Kordé Móric igazgató úr,

aki itt bújt nálunk. Az az, Kordé Móric úr.
MARINA: Mór.
TUZA: Az unokájához.

Nyilván kivágták magukat, ahogyan mondtad. Nem is lehet másként. El-
végre azt az urat a diktatúra alatt mi mentettük. Csak nem tudom, mi végre.

MARINA: Talán most meghálálja a segítségünket.
TUZA: Elfordul.

Nem.
Ivánhoz.
Menj föl az apád szobájába, a papírok közé.

IVÁN: De miért?
TUZA: Bilincsben van apád is, Kun László is. Nem látod?

Kiált.
Menj már felfelé, a szentségedet. Kikötnek máris. A két katona a hordó
felső, záró dongáit kiszedte.

MARINA: Menj, Ivánkám, menj. Könyörgök.
Feltuszkolja a fiát, behúzza a függönyt.

TUZA: Jönnek fel, mindjárt zörgetni fognak.
Zörgetnek is.
Én nyitok ajtót. Maradj. Az én vén lelkemnek az az érzése, nem tudok ma
elmenni az István-napi körmenetre. Pedig mennyire szeretem. Olyan szép.
Olyan fenséges. Gyönyörű, amikor éneklik a népek:
Zörgetnek újra, a vén ember megy kifelé, közben dúdolja:
hol vagy István király
téged magyar kíván
gyászos öltözetben
teelőtted sírván
Kiér, akik jönnek, szinte berontanak, maguk előtt tuszkolván a két bilincses
foglyot. A vénember csak kullog utánuk. Gajdol.
Hát még ez ünnepnap másik nagy nótája!
boldogasszony anyánk
régi nagy pátrónánk
nagy ínségben lévén
így szólít meg hazánk

KORDÉ: Marinához.
Nekem nemcsak jogom, kötelességem kezet csókolni. Én jártam ki a statá-
riális bíróságnál, hogy a kivégzés előtt az urak még elbúcsúzhassanak.
Tessék.

KUN: Az első pillanattól kezdve szerettelek, Marina.
MARINA: Tudom, László.
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UTASS: Az az osztály, amelyik e senyvedék után mégis csak jön, ne csináljon
ilyen moslék-országot. Csókolj meg, kedves.

MARINA: Gusztáv. Én uram.
UTASS: Mond el a fiunknak, hogyan éltem. Ha egyáltalán találkozol vele.
MARINA: Egészen bizonyos, hogy találkozom vele. (Elviszik őket.)
SZEKERES: Látom, van az a jó konyak.
MARINA: Van.
SZEKERES: Töltene?
MARINA: Nem.
SZEKERES: Akkor iszunk az üvegből, ön is. Valérián Lescu őrnagy úr?
LESCU: Je suis chez ici Tisza. C'est la frontiere de la Grande-Roumanie.

Isznak.
Nous ne voulons pas Budimpesta, Nous voulons la Tisza.

SZEKERES: Uramisten, csak azt tudnám, mért fáj nekem ennyire a fogam?
KORDÉ: A kivégzendőket nem kínáljuk meg?
SZEKERES: Kár már beléjük.
KORDÉ: Jó, jó, nem szóltam egy szót sem.

Marinához.
Asszonyom, nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a hadbíróság tőlem
kért tanácsot a kivégzésre vonatkozóan. Boldogság töltött el, hogy tanácsot
adhattam. A halál ugyanis, Utass Gusztáv véleménye szerint például, fel-
emelő dolog. Miként a születés. Csupán a két pillér között nehéz a helyzet.
Hát persze. Minden alá van vetve a történelmi változásoknak. Az élet, kétség
kívül, az emberiség ősi képessége, és mint olyan, törvényeit csak önmagából
merítheti. Utass Gusztáv azt mondotta egyszer nekem, hogy az ő példaké-
peinek egyike Gellért.
Odamegy a szoborhoz, ráteszi a kezét.
Nos, méltóbb halált kívánhatna-e bárki is annál, amilyen a Gellérté volt?
A szöges hordó a parton már készen áll. Beleférnek mindketten.

SZEKERES: Nem fognak sokat szenvedni. Csak amíg legurulnak.
LESCU: Tisztán, magyarul.

Amint a vízbe érnek, egy sorozatot beléjük lövünk. A konyakot magammal
viszem. Az enyém. Minden az enyém itt. Indulás.
Csend.

TUZA: Odaát, a templomnál, lám, már kezdődik a körmenet.
Csend.
Kalapácsolás hangja.
Szegelik be a hordót. Igen.
Csak ez a hang.
Benne vannak, gurítják lefelé mindjárt.

KORDÉ: Visszatér.
Föntről. A felső szobából szeretném nézni. Nagyon jó onnan a kilátás. Ked-
vességükre emlékezve megengedem, hogy velem jöjjön. Sőt megtiszteltetés-
nek fogom venni.

MARINA: Maga oda ne menjen fel, uram.
KORDÉ: S vajon miért?
MARINA: Oda maga nem megy fel, uram.
KORDÉ: De hisz már gurítják is a hordókat. Mindjárt jön a lövés-sorozat?

Rohanna fel, letépve a függönyt.
MARINA: Gellért szobra mögé nyúl.
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Maga oda semmiképp nem megy fel, uram.
S lelövi Kordét.

KORDÉ: Még néz az asszonyra.
Az úristenit. Az úristenit. Hát miféle dolog ez?
Legurul. Ráng.
Miféle dolog volt ez?
Kintről is hallatszik a lövés-sorozat.

TUZA: Én istenem. Én istenem. Miért hagytál el engemet?
Csend.
Ott kint. Odaát. Kezdődik az mi nagy királyunk, István körmenetje. A Tisza
haragosan zúg. Áthozza az éneket, hallod?
rólad emlékezvén
csordulnak könnyeink
vértől harmatoznak
szomorú mezeink.

MARINA: Elveszi a halott Kordétól a pisztolyt.
Ugyanitt, de gondolati síkban

MARINA: Aki ide még be mer lépni. A fiamért, bárkiért.
A két jérji jön be, szegekkel verten, de fájdalom nélkül már.
Utass kiveszi felesége kezéből a fegyvert.

UTASS: Ugyan, minek neki? Álljunk csak elébük, ide a küszöbre.
KUN: Mint két hegy.
UTASS: Jólesne egy pofa konyak, nem gondolja, rugókovács úr?
KUN: Nagyon is úgy gondolom, Utass úr.
UTASS: Küldjük el az öreget a városba. Űgyis oda akart menni, az István-napi

körmenetre.
KUN: Küldjük csak szegényt, megtér tán, míg mi őrködünk.
TUZA: Megindul, majd a két árny között kimegy. A lánya, Marina elindul fel,

a lépcsőn, a fiához.
Lentről, a másik oldalról hallatszik a körmeneti kórus.
hol vagy István király
téged magyar kíván
gyászos öltözetben
teelőtted sírván
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KARDOS ESZTER

w

Ének
Egy énekel
kettő kalapál
három homokot hord
négy tüzet éleszt
öt kertet öntöz
hat házat épít
hét hidat ver
nyolc nyájat terel
kilenc kenyeret süt
tíz puskát fog, leterít mindenkit
tizenegy újrakezd

GÁTI KOVÁCS ISTVÁN

Él bennem
Én már nem tehetem,
hogy kerítésre köpjem harag-gyűjtötte nyálam.
Megszilárdult ésszel nem rugdalhatom a póznát,
csak mert arra menve, beleakadt lábam.
Mégis néha,

egy-egy éjjel arra gondolok,
hogy nem tudok, csak ingyért adni:

nem is tudom miért,
a legsemmisebb semmiért!

Szebbek lesznek-e versemtől a lányok?
A hiányok elviselhetőbbek?
Lesz-e annál titkosabb titok,
ha elmondom szavaitok az első szembejövőnek?
Jövőnek hiszed-e velem a holnapot,
ha napbanyíló karjaim között az éjszaka ver örök tanyát?
Elhiszi-e a talaját vesztett,
hogy nincsen soha vég, csak mindig újrakezdet?
És elhiszem-e végül én — jóval túl utam negyedén,
hogy még úgy is érdemes,
hogyha senki sem keres soraim közt sem jót, sem hibát?...
Él bennem egy szép mese, mely most is így tanít:
aki lerombolja képzelt falait,
és belőle valódi házat épít másnak,
az átugorja zajló éveit,
és fügét mutat a meglepett Kaszásnak.
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VALÓ VILÁG
Ki meg nem hal fiatalon
EGY PARASZTEMBER MONOLÓGJA

— Világéletemben nagyon szerettem a lovakat, de a legjobban azt a két csikót
szerettem, amit gyerekkoromban hajtottam. Nagyon szép egyformák voltak,
mind a kettőnek egyforma nagy hókája volt, oszt még az volt benne a legérde-
kesebb, hogy az egyiknek a hókája görbült erre, emezé meg emerre az oldalra,
mintha úgy lettek volna kifestve. Nagyon tetsztek azok a csikók. Hát aztán
már mindig könyörögtem édesapámnak — nyugodjon —, hogy: ,.Édesapa,
taníjjuk már be iket !" Be is tanítottuk. Mikor először befogtuk, oszt megyünk
— féltem én azért, fogtam a lőcsöt, mondok fel fogunk mi még fordulni is —,
de nem lett semmi baj, mentek, mint a villám. De örültem neki ! Ahogy me-
gyünk, elértük a kocsmát, édesapám elkurjantja magát, hogy: — „Hőha, csikó,
h ő ! — azt mondja —, szokjatok meg, hogy a kocsma előtt meg kell állni." Hát
meg is álltak a csikók elég jól, ő bement, aztán biztos nem vizet ivott, mert
szerette a pityókát az is, én meg kint maradtam, kellett fogni a csikókat.

Mentünk tovább, még elmentünk egy jó úton, aztán hazafelé. Utána nem-
sokára, mikor már a csikók betanultak, úgy hozta a sors, hogy a szomszéd
községbe kellett menni lakodalomba. El is mentünk, de hát tiszta új szerszámok
voltak ám nekik. Nagyon szép volt! Aki meglátta, mind bámulta, hogy milyen
szép csikók, meg milyen szerszám, meg minden. Apám olyan büszkén fogta
a gyeplőt! Még én is örültem nekik, nagyon örültem . . . Nagyon szépek voltak,
párosak. Aztán soká nálunk is voltak, úgy, hogy már lovak lettek, de mindig
nagyon kedveltem iket. Egyiken nagyon jó volt ülni. De sokszor megnyergeltem!
Még arra is megtanítottam, hogy a Nyitra-töltésen, mikor sáros volt az út,
mindig el volt zárva a gát vasrúddal, nem szabad volt menni, oszt messziről
nekizavartam, ott megálltam, mondok szagolja meg a rudat, megszagolta a vas-
rudat, s másszor is nekizavartam, átugorta. De olyan jól sikerült! Sokszor
elmentem én arra, utóra már úgy megszokta, hogy már tán várta is, hogy
menjek arra, ugrassam keresztül a vasrudat. Jó csikók voltak no, még márna
is eszembe van, hogy jó volna egyszer úgy megfiatalodni, meg aztán olyan szép
lovakat hajtani.

— Én bizony korán belefogtam a munkába. Volt egy bátyám, azt elvitték
k a t o n á n a k . . . Mikor is volt az! Nem is tudom már p o n t o s a n . . . Elég az ahhoz,
hogy az volt a lovász, aztán elvitték katonának. Meg még egy bátyám volt,
az csak egy évvel volt idősebb, mint én, az meg ökröket hajtott, nem akart
lovász lenni. így aztán énrám maradtak a lovak. 13 vagy 14 éves lehettem, elég
nehéz volt azt megszokni először, de azért csináltam, nagyon szerettem. Répa-
hordás volt, azt is tudom, mindjárt első nap répát kellett mennem hordani.
Messzire is kellett menni, aztán sötét volt ám, úgyhogy mire hajnalra haran-
goztak — öt órakor szokott az tán lenni —, akkorra én már rakodtam répával.
Aztán egyszer valaki hátulról : „Hát te mit csinálsz itt, gyerek?" Hát az meg
a csősz volt, minek is h í v t á k . . . Hebegő Keszi Lajos báty volt, sose felejtem el
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a nevét neki. Mondom: „Répát hordok." „Állj" — azt mondja — milyen apád van
neked, ilyen korán fölkelt?" Mondom: „Sok ám a répa, ezt el kell hordogatni."
De korán volt nagyon, úgy, hogy mikor a nap jött, már volt úgy, hogy Baj csőn
voltam. Én voltam a legelső, még urasági kocsis sem volt ott egy sem akkor.
Odaálltunk a sír mellé — „répaprizma" vagy minek mondták itet —, hány-
juk . . . De én azt hittem, hogy le kell hányni, nos a fene aki megette. Azok
az emberek bolonddá tettek, mert hát gyerek voltam még. Az öreget már nem
tudták úgy becsapni, az lehányta a földre, a végébe. Engem meg mindig oda
tettek, ahol tetézni kellett a prizmát. Az még egyszer olyan nehéz, felhányni.

Meg még az odamenetel! Gyalog kellett a lovak mellett menni, mert három
ló volt, de igen megrakodtam mindig. Rossz út volt, nagy homok. Hú! Minek is
hívták áztat? Partra kell menni, n o . . . de homokban! „Lófingató partnak",
az anyja teremtésit, ami kínozza a lovat. Nagyon nehéz volt. Aztán este, mikor
hazamentem, apám — már édesapám, úgy mondom, mert mink úgy szólítottuk
a szüleinket: édesapa, édesanya. — ,,Hol voltál ennyi ideig?" — mondja édes-
apám, nyugodjon. „Hát — mondom — répát hordtam." „De mért késtél el?
Mennyit vittél?" Mondom neki, mondok . . . Nem is tudom már, ötven vagy
ötvenkét mázsa körül volt. Néz rám, nem akarta elhinni. Hát mondom: „Itt van
a könyv" — mert a könyv mindig nálunk volt, vittem nekije, mert abba beleírták
ottan, hogy hány mázsa volt, meg levonás, meg tudja fene, micsoda. Néz rám.
„Hát hármat fordultál?" Mondom: „Bizony hármat." Aztán jól összeszidott.
„Gyerek, ezt többet meg ne csináld — azt mondja. — Az nagyon sok, mit gon-
dolsz, megdöglenek a lovak."

— Mikor én gyerek voltam, akkor az volt a divat, hogy minden háznál sok
gyerek volt. De bizony nem sokat törődtek velük. Bakancsa? Nem volt minden
tizediknek csak. Amikor valamivel már nagyobb voltam, marhákat őriztünk,
ősszel; már nagy sár volt, meg hideg volt, október . .. meg novemberben is még,
ha nem jött a hó, míg csak a hó le nem esett. Aztán voltak olyan laposok, ka-
szálók, és mert esős ősz volt, az tele volt vízzel. Azon át kellett menni, de be volt
fagyva már. Aztán volt egy tinónk, azt meg mindig nyergeltük, egész nyáron,
úgy megszokta, mint a jó ló. Aztán úgy csináltuk, hogy ketten felültünk a ti-
nóra . . . mert voltunk négyen-öten ezek a gyerekek, összetársultunk marha-
pásztorok; ketten felültünk, átmentünk a vízen, de mikorra átért a tinó, véres
volt a lába, mert jeges volt a víz, mind összemetélte. Ott a másik parton aztán
egyikünk leszállt, aki fönt maradt, az meg visszament a másik gyerekért. Volt
úgy hármat-négyet fordultunk, még áthurcolkodtunk a jeges vizén. Hát bizony
az elég keserves volt... A nyár közepes táján megdöglött a tinónk, azt mondta
édesapám: „No gyerek, már lesz télre bakancs." Kikészítette a bőrt, de hát
az meg nem sikerült, mert mit ért ahhoz . . . mi is volt az . . . gátőr, öreg bácsi
volt, hogy majd az kikészíti. Ki is készítette, de olyan kemény volt, mint
a bádog. Nem is volt bakancs, míg a hó le nem esett. Bizony, sokat fagyoskod-
tunk. így voltak akkor a gyerekek. Sok volt a gyerek no, aztán nem sokat tö-
rődtek velük.

— Mikor aztán már kezdtem legénykedni, de hát olyan suhanc legény vol-
tam még csak, télen hova mentünk volna szórakozni, nem úgy volt mint most,
hogy mennek a presszóba, meg mi fene, ottan találkoznak a lányok meg a le-
gények, hát mink meg a fonóba jártunk, ott szoktunk megismerkedni a lá-
nyokkal.

Elmentünk este, de olyankor már, mikor a lányok mind ott voltak, azok
énekeltek már ottan, beszélgettek. Bementünk, aztán mi is elkezdtünk velük
énekelgetni, egyik ezt ajánlotta, másik azt, aztán meg voltak ott olyan játé-
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k o k . . . Hogyan is volt n o . . . „Fordulj bolhának" hívták. Az úgy volt, hogy
leült a legény a ház közepére, olyan kis faszékre, leült, aztán odament valaki,
hogy „Fordulj, bolha ! " — azt mondja nekije. Például, ha én leültem, m o n d o m :
„Nem fordulok." „Meddig?" „Hát míg ez és ez — névről mondtuk — meg nem
csókol." Hát aztán tekingettek ott, de nem igen akar t egy se. De oszt muszáj
volt, mert tudták már, hogy ki tetszik nékje, oszt az a lány mégis csak ráállt,
hiszen csak azért húzódozott, hogy há t ne ugorjon neki olyan hirtelen, risten-
rösten nyihogva megcsókolta — háromszor kellett megcsókolni •—, akkor aztán
leült a másik. Azzal ugyanígy volt. Meg volt ott többfajta játék. Kócból csi-
náltak, kenderből olyan babafélét, a legény fogta itet, a lánynak meg az ujjával
el kellett döngetni. Amerre dőlt, amelyik lány felé dőlt, azt m o n d t á k : „Ez lesz
a feleséged." Aztán mikor m á r elmúltak ezek a tréfák, k iment a legény a pitar-
ba, aztán kijött a lány, elbeszélgettek, meg nyihogtunk, meg csipkedtük egy-
mást, de azért rosszat nem csináltunk ám. Á, isten ments volt. Akkor? Ha vala-
melyik lány megesett volna, hú, azt többet be n e m eresztették volna sehova,
így volt akkor, no. Inni? Hú, lány meg nem ivott volna még táncmulatságban
sem semmiféle italt. Szóval szégyellősek voltak akkor még no. Amikor aztán
már minden legény volt a pitarban, mi e lmentünk haza legények, mert nem volt
szabad hazakísérni a lányt. A lányok még ott maradtak, fontak tovább, ha volt
még valakinek kedve. De már mikor elfogytak a legények, azért mégiscsak
azok is hazaballagtak. Mert nem azért mentek oda, hogy ott ők sokat fonjanak,
hanem, hogy a legényekkel összetársuljanak.

— Amikor aztán bevonultam katonának, csak mondok valahogy lovakhoz
kerülhetnék, mer t én nagyon szerettem a lovakat mindig. Hát hála istennek,
oda is kerültem. Szép lovak is voltak, meg jók is, volt abba rossz is. Volt ott
olyan, hogy egyszer én is szolgálatban voltam, aztán — pedig megmondták,
hogy attól vigyázzak — elkapta a kezemet éjjel, valahogy közibük keveredtem,
hogy eligazítom az aljukat, úgy megfogta a balkezemet, h á t azt hi t tem, hogy
ész nélkül maradok. Aztán szerencsére odaszaladt az istállóparancsnok, az segí-
tett ki onnan. Volt ottan nagyon szép ló is, meg nagyon jó is, amit igazán
szerettem. Nekem volt olyan lovam, hogy ahhoz idegen hozzá nem mehetet t
a világért sem, én meg azt csináltam vele, amit akartam. Kis ló volt, k is termetű,
szürke ló volt, „Arab" volt a neve neki. Hogyha mondták neki, vagy m o n d t a m
neki, hogy „Arab, cukor", akkor letérdekült. Sokszor megcsináltam ezt vele,
aztán bizony volt neki csodálója is, hogy há t milyen érdekes ló. Egyszer odajött
a szomszéd istállóból egy katona. Odamegy hozzá, látta, hogy én mit csinálok,
odamegy hozzája, mondja ám, hogy: „Arab, cukor, cukor !" , a ló le is térdekül t
elég szépen. De cukrot nem adott nekije. Másszor megint mondja nékje : „Arab,
Arab, c u k o r ! " Akkor sem adott neki cukrot. Akkor a ló megperdült a farával,
oszt úgy kitaszította az istálló közepére, hogy elég volt a baja. Nevettem, majd
megszakadtam, itet. El is pucolt onnan.

— Édesapámnak nagy családja volt. Tizenhárom gyereket szült az édes-
anyám. Abból öten meghaltak kiskorukban, úgy kétnapos, három- vagy négy-öt
naposak lehettek, de kiskorukban no, még pólyásak voltak mind, nyolcan ma-
r a d t u n k meg. Hát bizony nehéz volt az, pláne az első vi lágháborúban, akkor
voltunk legtöbben, dolgozni még alig tudot t a legöregebb is, de nagyon örült
neki az édesapám, meg édesanyám is, örült a nagy családnak. Ha m e n t ü n k
valahová, édesapám engem mindig vitt, aztán dicsekedett vele, hogy mennyi
gyereke van őneki. Kérdezték tőle, hogy: „Sok gyerek v a n ? " „Van ám — azt
mondja —, nyolc élő van." Hát mikor én is odakerültem, hogy megnősültem,
én is a n n a k örültem, hogy a legelső is, a Fer i gyerek, az is gyerek volt. H ú
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mondok, de jó. Áldomást is ittunk este a kocsmában. Jött a másik, de olyan
pontosan születtek ám ezek is minden harmadik évben, még, legalább még
volna! Volt is, úgy hogy három lett. örül tem én is neki. Most is örülök, büszke
is vagyok rá. Olyan három fia nem is volt a faluban senkinek. Meg még mások
is mondták: — „Gyerek, te Babicz — azt mondja, — büszke lehetsz a fiaidra,
mert olyan három fia, mint neked, nincs senkinek."

— Amikor megnősültem, utána még öt évig édesapámékkal laktunk együtt.
De hát nem csak ővelük. Voltunk ottan m i n k . . . hányan is? Tízen! Édesapám
feküdt az egyik ágyban édesanyámmal, a fal végén, utána volt egy olyan kihú-
zós ládaszerű ágy, abban feküdt a Feri fiam, meg a Laci, azok voltak a legöre-
gebbek. Aztán jött a mi ágyunk, az asszonyommal mi meg abban aludtunk.
De mellette meg ott volt a harmadik gyerek olyan himbolygós bölcsőben. Azt
rángatta éjjel, mikor fölkelt a gyerek, zuhogott, mint a nehézség, a másik felén
meg ott volt az idősebbik testvérem, az is feleségestől, de azoknak is kisgyerekük
volt, egyszerre születtek ezek tavaszkor, pár nap különbség volt köztük. Aztán
az is ingatta, egész éjjel zuhogott a bölcső. Már édesapám volt is úgy, hogy
mondta, hogy „Hagyjátok már azt a bölcsőt, aludjon az a gyerek el maga, nem
kell azt mindig rángatni."Hát ez így ment öt esztendeig. Már én is untam, meg
az öregek is unták, édesapámék, annyira, hogy csinálunk házat. Hát nekiké-
szülődtünk, és csináltunk is. Harmincnégybe kezdtük, őszre aztán annyira elké-
szült, hogy valahogy bele tudtunk menni lakni. De nem volt csak a szobán
padlás, a konyhán már nem volt, sem az előszobán, kint se volt padlás, csak
azon az egy szobán. Ügy vergődtünk egész télen. De hát nem volt ám az meg-
száradva, mert az nem olyan fal volt, mint amit most csinálnak, hanem sárból
volt, fecskefalnak hívták, úgy gyúrtuk sárból, szalmát bele, aztán az fogta össze.
Akkor még téglából nem csináltak házat. Bizony elég nedves volt. Ügy, hogy
tavaszkor, mikor megjött a melegség, a jobb idő, kezdett száradni, hát a belső
tapaszt mind letolta a falról. Ügy, hogy tavaszra levállogált a tapasz róla. Hát
aztán másszor már jobban csináltuk, nos nagy nehezen elkészült azért.

— Mikor vége lett a háborúnak, valahogy hazakeveredtem, elég keserves
volt, hetfűn, vagy nem is tudom, öntözőhetfűn reggel, akkor értem haza. No
mondok, itt majd mulatnak meg minden, ünnep lesz, mert az nagy ünnep volt
mindig, az öntözőhetfű. Hát bemegyek a faluba, csend van, nagyon csend, már
mondok körülnézek az udvarban. Hát istenem! Se kocsi, se ökör, se ló, se kerék!
Mi lesz itten? Hát oszt vettem egy csikót, az meg nem birta azt a rossz ménkű
kocsit. Valahogyan vergődtünk, de hát az nem ment. Vettem két ökröt. De hát
azok meg lassúk voltak. A Nyitra hídját felrobbantották a németek, a mi hatá-
runk, a Naszvadnak a határa, az meg nagyobb részben a Nyitrának a másik
oldalán volt, azon meg nem lehetett átmenni. Valahogyan meghallottuk, hogy
a szomszéd községnek a határában ami volt a Nyitrán keresztül híd, az valaho-
gyan megmaradt. Ugyan felrobbantották, de az nem szertement, hanem leesett,
leszakadt. Ügy, hogy aztán közös erővel megcsináltuk, rőzse, meg volt abban
minden, ráhánytuk, nos valahogyan átmentünk rajta. No de messze volt! A fene
gondolta, hogy olyan soká érünk oda. Kosztot is alig vittünk, meg mifene.
Odaértünk, de bizony már este volt. Aztán valamennyit szántottunk, de mondok
„Te gyerek — a Ferinek mondom —, egyikünknek el kellene menni haza. Menj
el haza, hozzál valami kosztot." Hát hogy ő inkább ott maradna. Mondom:
„Nem fogsz félni?" Hogy nem, azt mondja. Aztán csináltam neki a kocsi alatt
helyet, már hogy ha véletlenül mégis jön az eső, oda valahogyan behúzódhat.
Hát aztán ott is maradt. Elindultam én toronyirányban haza, haza is értem, de
már jó este volt. A vízen én át tudtam menni, mert ladik mindig volt. Mondom
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otthon, hogy mi van, a Feri ottmaradt. Hű az anyjuk, az meg azt sajnálta,
mi lesz avval a gyerekkel. Hát mondok megyek én vissza korán reggel, majd
kosztot viszek, de többet is, mert hát nem lehetett ám onnan hazajönni min-
dennap. Ott tartózkodtunk hetekig kint. Aztán kitalálták, hogy egy helyen
a Nyitrán keresztül lehet gázolni. Csak az volt a baj, hogy amint itt lementünk,
a túlsó felén meg feljebb volt a feljáró, úgyhogy felfelé kellett menni jó fél
kilométert a vízben. A víz meg nagy volt, úgy, hogy az ökrök úsztak. Csak
a szarva volt ki nekije. Nagy víz volt. így vergődtünk sokáig. Szomorú helyzet
volt ez nagyon, de azért volt rá eset, hogy egymáson nevettünk, mikor a másik
bukott, úszott, meg a hengert vitte a víz. De hát azért annyira összetartottunk,
hogy kisegítettük egymást. így valahogyan átvészeltük eztet a rossz helyzetet.

— 1948-ban Naszvadról átkerültünk ide Rémre. Eleinte bizony nagyon
nehéz volt itt megszokni, de azért csak megszoktunk. Kilencszázötvenkettőben
beszélgettünk már ősszel, hogy nagyon nehezen megy ez nekünk, alakíjjunk
téeszt no, úgy mondom, termelőszövetkezeti csoportot. Télen aztán ráértünk,
mindjárt kezdtük összehordani a lovakat, ami volt takarmány, kocsit, ekét,
mindent, amit tudtunk. Szerszám volt itten, mezőgazdasági szerszám, mind-
egyiknek valamilyen, de hát takarmány szűken volt nagyon. Vetőgép is, azt is,
szóval ilyesmit mind behordtunk. Ide hordták a mi házunkhoz, mert itt van
nagy gazdasági udvar, istállók, sok épület, meg van itt egy nagy raktár is.
Aztán itt szedegettük össze. De bizony fogyott a takarmány nagyon, meg a lovak
is gyengék voltak. Aztán kénytelenek voltunk elmenni más falukba szénát
venni, meg már szalmát is vettünk, mert azt is etettünk, búza- vagy árpaszalmát.
Szegénységben voltunk no. Annyira, hogy aztán valahogyan csak kivergődtünk
a tavaszra, már akkor kezdett zöldülni a határ, hordogattuk. De hát akkor
szerte volt még a föld, nem volt tagosítás, az volt még a legnagyobb baj is
a nyáron, hogy minden darab földről külön kellett hozni, nem úgy, mint most
már, hogy táblában van. Hordogattuk össze, meg etetni is már jobban volt.
Kilencszázötvenhárom nyarán aztán már mondogatták, hogy valami fordulat
lesz. Aztán meg nemsokára be is mondta a rádió, hogy aki akar, maradhat
a téeszben, aki meg nem, hát aszongya, menjen. Összehívtuk a gyűlést, mondott
ott mindenki mindent, én ugyan hallgattam, nem szóltam én semmit se. Aztán
nagysokára eldöntötték, hogy széjjelmegyünk, és elosztunk mindent. Ugyan
nem nagyon sok volt akkor.

Aztán meg is kezdődött az elosztás. Először is a búzát kezdtük osztani.
A vetőmagbúza meg volt hagyva, mert mindenki azért csak akart vetni. Hát
aztán ki volt mondva, hogy melyik nap legyen, gyüttek, de korán gyüttek ám
akkor. Kinyitottuk az ajtót, de már a zsákot mind tartotta. Volt ott lány is
meg asszony is, meg ember is, meg még gyerek is. Hát bizony az olyan rosszul
ment, egymást gyúrtuk le, hogy jusson. Még verekedtek is. Egymás kezéből
húztuk a zsákot. Utóra meg már nevettünk rajta. Aztán mikor a búza már
megvolt — de hát nem egy napon történt ez meg, tartott az tovább is —,
osztán jött a bab. Az meg hát nem olyan sok, mint a búza, egyiknek tarisznyája
volt, másiknak papírzacskó, a harmadik meg zsákot hozott. Aztán szedtük ott,
rángattuk egymástól azt a babot, volt olyan, hogy kidőlt az udvaron, aztán fél
udvar bab volt elszórva. Ki a szentek szedegeti össze, az lassú munka, meg
a diót, ó, avval is de volt baj! Volt olyan, aki rugdalta; őneki ennyi nem kell,
ebből több jár . . . Veszekedéssel ment no . . . Utoljára hagytuk a lóosztást. No
még ott is volt baj elég. Az egyik lovunk hasas volt, amikor bementünk a té-
eszbe. Meg is ellett, aztán az meg is maradt, meg a csikaja is, de a másik lovunk
megdöglött. Hát aztán ott felhoztam, hogy a lovam megdöglött, én nem kérek
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semmit érte, csak legalább a csikó megmaradjon helyette. De nem akartak
beleegyezni. Volt ott egy idős ember, Pap Józsi vagy mi volt a neve, csak kia-
bált: „De erre-arra — azt mondja —, ez már itt termett, ezt el kell osztani."
Aztán nagynehezen azért megegyeztünk. így ment végbe a lóosztás. Hú de nagy
bajok voltak otthon! Mikor aztán megvolt a lóosztás, akkor no, mondom, most
már törhetem a fejem, hogy mi lesz! A lovat ugyan visszakaptam én, meg a
csikót is, de hát mire megyek vele, mit csinálok egy lóval? Kínlódtunk egy
darabig, de nem ment az. A legnagyobb baj meg az volt, hogy volt ugyan
három fiam, de egyik sem akart itt maradni. Egyik elment Pestre, a másik Tata-
bányára, a harmadik meg Dunaújvárosba, ott dolgoztak. Eszükben sem volt,
hogy itthon dolgozzanak. Ketten maradtunk az asszonnyal, az is beteges. A be-
szolgáltatás? Az még több volt, mint azelőtt. Volt tehenünk. Avval meg olyan
bajban voltunk; tejet nem adott, de a tejet megkövetelték. Volt itt egy ember,
tanyán lakott, annak volt két jó tehene, attól vásároltam a tejet, de hát az . . .
á . . . Valami három forint ötvenért adta literjét, emitt meg nem kaptam felit...
á . . . körülbelül egy harmincért hogy vették a beszolgáltatott tejet. Így nagyon
ráfizettem. Azon kértem az istent, legalább megdöglene. Hát osztán egyszer
kivittem a kaszálóba itet, valami csalamádéért vagy miért mentem, nem is
tudom már, amint jöttünk haza, de nem legelt, mert nem tudott legelni, nem
akart a világért, pedig fiatal erős tehén volt, jöttünk haza, láttam én, hogy
a tehén mintha beteg volna. Aztán itt a harmadik ház előtt mintha megrántó-
dott volna a kocsi. Hát persze, már le akart feküdni. Mikor hazaérek, mondom
az asszonynak: „Te — mondom — a tehén beteg." Alighogy kimondom a szót,
akkorra földhöz vágta magát, még egy istrángot sem vethettem le, a tehén
kinyújtózott. Aztán szerencsére a szomszéd ment erre. „Te — mondom — sza-
ladj a henteshez, hívd el itet." Eljött, de bizony már nem is mozgott a tehén.
Elvágta a nyakát, oszt elvitte haza, hogy majd ottan eldarabolják, vagy nem
tudom, őtőle lesz elszállítva. Pénzt meg csak annyit kaptam érte, de meg azért
is el kellett mennem egész Halasra, az is pénzbe került, akartam egy pantallót
venni, hát nem adtak az árán egy pantallót.

— Három fiam volt, még kettő él is, hála istennek, de a középső az szegény
szerencsétlen, az már meghalt. Sokfelé dolgozott, jóravaló ember volt, erős
ember, sokkal magasabb volt, mint én. Nem volt annak soha semmi baja sem.
Mikor épült Dunaújváros, ott dolgozott sokáig, aztán elment először sofőrnek
tanulni, Pécsre, aztán meg elment katonának. Hol is? A repülősöknél volt
Szolnokon, ott katonáskodott, le is szerelt, akkor meg beállt ide a szövetkezetbe,
itt lett sofőr, nem tudom meddig, aztán meg elment Tatabányára, ott sofőrkö-
dött. Komáromban is járt nagyon sokat, ott megismerkedett egy lánnyal, út-
közben, teheneket őrzött, és azt el is vette feleségül. Hát éltek is elég szépen,
nagyon, nagyon jó soruk volt nekik. De aztán én nem tudom, hogy mi a csoda
ártott meg neki. Hazajöttek egyszer újévkor szabadságra. De akkor már volt
családjuk is nekik, valami négy-ötéves lehetett az a gyerek, mikor eljöttek.
Még igen jókedve volt neki, minden. Másnap reggel mikor fölkelnek, bement
az anyjához, hallom én, nagyon mondja. Azt mondja, hogy — Hát hogy meg-
vannak édesanyám? Még — azt mondja — nem is beszélgettünk. — Hát most
hála istennek, gyerek, az idén télen még elég jól éreztem magam, nem úgy,
mint máskor, télen mindig megbetegedek. — Hát csak — azt mondja — legyen
is erős, de nagyon erős legyen, mert engem maga fog temetni. Az anyja majd-
nem összeesett, hogy hát: — Ne beszélj, be van ez idva? — azt mondja. De nem,
mert korán reggel volt, nem volt beidva. — Hát ne mondj olyan bolondot már
— mondja így e. — De — azt mondja — kedves édesanyám — mert úgy hitt ő
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is: édesapa, édesanya —, engem, édesapám — azt mondja — maga el fog
temetni. Hú, akkor az anyja elkezdett ríni. — Hát már ilyet ne mondjál! —
De hát nem is hittük el. Később már én is bementem, de hát hiába, én nem
birtam, kijöttem. Másnap elindultak haza, mikor hazaértek, írják, hogy a Laci
beteg, hogy kórházban van. Elvitték kórházba itet, Esztergomba, abban a pil-
lanatban ott megvizsgálták, Esztergomból Pestre, valami öt vagy hat napjára
meghalt. Fejdaganatja volt, agydaganatja. Mégpedig kétszer operálták. Egyik
nap a Feri volt ott, másik nap a Sanyi, volt úgy, hogy mind a ketten, meg
az anyja is, hát én nem mentem el, mert valakinek kellett itthon lenni. És disz-
nót vágtunk, mikor megjött a távirat, hogy meghalt a Laci. H ú . . . Az irodába
küldték a táviratot... Feri ment el megnézni, aztán hazajött, hogy — Hol
a Sanyi? Mert itt vágtak disznót, meg az András is itt volt, meg a Lujzi is, már
a sógorék. Feri jön: — Hol a Sanyi, hol van? Mondom: — Bent vannak a szo-
bában. — Én már tudtam, mondok már vége van nekije. össze voltak kapasz-
kodva, ríttak . . . Ez lett a disznóvágás vége. Megszűnt minden . . .

— Kilencszázötvenháromban, mikor szertement az első téeszünk, hét évig
aztán magam dolgoztam, magam gazdálkodtam, de nagyon nehezen ment az,
semmi sem sikerült úgy, mint valamikor. Nem úgy van az már, mikor az ember
másszor kezd valamit. Az ember már mikor kinő egy bakancsból, azt már újból
nem lehet felhúzni. Sok volt a beszolgáltatás, már a munkát se birtam annyira
no. Nem volt fölszerelés, meg ez se, meg az se. Nehezen ment. Akkor aztán
kilencszázhatvanban megalakult újból a téesz, de akkor már mind a három,
ami azelőtt volt, egyesült. Úgyhogy az egész falu egy lett. Akkor aztán elszán-
tam magam, no mondom, én is bemegyek, elég volt idáig szenvedni, kínlódni.
Be is álltam mind a két fiammal együtt, aztán abban dolgozgattunk. Jól is ment
az elejétől kezdve. Az volt a szerencse, hogy vannak itt nálunk nagy istállók,
meg raktár is van, meg nagy udvar, a kocsik is elfértek, aztán a lovakat itt
szedték össze minálunk, ide telepítették, és én lettem a lógondozó. Tizenkét évig
etettem iket, pucolgattam, meg . . . szóval minden munkát én végeztem. Hát
oszt jól is ment, örültem is neki. Aztán amikor betöltöttem a hatvanötödik évet,
akkor meg nyugdíjba mentem. De hát azért nem hagytam abba a munkát még
akkor se, mert a parasztember olyan, hogy megszokta, oszt nem is tudna munka
nélkül meglenni. Ha permetelni kellett, oda is elmentem, meg még répát is
jártam szedni, meg szüretelni, ami gyütt. Dolgozgatok én még mama is. Hol ide
megyek, hol oda megyek, nem tudok meglenni dolog nélkül. Már pedig lassan
betöltőm a hetvenedik évet. Fizetnek is elég jól, nem panaszkodhatok. Most
már jobban megy az élet sokkal. Nem hiányzik semmi sem úgy, mint valamikor.
Csak hát az a baj, mire az ember megérzi, hogy mindene megvan, jó sora van.
akkorra megöregszik. Bizony megöregedtem én is, a feleségemmel együtt. Bete-
geskedünk is sokszor, hol ő jajgat az egyik sarokban, hol én a másikban. Hiába
no, ki meg nem hal fiatalon, annak muszáj megöregedni. De hát azért meg
vagyok elégedve, hála istennek. Két fiam van, az egyik főagronómus, a másik
meg sofőr a téeszben, négy unokám van, fölső iskolába járnak, nincs semmi
bajuk azoknak se, hála istennek.

Elmondta: BABICZ LAJOS —
közreadja: MARÁZ LÁSZLÖ

A monológ alapja az ugyanezzel a címmel készített, rádióban elhangzott dokumentumjátéknak.
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FORUM
Más nézőpontból ugyanarról, az üzemi
demokráciáról; arról, amiről a karcagiak
is beszéltek
Napjaink általános igénye, hogy ne csak akkor forduljunk a munkásokhoz,
a beosztottakhoz, amikor az üzemnek mondjuk egy nagyobb feladatot kell meg-
oldania, hanem akkor is, amikor személyes érdek-érdekeltség, életkörülményei-
nek vagy a munkahelyi gazdasági-politikai-kulturális kérdéseinek kialakításáról
van szó.

A „Fórum" rovatban megszólaltatott Gulyás Imre esztergályos, valamint
a Szerszámgépipari Művek karcagi gyáregységének négy szakmunkása ezekről
a problémákról szólt okosan, tárgyilagosan és nem kevés bíráló szóval. Tovább-
gondolkodásra és némely kérdésben vitára késztet nyilatkozatuk, véleményük,
így többek között a törzsgárdáról, a munkafegyelemről, az üzemi demokráciáról
szóló gondolataik.

A törzsgárdatagok megbecsülése napirendi kérdés minden munkahelyen,
minden kollektívában. Azzal nem mondok újat, hisz köztudomású, hogy a sze-
mély szerint is megbecsült emberek nagyobb teljesítményre képesek másoknál.
De ezt nem elég csak tudomásul venni, és főképp nem elég „öntudatos" jelzővel
illetve megbecsülni! Az ilyen szemlélet magában hordozza azt az ellenveszélyt,
vagy nevezhetjük magatartásformának; „minek kilépni az életbe, a sodrásba,
amikor a befeléfordulás megrögzött állóvize sokkal kényelmesebb és jövedel-
mezőbb is?" Mert — érvelnek nem is kevesen, és joggal is esetenként — hol
a megbecsülés, az elismerés akkor, ha olyanoknak adnak bért, jutalmat, pré-
miumot, akik „hangadók", szájtépők — és ezzel fogják be a szájukat! (Minden
egyes béremeléssel, jutalommal stb. kevesebb lesz az elégedetlenkedő, nincs
probléma, nem kell vitázni, sem magyarázkodni. Ez meglehetősen kényelmes
álláspont.)

Gondjaink vannak? Vannak, de ezek a gondok mindannyiunk gondjai, azaz,
a gondokat magunk idéztük elő, elégtelen munkánk következményei. Abban is,
hogy a törzsgárdatagokat nem mindig és mindenütt becsüljük meg jobban.
De azt is kell tudnunk, hogy ma még nem áll rendelkezésünkre az anyagi
javaknak olyan bősége, amely magas színvonalon kielégíthetné a társadalom
minden tagjának — állandóan növekvő — minden irányú szükségleteit.

Másrészt az emberek tudata, gondolkodásmódja sem teszi ezt még lehetővé,
és ez alól nem képeznek kivételt a törzsgárdatagok sem! Jól tudjuk, a munka
még nem természetes szükséglete minden embernek. Még hat az a szemlélet,
amely a munkát csak a megélhetés terhes eszközének tekinti. Ne áltassuk ma-
gunkat! Sok esetben a törzsgárdatagsággal járó többlet anyagi juttatás sem
kötődik a több és a jobb munkához, hanem csak az eltöltött idő „véletlenjéhez''.
Ahhoz, hogy itt vagy ott, ennél vagy annál a vállalatnál eltöltött időt — függet-

A Fórura irásait-anyagait a vita szándékával adjuk közre; ellenük vagy mellettük szóló
véleményeknek, gondolatoknak ugyanitt örömmel adunk helyet.
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lenül a teljesítménytől — vesszük csupán figyelembe! Mi több. találkozni olya-
nokkal is — és ilyen dolgozó minden munkahelyen akad —, aki a törzsgárda-
ságát mintegy felmentésként értelmezi: a munka alól. Mondván azt, hogy ő már
eltöltött tizen—huszonévet az üzemben, dolgozott eleget (dolgozgatott?) —
mostmár dolgozzanak a fiatalok. Nem tudom, készült-e valamilyen összehason-
lítás például arról, hogy történetesen nem törzsgárdatag, csak két-három éve
ott dolgozó munkás produktuma mennyi, szemben a tizen—huszonéves produk-
tumával? Félreértés ne essék, ezzel nem általában kérdőjelezem a törzsgárda-
tagok megbecsülésének jogosságát. Csupán a realitás kedvéért teszem fel a kér-
dést! Mert valahogy messze vagyunk még attól, hogy mindenki képessége sze-
rint dolgozzék és végzett munkája mennyiségének és minőségének arányában
részesüljön a társadalom megtermelte javakból. És még valamiről szólni kell.
Vannak, akik a mai fejlett gazdasági körülményeink között is egyféle „teljes
egyenlőséget" követelnek. Ami azt jelenti, hogy a dolgozókra kiszabott munka
kötelesség, akárhol is dolgozzék, és mindenki „egyformán" részesüljön a javak-
ból. Arról megfeledkezve, hogy ez nem vinné előre a társadalom ügyét, sőt
csökkentené az egyéni munkateljesítményt. Ez a szemlélet bizonyos mértékben
behelyettesíthető egyik másik „törzsgárdatag" gondolkodásmódjába akkor, ami-
kor csak az eltöltött idejét kéri számon, csupán annak pénzbeli elismerését
szorgalmazza!

Vitáznom kell Urbán Istvánnal abban, hogy „ . . . legalább négy munkahelye
legyen az embernek. . . " , mivel a munkahely-változtatás semmiképpen nem
erősíti azt, hogy „. . .meglátásai is sokkal másabbak lesznek". Az ember meg-
látásai, tudatosulása nem kötődik ahhoz, hogy hány munkahelye van, volt. Ez
mindenkor egyéni elkötelezettség kérdése; az, hogy egyrészt milyen közösségbe
kerül, másrészt, milyen az egyén befogadó képessége, hogyan tud beilleszkedni
— nem konformizmusról beszélek! — egy adott közösségbe! A többszöri
munkahely-változás egyféle nosztalgikus illúzió a valamikori „vándorlegényed-
re. Ebben a munkahely-változtatási igényben tetten érhető az a törekvés, amiről
szóltak is a karcagiak, hogy a munkabért így próbáljuk feltornászni, kihasználva
a munkaerőgazdálkodás esetleges nehézségeit. — De nemcsak ezért vitázom.
A tények sokasága azt is igazolja, hogy a munkahely-változtatás legtöbb esetben
szakmai színvonalesést is jelent egyben. Hogyan? Ügy, hogy egy korszerű üzem-
ből — a magasabb bér reményében és korántsem a színvonalasabb tapasztalatért
— kócerájba, korszerűtlen munkakörülmények közé mobilálnak az emberek.
Mert ott nagyobb a kereseti lehetőség! Példák sokaságát lehetne sorolni a mel-
léküzemágakról, a különböző „kisüzemekről", amelyekben lényegében az eset-
leges magasabban minősített szakmai tudás csak alacsony szinten érvényesül.
Ugyanakkor az elhagyott üzemben áll, vagy kihasználása csökken egy korszerű
gépnek, termelőeszköznek.

A közfelfogás még ma is hajlamos arra, hegy végletesként — és ezért „bírál-
hatatlannak" — tartja a vezetői állásfoglalásokat. Vajon állandóan változó-
fejlődő életünkben minden olyan simán menne? Vajon vezetők és vezetet-
tek tudatos együtt-gondolkodása, együtt-cselekvése immár általános lenne?

A vezetettek és a vezetők, a képviseltek és a képviselők közt kialakítandó
kapcsolatokat a legszigorúbban vett munkakapcsolatokra szorítani — nem kom-
munista módszer. A napi problémák mögött emberek, kisebb-nagyobb közössé-
gek, olykor nagyon is bonyolult gondok húzódnak meg. E feszültségek, esetleges
ellentmondások feloldásában nem lebecsülendő szerepe van az üzemi demokrá-
ciának — erről esett már szó, de a szakszervezetnek és vétójogának is — erről
viszont még nem. Érdemes arra, hogy kissé alaposabban körbejárjuk.
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A vétójog alkalmazását — megítélésem szerint — nem pontosan határolták
körül, ezért meglehetősen „kényes" kérdés. Vannak olyan határesetek, amikor
ajánlatosabb a megalkuvó megoldás. Továbbá a vétó alkalmazásához testületi
döntés szükséges! De vajon vannak-e testületek, amelyek az ilyen állásfoglalásra
képesek? Véleményem szerint ma még kevés az ilyen testület! Mert a tisztség-
viselők is beosztottak, ilyen vagy olyan vonatkozásban a vezető megítélése alá
tartoznak, függő viszonyban vannak.

Nem kevésbé problematikus, hogy a vétójog gyakorlásához — és egyáltalán
a demokrácia gyakorlásához — kellő tárgyismerettel, megbízható és bizonyít-
ható ismeretekkel kell rendelkezni, de vajon biztosítva vannak-e ezek a fel-
tételek?

Következésképpen jobb — netán ajánlatosabb? — az „élni és élni hagyni"
elve, mint egy esetleges kenyértörés. Én mégis azt állítom, nyugalmunk érdeké-
ben nem érdemes, nem szabad lemondani az igazunkról. Még akkor sem, ha
a főnököknek, még inkább ha közvetlen munkatársunknak kell ellentmondani,
őket kell bírálni.

Felmerül a kérdés: a tisztségviselőket a különféle tanfolyamokon vajon nem
kellő alapossággal készítik fel? Ebben erősen kételkedem. Inkább ott a hiba,
hogy csak befogadják az ismereteket, de további feldolgozásuk a helyi konkrét
viszonyokra való alkalmazásuk gyakran elmarad. S így a munkát — a demok-
ráciát — sokszor a spontaneitás, a rögtönzés jellemzi.

Kétségtelen, vannak olyan esetek, amikor mérlegelni kell az érdekeket.
De semmiféle mérlegelés nem engedhető meg, ha alapvető, törvényeink által
szabályozott kérdésekről van szó. Itt nincs helye mérlegelésnek, kompromisz-
szumnak! Nem arról van szó, hogy egy csapásra oldjuk meg minden problé-
máinkat, ellentmondásainkat. De a szocialista demokrácia is harc és elsősorban
önmagunkkal.

Utoljára említem, de talán mindennél fontosabb: a munkásművelődés kér-
dése. Ami nem csupán az ismeretek halmozását jelenti, hanem azt, hogy mind
több ember alkalmassá váljék arra, hogy bármiféle munkahelyen hasznos le-
gyen, tudjon véleményt alkotni az életről, saját és társai életviteléről, hogy ne
csak elvileg értsen egyet a szocialista eszmékkel, hanem a cél érdekében tuda-
tosan is tevékenykedjen.

Jó, tudom ez talán az egyik legnehezebb kérdés a munkásság körében, mert
nem egyedül álló példa, „ .. .az újságot . . . őszintén megvallva, megnézem elől,
megfordítom, sport, meg talán még a hírek. Azt, hogy a belső oldalon mi van,
azt már nem..." — Cseppentő Lászlóé.

Mennyiszer elhangzik, „nem nagyon jut rá idő".
Vajon így van-e? Állítom, hogy van idő, lenne idő mindenkinek — ha volna

igénye a művelődésre, az önképzésre. Arra, hogy ne csak a sportrovatot olvassa
el, hanem kíváncsi lenne arra is, hogy mi van az újság belső oldalain.

Valóban szépek a gyár eredményei, ahogyan ezt Kovács László megfogal-
mazza, de mennyire „szépek" az emberekben kialakult „belső eredmények"?
Mert nemcsak a munkát kell ..művelni", hanem a munkást, a fejeket is!

Egyet kell érteni Benjámin Lászlóval, aki a munkásművelődési közösségek
felbomlásában látja napjaink művelődési problémáit: „...hogy a közösségi
életre is nevelni kell, s ezt csak közösségben lehet". A valamikori anyagi hi-
ányokat, a személyes birtoklás korlátozott lehetőségeit most gyorsan akarjuk
pótolni. De vajon miért nem akarjuk ilyen gyorsan pótolni a szellemi java-
inkat is?

Molnár Vilmos
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Városok-e városaink?

A KÖZÉPFOKÚ ÉS RÉSZLEGES KÖZÉPFOKÚ KÖZPONTOK FEJLŐDÉSI

ÉS URBANIZÁCIÓS PROBLÉMÁI HAT ALFÖLDI MEGYÉBEN

Hazánkban a felszabadulás után a városiasodási folyamat jellemzője volt egye-
bek között, hogy a városok népessége lassan növekedett. Az ország település-
hálózatában a közép- és kisváros1 kevés volt és területileg is aránytalanul he-
lyezkedtek el. A továbbfejlődés érdekében az országos településhálózat-fejlesz-
tési koncepció — a felsőfokú központok mellett — 65 úgynevezett közép- és 40
részleges középfokú központot jelölt ki. Ezek közül az Alföld hat megyéjében —
Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrádban, Hajdú-Biharban, Szabolcs-Szatmár-
ban és Szolnokban — 42 található, Szolnok megyében 11. Ezeknek a települé-
seknek a feladata, hogy környezetükben középszintű gazdasági, oktatási, egész-
ségügyi stb. szervező-irányító, szolgáltató funkciókat lássanak el.

A következőkben azt mutatjuk be, hogy az Alföld említett hat megyéjé-
ben — ezen belül Szolnok megyében — a középfokú szerepkörre kijelölt tele-
pülések egymáshoz viszonyított helyzete milyen, és hogyan urbanizálódnak.

— A középfokú központok jellemzői és fejlődésük fő vonásai —

Az Alföld hat megyéjében 21—21 középfokú, illetve részleges középfokú köz-
pontot jelöltek ki, ebből 4, illetve 7 Szolnok megyében van.

A hat megyében, a középfokú központokban az elmúlt tervidőszak alatt
a népesség mindössze 2 százalékkal növekedett. E települések átlagos népessé-
ge ugyan nagyobb az országosnál, de a városoknak és nagyközségeknek jelen-
tős a külterületük. A népsűrűség csupán néhány városban (Kalocsa, Kisvárda,
Mátészalka) és egy-két nagyközségben (Martfű, Záhony) nagyobb, mint az or-
szágos átlag. A nagy kiterjedésű külterület és tanya világ különösen az infra-
struktúra hálózatának kiépítésénél jelent hátrányt.

Az Alföld e települései — néhány kivétellel — a múlttól elég egyoldalú
gazdaságszerkezetet örököltek, amelynek jellemzője az ipar szinte teljes hiá-
nya és a mezőgazdaság túlsúlya volt. Még az 1970-es népszámlálás idején is a
23 város közül 12, a nagyközségeknek pedig szinte mindegyike — néhány,
például Martfű, Záhony kivételével — mezőgazdasági jellegű volt.

A IV. ötéves terv első négy éve alatt e településeken csaknem kivétel nél-
kül erőteljes volt az iparosítás. Az iparban foglalkoztatottak száma 1974-ben
pl. Mátészalkán 72. Nyírbátorban 43, Túrkevén 40, Kisújszálláson 36, és Haj-
dúböszörményben 32 %-kal haladta meg az 1970. évit. A nagyközségek közül
az ipari foglalkoztatottak száma négy év alatt Szeghalmon megkétszereződött,
Berettyóújfaluban, Bácsalmáson, Kistelken, Fehérgyarmaton és Tiszafüreden
másfélszeresére nőtt. Az iparban foglalkoztatottak aránya azonban így sem
éri el az országos átlagot és ez más ágazatok — döntően a mezőgazdaság —
nagy szerepére utal.

l Közepes nagyságú városokon a harmincezer—százezer, kisvárosokon pedig a harmincezernél
kevesebb lakosú városokat értjük.
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A szocialista iparban foglalkoztatottak száma 1974-ben

Megnevezés

Középfokú
központ

Részleges
középfokú
központ

városok

községek

városok

községek

Teljes létszám
(1000 fő)

Az 1974. évi
adat az 1970-es
százalékában

A hat megyében együtt

76

8

24

19

116

123

115

114

Minden 1000 lakosból az
ipartoan dolgozik

fő

210

118

152

156

az országos
átlag

százalékában

79

64

71

74

Sziolinok megyében

Középfokú
központ

Részleges
középfokú
központ

városok

községek

városok

községek

16

2

9

8

122

158

123

107

214

147

181

245

81

79

85

150

Az urbanizáció folyamatában — különösen az utóbbi időben — legnagyobb
szerepet kétségtelenül az ipar játszotta, hiszen közismert az ipar gyors népes-
ségtömörítő és infrastruktúra-fejlesztő hatása. A mezőgazdasági termelés fejlő-
dése — mivel a gépesítés, a nagyüzemek megerősödése miatt munkaerő szaba-
dult fel, s a mezőgazdaságban dolgozók egy része nemcsak munkahelyet, lakó-
helyet is változtatott — éppen ellentétes hatású volt.

Természetesen a középfokú központok fejlesztése során a jövőben sem vár-
ható el, hogy csupán az ipar térhódítása legyen az egyetlen meghatározó tényező.
A fejlesztés legfőbb irányát településenként kell mérlegelni. Ott, ahol a mező-
gazdaság adottságai kedvezőek, a meglévő ipari bázis mellett ezt a lehetőséget
kell a korábbinál jobban kihasználni.

De a szállítás (pl. Záhony esetében), vagy az üdülés, az idegenforgalom (pl.
Hajdúszoboszlón vagy Abádszalókon) is városfejlesztő tényező lehet.

Most az infrastrukturális fejlődést vizsgálva csak két fontos területet — a
kereskedelem-vendéglátóipart és a lakásállomány alakulását érintjük.

Bár 1970—1974. között az alföldi középfokú központok kiskereskedelmi
forgalma erőteljesen növekedett, az még mindig nem éri el az országos átla-
got. Szolnok megyében pl. az egy lakosra jutó kiskereskedelmi forgalom a kö-
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zépfokú központnak kijelölt városokban az országos átlagnak csak 79 százaléka,
míg a kiskereskedelmi boltok alapterülete az országos átlaghoz viszonyítva
ugyanitt 84 százalék. A vendéglátóhelyek alapterülete — példaként vegyük
ismét Szolnok megyét — pedig csupán 63 százaléka az országos átlagnak. (Ér-
demes megemlíteni, hogy a Szolnok megyei települések helyzete nemcsak az
országoshoz, hanem a vizsgált hat alföldi megyéhez képest is kedvezőtlen.)

Az infrastruktúra-hálózat közismerten legfontosabb tényezője a lakás, ö r -
vendetes, hogy az általunk vizsgált valamennyi település lakásállománya a né-
pesség növekedését meghaladó mértékben emelkedett. A száz lakásra jutó la-
kosok száma mind a hat megyében megközelítően az országos átlag körül van,
attól mindössze 3—4 százalékkal tér el. (Jellemzője az eltérésnek, hogy 1975
elején a városokban valamivel jobb, a nagyközségekben viszont valamivel rosz-
szabb volt a helyzet, mint az országos átlag.)

A közép- és részleges középfokú központok bemutatásakor nem
törekedhettünk teljességre, csupán néhány fontosabb jellemzőt emeltünk ki. Ám
ezek alapján is látható, hogy a fejlődés ellentmondásos. Ezt jelzi — amellett,
hogy egyes települések népessége is csökken — az alföldi városok és nagyköz-
ségek sajátos, még a múltból örökölt helyzete, amely egyben magyarázatát ad-
ja annak, hogy több fontos területen még e lmaradnak az országos átlagtól, bár
felzárkózásuk többnyire erőteljes.

— A közép- és részleges középfokú központok fejlettségi színvonala —

A közép- és részleges középfokú központokkal szemben szigorúak a köve-
telmények. Azon túl, hogy az alsófokú központokra előírt feladatokat is mara-
déktalanul el kell lássák, meg kell felelniük egy sor követelménynek.

Ezek közül a legfontosabbak:

'Népesség, foglalkozás A lakosok száma középfokú központokban 20—40 ezer;
a tercier szektorban dolgozók aránya 35—38 % ; a brut tó népsűrűség hektáron-
ként 20—25 fő; a részleges középfokú központokban a lakosság száma 8—15
ezer kell legyen.
Funkciók, intézmények A település önálló politikai, közigazgatási és egyéb in-
tézmények székhelye legyen (pl. MSZMP Pártbizottság, tanács, rendőrkapi tány-
ság vagy őrs, tűzoltóság, járási-városi ügyészség, bíróság, MNB és OTP fiók, ta-
karékpénztár, posta, távbeszélő, statisztikai felügyelőség, helyi laptudósító, szö-
vetkezeti központok, IBUSZ kirendeltség stb.).
Egészségügyi és szociális tevékenység Legyen anya- és csecsemővédő, gyermek-
orvosi körzet, orvosi körzet, fogászat, gyógyszertár, KÖJÁL-körzet, általános
kórház, négy alapszakmás szakrendelő, bölcsőde, öregek napköziotthona, szo-
ciális otthon, néhány gondozó intézet.
Oktatási és kulturális tevékenység Óvoda, szakosított általános iskola, középis-
kola, diákotthon, könyvtár, művelődési otthon, szélesvásznú mozi, sportegyesü-
let, sporttelep, tornaterem, uszoda legyen a településen.
Kereskedelem és szolgáltatás Áruház, eszpresszó, étterem, szálloda, energiaszol-
gáltató kirendeltségek, felvevőhelyek legyenek megtalálhatók.
Lakás- és kommunális ellátás A víz-, szennyvíz, villamosenergia ellátottság mi-
nimális aránya 60, illetve 50, illetve 100 százalék; a komfortos lakások aránya
70—75 százalék legyen.
Közlekedés A teljes belterületi úthálózatnak legalább 60 százaléka burkolt le-
gyen és szervezett helyi tömegközlekedés (autóbusz) álljon a lakosság rendelke-
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zésére, valamint legyen másodrendű országos főút, vasúti mellékvonal és
állomás.
Köztisztaság A szemétgyűjtésbe bevont lakások aránya legalább 60 százalék, a
rendszeresen tisztított közterület aránya legalább 30 százalék legyen.

Az itt felsorolt normatívák közül a legfontosabbakat — a településhálózat-
fejlesztési koncepció és az építési és városfejlesztési miniszter, valamint a Mi-
nisztertanács Tanácsi Hivatala elnökének 23/1974. ÉVM—MTTH sz. együttes
közleménye előírásai alapján — kiválasztva megvizsgáltuk a hat megyében ta-
lálható középfokú és részleges középfokú központokat, összesen 20 mutató fi-
gyelembevételével. A célszerűen kiválasztott mutatórendszer vizsgálatánál a
Bennet-módszert alkalmaztuk. A választott számítási módszerből következik,
hogy az összevont mutatóban minden mutató azonos súllyal vesz részt. így két-
ségtelen fennállhat annak veszélye, hogy esetleg két-három igen magas mutató
már jó „helyezést" biztosít az adott településnek, akkor is, ha a többi mutató
szerint a fejlettség jóval az átlag alatti. Az a véleményünk, e számítás — fogya-
tékosságai ellenére is — alkalmas arra, hogy az urbanizáció jelenlegi színvo-
nalát megmutassa.

Látható, hogy számításaink szerint a közép- és részleges középfokú köz-
pontok fejlettsége meglehetősen különböző. Általában a középfokú városok
érték el a legmagasabb ..pontszámot", de még ezek között is figyelemreméltó
eltérések vannak. Szolnok megyében Martfű, Szabolcs-Szatmárban Záhony
példája bizonyítja, hogy a viszonylag kisebb népesség ellenére is kerülhet te-
lepülés a sorrend élvonalába, míg jelentős városok, így pl. Jászberény, Török-
szentmiklós csak a táblázat közepén helyezkednek el.

A települések — általunk számított — színvonalkülönbségére jellemző,
hogy például a legjobb (Záhony) mögött a leggyengébb (Balmazújváros) 53
százalékkal maradt le, de a mezőny második felében lévők hátránya is több
mint 30 százalék. A rangsort mi most csupán hat megyén belül vizsgáltuk, ám
korábban több szerző — más célból és részben más mutatórendszerrel — ha-
zánk összes kiemelt településének fejlettségét rangsorolta. Az eltérések elle-
nére e sorrendek abban megegyeznek, hogy az Alföld középfokú települései
többnyire a sor végén találhatók. Felvetődik a kérdés, mi okozza országosan
is kedvezőtlen helyzetüket, és melyek azok a résztényezők, amelyek e fejlettség-
beli különbségeket leginkább előidézik.

Számításaink azt mutatták, hogy a 42 település között különösen nagyok
az eltérések az ipari foglalkoztatottság mértékében _ a közüzemi víz- és csa-
torna-ellátottságban, a szemétgyűjtő hálózatban és a középiskolai oktatás mé-
reteiben.

Figyelemre méltó, hogy ha a 20 mutatóból ezt az ötöt „kiemeljük", és
ezekből mindenütt 80 %-os „ellátottsági szintet" tételezünk fel, akkor az ösz-
szevont mutató jelentősen és differenciáltan növekszik.

Ebben a — hangsúlyozzuk feltételezett — esetben a 42 település közötti
aránytalanságok lényegesen kisebbek, pl. a legjobb és leggyengébb település
között meglévő 53 százalékos különbség egyharmadára csökken. így lényegé-
ben a legtöbb település fejlettsége között minimális lenne az eltérés. Feltéte-
lezésünk egyben azt is mutatja, hogy említett öt mutató az, amelynek meg-
változtatása a leginkább javíthat a jelenlegi helyzeten.
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A közép, és részleges középfokú központok sorrendje 1974-ben
(20 szempont szerint vizsgálva)

Sorrend A település Szerepkör Település jellege összevont mutató

1. Záhony
2. Mátészalka
3. Kalocsa
4. Fehérgyarmat
5. Martfű
6. Gyula
7. Kisvárda
8. Makó
9. Hajdúszoboszló

10. Csongrád
11. Szentes
12. Orosháza
13. Kistelek
14. Kiskunfélegyháza
15. Kiskunhalas
16. Jászberény
17. Törökszentmiklós
18. Szeghalom
19. Vásárosnamény
20. Bácsalmás
21. Kunszentmáirton
22. Berettyóújfalu
23. Nyírbátor
24. Kiskőrös
25. Karcag
26. Tiszafüred
27. Mezőtúr
28. Kisújszállás
29. Gyoma
30. Mezőkovácsháza
31. Szarvas
32. Püspökladány
33. Békés
34. Túrkeve
35. Hajdúböszörmény
36. Tiszavasvári
37. Kunszentmiklós
38. Hajdúnánás
39. Endröd
40. Tiszaföldvár
41. Abádszalók
42. Balmazújváros
(KK — középfokú központ; RKK
nagyközség)

RKK
KK
KK

R K K
R K K

K K
K K
K K

R K K
KK
K K
K K

R K K
KK
KK
K K

R K K
K K

R K K
R K K
R K K

KK
KK

RKK
KK
KK
KK

RKK
RKK

KK
RKK

KK
RKK
RKK
RKK
RKK

KK
KK

RKK
RKK
RKK
RKK

— részleges ,

NK
V
V
NK
NK
V
V
V
V
V
V
V
NK
V
V
V
V
NK
NK
NK
NK
NK
V
V
V
NK
V
V
NK
NK
V
N K
V
V
V
NK
NK
V
NK
NK
NK
NK

közép

1325
1215
1182
1159
1131
1123
1121
992
990
984
982
956
940
935
932
912
909
905
905
902
901
901
892
883
854
850
842
813
812
804
799
792
787
771
762
754
747
746
690
672
643
631

középfokú központ; V — város; NK —
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A sorrend alakulása a városi jelleg szempontjából, 1974-ben

Sor-
rend

A település
A színvonal mutató

az összevont
normatíva szá-

zalékában.2

Azotanak a muta-
tóknak a száma,

ahánynak a telepü-
lés megíelelt

1. Záhony
2. Martfű
3. Kalocsa
4. Mátészalka
5. Fehérgyarmat
6. Gyula
7. Kisvárda

132
122
111
110
108
105
102

12
8
11
10
11
10
9

8. Törökszentjmi'klós
9. Hajdúszoboszló

10. Csongrád
11. Malkó
12. Orosháza
13. Vásárosnamény
14. Kiskőrös
15. Szentes
16. Kuraszentrnárton
17. Kisújszállás
18. Kiskunhalas
19. Kiskunfélegyháza
20. Jászberény
21. Berettyóújfalu
22. Kistelek
23. Szarvas
24. Hajdúböszörmény
25. Bácsalmás
26. Nyírbátor
27. Karcag
28. Békés
29. Szeghalom
30. Mezőtúr
31. Túrkeve
32. Tiszafüred
33. Mezőkovácsháza
34. Püspökladány
35. Gyoma
36. Tiszavasvári
37. Kunszanitmiklós
38. Hajdúnánás
39. Endrőd
40. Tiszaföldvár
41. Balmazújváros
42. Abádszallók

95
93
88
88
88
87
87
86
84
84
83
82
81
81
81
80
80
79
79
77
77
76
75
74
72
69
69
68
68
64
64
63
61
51
49

7
e
6
8
6
8
8
5
7
5
6
3
5
5
8
4
3
6
5
7
5
7
6
6
5
7
3
7
2
3
2
5
3
1
2

2 Az összevont normatíva 1700 pont, mivel 17 mutatót vizsgáltunk.
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A 42 település fejlettségével szoros összefüggésben megvizsgáltuk, hogyan vi-
szonyítható a városi jelleget kifejező tényező az előírásokhoz. Kézenfekvő
ugyanis, hogy az előbbiekben bemutatott rangsorban elől álló települések job-
ban megfelelnek a városokkal szemben támasztott követelményeknek. Ebben
a számításban 17 mutatót most az összevont normatívával2 hasonlítottuk össze
és megpróbáltuk megvonni azt a határt is, ameddig összességében városnak
tarthatjuk a települést. (Azért számoltunk itt mindössze 17 mutatóval, mert a
városi jelleggel szemben kevésbé szigorúak az elvárások, mint a középfokú
központokkal szemben.)
Számításaink szerint tehát ebben a sorrendben az első hét település éri el a
városi színvonal alsó határát, de úgy, hogy a vizsgált 17 mutatóból 8—12
meghaladja a normatívát, míg a többi megközelíti. További 24 település még
közel áll a városi színvonal határához, míg 11 település részmutatói általában
jóval elmaradnak a kívánalmaktól.

Végül érdemes áttekinteni a települések fejlettségét megyénként összegezve.

A közép és részleges (középfokú köapanitok átlagos fejlettsége megyénként 1974-ben,
(százalék11)

Részleges A kettő
Megye Középfokú középfokú együtt

központ központ
Bács^Kislkuin
Békés
Csongrád
Hajdú-Bihar
Szabolcs-Szatmár
Szolnok

86
91
87
71
99
77

(felkerekítve) 84
75

(felkerekítve) 81
77
88
84

86
84
87
75
94
81

Látható, hogy a települések átlagos színvonala, azaz a városias jelleg Sza-
bolcs-Szatmárban a legmagasabb, Hajdú-Biharban a legalacsonyabb,, de sehol
sem éri el a 100 százalékot. Ugyanakkor Szolnok megye csupán Hajdú-Bihart
előzi meg. E „helyezés" oka egyebek között az, hogy a többi megyéhez viszo-
nyítva itt a legnagyobb az eltérés az egyes települések fejlettségében.

Az V. ötéves terv-törvény kiemelten előírja a településhálózat további kor-
szerűsítését. Ebben a tervidőszakban is a dolgozók és a lakosság életkörülmé-
nyeinek javítására kell törekedni, s ezt a tevékenységet ésszerűen egybe kell
kapcsolni a nagyobb gazdasági területek és a települések térbelileg összehan-
golt fejlesztésével.

Számítani lehet arra, hogy az előttünk álló években a középfokú közpon-
tok gyorsabban fejlődnek majd, mint a korábbi tervidőszakban, egyrészt mert a
fejlesztéshez jobbak jelenlegi adottságaik, másrészt a településközpontok és
környékük intenzívebb kapcsolatba kerülnek. A terv-törvény előírja az alföldi
városok infrastrukturális hálózatának az átlagosnál nagyobb arányú fejleszté-
sét, amely elősegíti majd a települések városiasodását is. Jelenleg ugyanis —
ezt igyekeztünk bemutatni — nagyok a különbségek az azonos szerepkörű te-
lepülések fejlettsége között. Ennek csökkentése egyben a meglévő feszültségeket
is mérsékelni fogja.

Végső Zoltán

3 A színvonalmutatók átlaga az összevont normatíva százalékában.
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Elnéptelenődő szőlőskertek
a Tiszazugban
Gépkocsival közlekedő emberek számára megyénk egyik legveszélyesebb terü-
lete a Tiszazug. Ügy tartják számon, mint a „százezer bicikli" országát. Jóllehet
megyénk egyik leghosszabb községe Tiszaföldvár, s itt a belső közlekedés termé-
szetszerűen kerékpáron bonyolódik le, a sok kerékpár azonban mégis a kiterjedt
szőlő- és gyümölcsöskertek miatt van. A távolabbi határrészeket, kerteket fér-
fiak, nők, gyermekek így közelítik meg. A tiszazugi ember kapáját, egyéb szer-
számait, a leszedett gyümölcsöt, szőlőt, zöldséget nemcsak felkötözi a vázra,
kosarat akaszt a kerékpár kormányára, hanem mindezeket speciális, ún. bicikli-
kosárba teszi, amely két vaskampó segítségével van a csomagtartóra felfüggeszt-
ve. Igen célszerű eszköz ez: a kerékpáron ülő ember lába nem akad bele a ko-
sárba, a súlypont nem fent, hanem a csomagtartó vonalától lefelé van, nagyobb
a stabilitás, egyenletesebben oszlik meg a teher, s jócskán megpakolható. Ez
a speciális eszköz már Szolnok környékén nincsen meg, s ez egyben jelzi, hogy
a szőlő- és gyümölcsvidék Martfűtől északra már nem olyan nagy jelentőségű.

A kerékpár a húszas—harmincas években kezd jobban elterjedni, igazából
azonban a negyvenes években szaporodik meg, s szorítja ki a gyaloglást, a te-
herhordás régi módjait a falusiak gyakorlatából. Néprajzos tudja, hogy 20—40
év is elegendő bizonyos eszközök, speciális használati tárgyak kiformálódásához,
általános elterjedéséhez egy vidéken, de csak akkor, ha arra különlegesen szük-
ség van, igen nagy intenzitású erők és szükségletek állanak mögötte. Ahhoz,
hogy a Tiszazugban ilyen eszköz kifejlődhessen, egy új közlekedési eszközhöz
ennyire hozzáforrjon, igen erős kertkultúrának kellett kialakulnia, hiszen ez
a maga nemében csaknem olyan tökéletes eszköz, mint az évszázadok alakító
munkáját igénylő kasza, vagy az ennél rövidebb idő alatt kifejlődött, de száz-
ezrek tapasztalatát, megfigyelését és ötletét egyesítő kubikos talicska.

A tiszazugi szőlő- és gyümölcskultúrának ez a legújabb, egyszerű terméke,
ennek az eszköznek a gyors kialakulása, tökéletessége egy hatalmas, több év-
százados folyamat betetőződésének a szimbóluma is. Tudjuk, hogy az első adatok
a tiszazugi szőlőművelésre már a XIV. században feltűnnek, s arról is híreink
vannak, hogy a szőlőművelés nem szűnt meg e területen a török időkben sem,
s ha a tiszasasi lakosok el is menekültek a környező községekbe, szőleiket mű-
velni mégis hazajártak. A XVIII. századi térképek Tiszaföldvár, Cibakháza, Ti-
szakürt, Tiszasas, Csépa községekben mindenütt feltüntetik a szőlőket, s ezek
a szőlők ma is termő területek, s e községek határában általában az Ószőllő,
öregszőllő neveket viselik, nagy múltjuk kétségtelen jeleként. Az itt élő lakosság
tehát birtokában volt a szőlőműveléssel kapcsolatos ismereteknek, s ugyancsak
termeltek gyümölcsöt, s köztesként zöldségféléket is a szőlőkben már ekkor is.
Nagy jelentősége azonban nem volt a kerteknek, hiszen területük kicsi volt,
inkább saját szükséget láttak el, s a kutak, szabad vizek rossz és fertőző ivóvizét
pótolták. A tiszazugi szőlők csak az 1880-as évek után kezdenek gazdaságilag is
nagyobb szerepet játszani. A filoxéra hatalmas pusztítása után az alföldi homok
bizonyult kedvezőnek a termelésre, az új ellenálló fajok meghonosítására. Foko-
zatosan kezdik az eddig értéktelennek számító homoki legelőket feltörni, s új
szőlők hozzák termésüket. 1920—40 között, amikor újabb parcellázások a rét
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és az értéktelenebb legelőterületeket is kisebb gazdák kezére juttatják, hihe-
tetlen felfutásnak lehetünk tanúi: a szőlőterületek megháromszorozódnak, be-
népesülnek az eddig csak ideiglenesen lakott szőlők, Tiszakürt határában szinte
új falvak keletkeznek, s ezt tovább erősítik a földosztás eredményei. Annak
a Tiszakürtnek, amelyiknek 1895-ben még csak 805 kh szőleje volt, 1935-ben már
2434 kh-ját írják össze, s ez 1949-ig újabb 200 kh-dal bővül. Ez teszi lehetővé,
hogy 1952-ben a benépesült szőlőterületekből létrehozhassák Cserkeszőlőt, s
majdnem önállóságot kap a Korhány és Homok is. Olyan erős ekkor ez a kultúra,
hogy falvakat teremt, új eszközöket produkál, s a távolabbi Békés és Csongrád
megyéket, s részben Hajdúbihart is ellátja borral, gyümölccsel Szolnok megyén
kívül.

A Tiszazug nagymúltú szőlői és gyümölcsösei azonban fokozatosan meg-
indulnak a hanyatlás útján, ma már az 1947-es területnek csupán egyharmada
termi a szőlőt: fokozatosan néptelenednek el a gazdag kertek; embermagasságot
meghaladó vadkender között halnak el azok a tőkék, amelyeket még nem szán-
tottak ki; silány dohányföldek, csenevész kukoricatáblák vannak a csépai Kor-
hányban, Kosában a kiszántott és újra befogott kertek helyén; a szőlőbeli em-
berek reménytelennek ítélik sorsukat, jövőjüket. Igaz, megállva a csépai öreg-
szőlő sarkán, hatalmas területen fut a betonoszlopos kordonos szőlő is, s jelzi
egy új lehetőség kezdetét. Ám mindez még igen kis területet jelent a régihez
képest, a megmaradt egyharmad nagy része még ma is hagyományos tőkés
művelésű, amit legfeljebb művelési utak hasítanak át meg át, s tudjuk, az utak
helyén is szőlő s gyümölcs díszlett.

A szolnoki piacon drága a gyümölcs, csemege szőlőt pedig importálnunk
kell. Megéri-e a korszerűsítéssel együttjáró terület-csökkenés? Megengedhető-e,
hogy a szőlő és gyümölcs helyén láthatóan silány szántóföldi növényeket ter-
messzünk? Miféle folyamat ment itt végbe 1950—1976 között? Feltámad-e a régi
méretekben valaha is a tiszazugi szőlő- és gyümölcskultúra?

Történészek, néprajzosok, mezőgazdasági szakemberek, borászok, gazdasági
szakemberek, s a szőlőkultúra ismerői és barátai gyűltek össze 1976. október
14—16-a között Kunszentmártonban, hogy megvizsgálják a kérdést, eloszlassák
a félreértéseket, felderítsék a vidék szőlőkultúrájának múltját, sajátosságait;
jövője érdekében, s a szőlőért, a gyümölcsért, a borért egyaránt szót emeljenek.
A légkör higgadt, tudományosan objektív, de egyre s rendre előbukkannak
az indulatok is, a számok, az adatok mögött mindenki érzi a feltoluló kérdése-
ket, s ahogy haladunk előre az időben, ahogy halmozódnak az adatok, úgy fe-
szeng mindenki egyre jobban. Nyílt vitára nem is kerül sor, de a folyosón,
s este a fehér asztalnál már érvek csapnak össze, s várnak a számok szenvedé-
lyesen fogalmazott mondatokká, az adatok vádakká, reményekké.

Mert milyen is ma a helyzet? Hogyan is áll ma a szőlő• és a gyümölcs ezen
a vidéken?

A régi kisparaszti szőlők ma már nem egzisztálnak. 600 négyszögöl háztájija
lehet egy-egy családnak a szőlőben, s ezt is szinte évről évre másutt kapják meg
a tagok. Lehet-e így, mindig más-más területen igazi kedvvel dolgozni, igazi
kert- és szőlőkultúrát teremteni? S aztán kik gondozzák a háztájit? Fiatalok
alig. Inkább 70, mint 50 éves emberek töltik ott napjaikat, kerékpároznak 3—5
km-t is. Ha a fiatalok ki is mennek, csak segíteni tudnak a karaszolásban, mert
maguk már nem értik a szakmai részt. Metszés, oltás, tetejezés, a permetlé
adagolása, a betegség felismerése nem az ő gondjuk. S ismerhetik-e a szőlőt,
ha csak terhes besegítő kapálásnak nézik az ott folyó munkát? Szerethetik-e,
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ha nem ismerik? A háztáji területe évről évre csökken, aki eddig 600 négyszög-
ölet fogott, ma kevesebbel is megelégszik, vagy éppen semmi sem kell neki,
mit bajlódjon vele.

A nagyüzem, a termelőszövetkezet? Nehéz helyzetben van. Alig van mun-
káskeze a gabonára, állatra is, nemhogy a szőlőre. A munkaigényes növényt
a hagyományos tőkés műveléssel nem teheti rentábilissá, sőt meg sem tudja
műveltetni. Gépesíteni kell, ahhoz azonban kiszántani a régit, s kordonos mű-
velésűvé tenni az újat. Addig is marad a felemás megoldás: részes művelésre
kiadni a tagoknak, ha azok vállalják, s néhány munkáját (permetezés) gépesíteni.
Csakhogy ez tőkét igényel, s pénz kell a korszerű istállókra, a szántóföldi növé-
nyekre is. Marad a kiszántás, a terület csökkentése, s a lassú telepítés, ha a tsz
arra szánta magát, hogy továbbra is foglalkozik a szőlővel.

S mit szól mindehhez a borász?
Bizony nem örül neki. A kordonos művelésű szőlők kevésbé felelnek meg

hazai viszonyainknak, a fagykár nagyobb lehet benne, bizonytalanabb a termés.
A szőlőt nem elég vegyszerezni permetlevekkel, s nem elég a műtrágya sem
neki. Megsínyli a szőlő, nem hozza meg azt a minőséget, amit kell, rosszabb
a bor> több vegyi folyamatnak kell alávetni, romlik a minőség, a természetes íz.
S aki a bort teljes leikével szereti, mint minden bortermelő, az negatív irányba
fordulónak ítéli meg a jelenlegi folyamatot, a nagyüzemi minőséget.

A vidék népe és a történész, néprajzos sötéten lát. Hisz virágzó és jövedel-
mező kultúra volt itt. Több évszázada halmozódik a szakértelem, a tudás, amely
a táji adottságokhoz (éghajlat, időjárás, talaj, fajták) alkalmazkodott, abból nőtt
ki. Szakemberei voltak itt a termelésnek, speciális szőlőmunkás, (ma úgy mon-
danánk = szakmunkás) — réteg alakult ki, akik csak a szőlőhöz értettek,
annyira, hogy 1945-ben szántóföld nem is kellett nekik, mert nem tudtak vele
mit kezdeni. Kialakult itt egy, más vidékkel való szoros kapcsolat, a borkeres-
kedés és gyümölcsforgalom egy természetes tiszántúli körzete, mintegy 100
km-es sugarú félkörben, s kialakultak azok a családi üzemformák, amelyek ezt
a munkát rentábilissá tették, kialakultak ennek az üzemnek a legcélszerűbb
eszközei is. Sőt megteremtődtek fokozatosan mindazok a szervezetek (Hegy-
község, Szövetkezetek, Pincészet), amely egy nagyobb egységbe olvasztotta a kis-
üzemet, kollektív, de a szőlőtermelésnek megfelelő üzem- és szervezeti típusok
kezdeményei mutatkoztak. Igaz, dolgozni kellett, de hát megvolt a pénz is
és a munka öröme is, ami — romantikus túlzásnak hat, ha gazdasági tényekről
van szó, de mégsem hagyható figyelmen kívül. S mindez a múlté. Elvándorol-
tak az 1950-es évek intézkedései hatására a szőlészeti szakemberek, a termelők,
borászok széles rétege került át az iparba. A tsz nem tudta a kertet, a szőlőt
beilleszteni munkaszervezeti, üzemszervezeti rendjébe, mert az nem illeszthető
be egy szemtermelő, állattartó nagyüzembe. Nem mindent termelő paraszti
üzem az, ahol elmegy a szőlő is. Tehertétel volt számára a munkaigényes növény,
sem munkaereje, sem pénze, gépe nem volt hozzá. Tönkrement a kezén, kipusz-
tult, s meg kellett és kell alkudnia a részesműveléssel. Csakhogy egyre kevesebb
a hozzáértő, a kordonos művelésű szőlőnél pedig használhatatlan a régi szak-
tudás, ez mást igényel, elveszett a szakmunkás réteg, a feledésé lesz a régi
tudás.

S hogyan látja a nagyüzem szőlészeti szakembere mindezt?
Ma csak küzdelemnek, hanyatló folyamatnak. Több támogatást kér, anyagi-

lag meg kell alapozni a jövő szőlészetét, tudomásul kell venni, hogy hiba tör-
tént, s nem lehet a régihez kapcsolni az újat, mert annak már nincsenek meg
a feltételei. Jobb lett volna a fokozatos átmenet, helyesebb lett volna, ha nem
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tévesztik össze a szőlő igényeit a búzáéval, a kertészetet a nagyüzemmel, s ter-
mészetének megfelelően hagyták volna. De ma keveset lehet tenni ennek érde-
kében. A talaj azonban ma is a régi, az éghajlati adottságok kedvezőek, s nem
lehet ezen a tájon nélkülözni ezt a fontos növényt. A régiből meg kell menteni
a menthetőt, hiszen a gyümölcs és szőlő, a bor és a lekvár nemcsak üzlet, annak
minőségének is kell lenni, nem nézhető szocialista viszonyok között a puszta
üzleti haszon. Bizony nehéz feladat ez, s hosszú folyamat után könyvelhető
csak el valós eredmény. De remény van rá, mert mindenki akarja, hogy feltá-
madjon ez a kultúra, ismerjük a nehézségeket, tudjuk múltúnkat, jelenünket,
értékek birtokában vagyunk. Az azonban, hogy az új viszonyok olyan jelleg-
zetesen új eszközöket hozzanak létre, mint a régiek, olyan szakembergárda
jöhessen létre a közvetlen termelésben, mint hajdan volt, s részben még ma is
van, bizony időt is igényel.

Barna Gábor — Szabó László

A zebegényi szép-példaadás
Hanyatló hitű hangulatainkban bizony sokszor már hitelét veszti a szocia-

lista brigádok hármas jelszavának második-harmadika, amikor a célok eszmei-
ség nélkül való, formális, mondhatni így is, „jegyzőkönyvi" teljesítésével talál-
kozunk itt, vagy ott. író-olvasó találkozóim alkalmával néha több igazoló bri-
gádnaplót íratnak vélem alá, mint ahány a résztvevők száma. A vállalt szín-
házi bemutatókon gyakorta egyetlen „nagykövet" képviseli a brigádot. Az ol-
vasást letudjuk a kikölcsönzött könyvek statisztikájával. A tanulás közös kö-
telessége pedig annyira egyéni vállalássá ritkul, hogy gyakorta — magam hal-
lottam a kiskörei „hőskorban" —, még ilyen „kutyabilétákat" is aggatnak egye-
sek nyakába: Mi az, komám, tán le akarod váltani a főmérnököt?!

Pedig a korszakos, szocialista módon élni^ dolgozni, művelődni-tanulni-szó-
rakozni nemcsak múlandó jelszó, előírt feltétel-feladat, mint az élet parancsa,
aminek betöltése felvértez a rohanó, egyre többet követelő idő mindennapos
vizsgáira, úgy, hogy közben személyes sorsunkat is színesebbé, gazdagabbá, biz-
tonságosabbá, sőt boldogabbá teszi.

Az általánosítások azonban sohasem a megoldás kulcsai, inkább újabb mi-
értekkel és hogyanokkal szaporítják a sort, éppen ezért szóljunk ezúttal is egy
gyakorlattá kívánkozó eseményről inkább, a címadó zebegényi szép-példaadás-
ról . . . Mi is történt hát ebben a vadregényes dunakanyari helységben, mely-
nek neve a színek költőjéére, Szőnyi Istvánéra, s a századik esztendejét roha-
mozó nagy erdélyi író-építőművész, a templomát tervező Kós Károlyéra rímel?

Itt, Zebegényben rendezte 1976. augusztus 15—21-e között a Termelőszö-
vetkezetek Területi Szövetsége és a Szakszervezetek Megyei Tanácsa központi
könyvtára a Szolnok és Békés megyei ipari és mezőgazdasági üzemek szocia-
lista brigádjainak mintegy száz képviselője számára azt a jól sikerült olvasó-
táborozást, mely további hasonló kezdeményezések eredője lehet. Hiszen ele-
gendő — és emberileg felejthetetlen — eligazítást nyújtott ahhoz, hogy részt-
vevői munkahelyeiken jóidőre a hármas vállalás motorjai lehessenek.

Az, ami Zebegényben történt — közügy, gyűrűznie kell, hogy hasson szé-
lesebb körben is, éppen ezért teljes „menetrendje" idekívánkozik, méghozzá hi-
vatalos forgatókönyvük alapján.
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Délelőttönként irodalmi-szerkesztőségi ankétok, író-olvasó találkozók, mű-
velődéspolitikai-közéleti viták, tájékoztatók. Sokoldalú, színes tematika; A szo-
cialista brigádok művelődése, olvasómozgalma a testvéri, szocialista országok-
ban; hogyan lehet tartalmasabbá tenni a kulturális vállalásokat? Élménybeszá-
molók a Szovjetunióból, Finnországból. A brigádművelődés jövője; hogyan le-
het fokozni a brigádok közösségi munkáját, kulturális öntevékenységét? A to-
kaji írótábor tanulságai; a munkásmozgalmi témájú könyvek világnézetfor-
máló haszna; jó könyvek, maradandó élmények. Hogyan szolgálja a szépiroda-
lom a szocialista erkölcsöt? Sokoldalúság-korszerű műveltségeszmény. A szem-
lélet formálását, az üzemi demokrácia fejlesztését szolgáló olvasmányok. Gel-
man drámájának politikai, esztétikai, pedagógiai tanulságai. A közművelődési
párthatározat érdekében végzett munka eredményei, tanulságai. A könyvtárak,
az írók és a brigádok kapcsolata, az együttműködés fejlesztése. Egyéb aktuális
kérdések.

Vendégeink: László-Bencsik Sándor író, Czakó Tibor (Kulturális Miniszté-
rium), Gerencséri Jenő író az első napon, a másodikon Molnár Zoltán író, Kiss
Károly, a SZOT alelnöke, Huh István költő. Szerdán Abrankó Endre, a Brigád-
élet szerkesztője, Kiss Árpád, a Brigádélet munkatársa, Végh Oszkár, a Tán-
csics Könyvkiadó szerkesztője, Juhász Róbert osztályvezető látogatott tábo-
runkba. Csütörtökön Sári Mihály, a TESZÖV titkára, Iván Szalimon műfordító,
követségi tanácsos, Lengyel Boldizsár osztályvezető h. (Megyei Tanács), Sipos
Károlyné, az SZMT titkára, Sándor József az SZMT osztályvezetője. Pénteken
Fábián Zoltán író, a Magyar írók Szövetsége titkára, szombaton pedig a sajtó,
a hálózati központi könyvtárak, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ
érdeklődő munkatársai — a tapasztalatokat összegező sajtótájékoztató kere-
tében.

Délutánonként: vasárnap, 15-én az olvasótábort megnyitja Dr. Majoros
Károlyj az MSZMP Szolnok megyei bizottságának titkára, majd utána irodalmi
délután Baranyi Ferenc költő, Czigány György szóvivő, Gyarmati Vera előadó-
művész, Halász Judit színművész részvételével; pénteken az alkotmány nap-
ját Sári Mihály, a TESZÖV titkára méltatja, s az ünnepi műsorban fellép: Só-
lyom Ildikó előadóművész, Mező László gordonkaművész, Czigány György zon-
goraművész.

A többi délutánon fakultatív program: kirándulások, üzemlátogatások Esz-
tergomba, Vácra, Szentendrére, Visegrádra, Vácrátótra, Leányfaluba. Sportolás,
fürdés. Fizikai és szellemi társadalmi munka. Alkotó körök: szerkesztőség — a
tábori újság készítése —, lektorátus, előadói kör, kritikusok klubja, stb. — az
érdeklődés alapján.

Esténként műsorok, módszertani bemutatók. Hétfőn Játék és Művészet c.
vetélkedő. Vezeti: Dániel Kornél festőművész, a Szőnyi István Emlékmúzeum
igazgatója. Közreműködik: Szentpál Mónika előadóművész. Kedden filmankét.
Szerdán ÉLÖ ÜJSÁG. Szerkesztő: Tímár Máté. Csütörtökön: Könyvpremier.

Mindezeket azonban úgy kell tekinteni csupán, akár a készülő szobrok
drótvázát, amire a százrétű, és az élet teljességét jelképező valóság rakodott,
közös munkával, olykor előadásértékű hozzászólásokkal.

Így szélesedett például az olvasókörök feldolgozásában Aczél György Egy
elmaradt vita helyett című interjúkötete általános politikai kitekintéssé, Gal-
góczy Erzsébet Pókhálója a jászkunsági-viharsarki tsz-ek képviselőinek ön-
vizsgálatává, Alekszandr Gelman drámája, Egy pébé-ülés jegyzőkönyve a
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brigádmozgalom „kézikönyvévé", Kiss Károly Nincs megállás-a a munkásmoz-
galmi hagyományok élesztőjévé, László-Bencsik Sándor híres szociográfiája, a
Történelem alulnézetben a közösségi brigádiskola példájává, és Huh István szol-
noki munkásköltő Jó reggelt fény-e mindenki életérzésévé, — hogy a feldolgo-
zott irodalomnak csak egy részéről szóljak. De így általánosultak a körben ülő
„olvasóparlamenteken" vagy közös nagyelőadásokon a másirányú témák is, le-
hettek akár személyes jelenléttel színesített író-olvasó találkozók, a könyvter-
jesztés, a könyvtári munka vagy bármi, mert végső összegezésük közös munká-
val született.

De ezek közül is kiemelkedett Iván Vasziljevics Szalimonnak, a Szovjetunió
nagykövetsége neves műfordító-tanácsosának tartalmában gazdag, személyes
hangvételű előadása a magyar irodalom szovjet fogadtatásáról, és a legújabb
szovjetunióbeli kiemelkedő alkotásokról, melyeket jószolgálati szándékkal a
résztvevők figyelmébe ajánlott.

A Zebegényi Olvasótábor mindennapjai azonban — mint a programból is
kitűnik —, nemcsak értelemtágító foglalkozásokból állottak, hanem kirándulá-
sokkal, üzemlátogatásokkal, fürdőzési-sportolási lehetőségekkel is színesedtek,
s tábortüzei körül eleven barátságok születtek, ami szintén gazdagodást jelent.
Nem csoda hát, ha szert bontva mindenki hálás „viszontlátásra" köszönéssel
búcsúzott a szervezés motorjaitól, a tábor vezetőitől, Dénes Páltól és Fügedi
Lászlótól.

A zebegényi példaadás megtörtént, résztvevői ezután „vizsgáznak" üzemeik-
ben, szövetkezeteikben, s szívesen visszaemlékező tábortársuk, jómagam sem te-
hetek többet érettük, minthogy jó munkát, jó egészséget kívánok mindannyiuk-
nak a hármas jelszó égboltja alatt.

Ahogy mindnyájunknak: Bárcsak egyre több hasonló követné ezt a zebe-
gényi szép-példaadást!

Tímár Máté
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DOKUMENTUM

Horváth Terivel a Tisza-parton
Előbb szabadkozott, miről is beszélgethetnénk, s mikor kötélnek állt, még
mindig volt egy kikötése: csak a Tisza-parton, valahol a szabadban, közel
a vízhez.

Szeretem a vizet, megnyugtatja az embert. Ha nézem, képzeletem elindul
a folyásával, s messzi kalandozik. Próbálom Petőfivel, Adyval keresni a helyet,
ahol például a kis Túr siet beléje... Nézem a folyót, s szeretnék belegázolni,
hogy még jobban erezzem.

Reggelente, de szabad idejében máskor is gyakran látni magát amint lent
sétál a parton. Egészen közel a vízhez.

Szeretem a folyót, mert maga ásta ki a medrét, akárcsak én az életem folyó-
ját. Én is magam ástam ki magamnak, hogy olyan ösvényen járjak, ahol még
senki sem járt. Mindenki önmagában is külön-külön érték, de az emberek félnek
vállalni önmagukat. Én merem! Ilyen vagyok, aki szeret, így szeressen.

Van, aki nem szereti, úgy érzi?
Van... d e . . . engem minden ember érdekel. Ha nem szeret, hát azért.

Ugyan miért nem szeret? Mert meglehet, valahol neki is igaza van, s nekem
kellene változtatnom valamit önmagámon.

Harminc évvel ezelőtt, falusi szegénylányként gondolta volna, hogy a maga
patakja egyre közelebb kerül majd a nagy óceánhoz?

Hogy az én patakom az óceánhoz siet? Hát ez nagy szó... Talán egy kis
Túr . . . amelyik keresi a Tiszát. De a Tisza előbb a Dunába ömlik, hogy a ten-
gerbe érjen, s a tengertől hol van még az óceán. Gyötrelmeim, gyönyöreim
közepette csörgedezik az én patakom. A festők csöndjeit szeretem, ahogyan ők
tudják látni a világot, intenzíven, azt irigylem. A színész inkább a külső dol-
gokat hajlamos észrevenni, pedig az a dolga neki is, hogy a lélek rezdülésével
foglalkozzék. Énnálam van egy szeretetfolyó, egy szeretetföld, a művészetek
földje. Szeretném, ha beleáramlana a színészet is, kapcsolódnának egymáshoz.
Hogyan lehet ott időtlen időkig Mona Lisa mosolya? Mennyi belső dolog kell
ahhoz, hogy ha csak egy pillanatra is, megfoghatóvá váljék az örökkévalóság?
Ezt szeretném én is. Valami olyasmit, amire a zene is képes. Megmagyarázha-
tatlan, megfoghatatlan hangulatokat old fel az emberben a muzsika. Bach orgo-
nája, vagy Bartók csodálatos díszharmóniája. És a szobrászat? Gyönyörű szép
formátumokat ad. Egy alak testet ölt, körüljárhatod a térben és időben. Oda
lehet menni a háta mögé. A mi mesterségünkben úgy érzem minden együtt van.
Nem csodálatos?

A művész, a színész is persze a valóságból, elsősorban az életből merít,
amikor alkot...

A valóságban annyi minden van, jó és rossz is. Az én dolgom, hogy meg-
szűrjem a valóságot a saját szűrömön. Édesanyám úgy hívta azt az anyagot,
amivel a tejet szűrte, hogy cinnadó. A szűrőre rátették még ezt az anyagot,
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majdnem gézszerűt, s még tisztább lett a tej. Született emberi tulajdonság,
ki mit szűr ki a világból. Együtt látjuk ugyanazt az eseményt, én egészen más
dolgokat veszek észre, mint maga. De ami művészember értékében még fonto-
sabb, nem az a művészet, hogy mit érzett meg a valóságból, hanem az, hogy
mit képes másokkal, a közönséggel megértetni, visszaadni a valóságból. A szí-
nész érzékeny műszer. Én hátulról is megérzem, ha valaki néz. Érzem, hogy
néznek, sőt megérzem, hogy ellenséges vagy jó indulatú tekintet szegeződik
rám. Ha jóindulatú, akkor visszanézek.

Szerepeiből úgy ismerjük, hogy mindig az életért pöröl, s most Szolno-
kon egy zsarnok nagyasszonyt formál meg a színpadon. Milyen élményekből
építi fel?

A színész az élményeket úgy sűríti valahogy, mint József Attila mondja:
„sok kedves nőből próbállak összeállítani". A zsarnoknak is sok fajtája van,
hogy összerakjam a magam Bernardáját, amelyik a Lorcaé ugyan, de az enyém
is lesz, jól kell ismernem az erőszakot. Nekem bármennyire is spanyol Bernarda,
magyar ismereteimből kell megformálnom őt, és azt is jól kell tudnom, hogy
törékeny fizikumom van, így nem külső robusztus erővel kell hatnom, hanem
belső erőimmel.

Bernarda lányainak gyilkosa, az élet pusztítója.
A jövendőnek a megsemmisítője. Ez az én emberi hitemmel ellentétben

van. Bizony szörnyű, hogy Bernarda nem engedi lányait legények közelébe.
Nem engedi, hogy utódaik legyenek. Ez vétek! Nem természetes. Mert a mag,
ha lehull, fa lesz belőle, a fán alma, körte terem, amibe bele kell harapni. A lá-
nyok megnőnek, harapni kell beléjük, mert „szívük megrothad", lényük értel-
metlenné válik. Ismereteim róla? Nálunk is megvolt régen a szokás faluhelyen,
hogy a családban előbb, ha több lány van, a legidősebbet kell férjhez adni, ha
aztán a legidősebb rosszul sikerült, kehes, keskeny csipejű, nehezen veszik el.
Pedig ezt kell először férjhez adni, ettől a kelletlen árútól kell megszabadulni,
s csak aztán jöhetnek a többiek sorban. így azután szép éveiket mind ellopják
tőlük az anyjuk, bezárja őket a sötét szobába. Hát ez természet ellen való vétek.

Személyes érzelmei ellenére kell tehát meggyőzően, hitélesen ábrázolnia
Bernardát.

Mondták sokan, azt megnézzük, hogy leszel te ilyen gonosz. Én azt mondom,
— pontosan azért — mert az ellentéte vagyok, ez ad erőt, ez bátorít föl az emberi
gonoszság kifejezésére. Merem vállalni a figyelmeztetést — nekem megvan
a szándékom, ez vezérel az életben —, hogy mondjak valamit az embereknek.
Hogy előadás után az emberek másképpen fogják meg egymás kezét, hogy
jobbak legyenek. A zsarnokság ma is jelenvaló. Családon belül, szakmában,
az élet minden területén, tehát nem halt meg! Én úgy állok az élethez, hogy
megrögzött életpárti vagyok, pontosan tudom, ismerem az ellenkezőjét is. Kü-
lönben az ember nem önmagától lesz gonosz. Belekényszerítik a körülmények,
erkölcsi és társadalmi körülmények.

A körülmények megváltoztatásával tehát az emberi gonoszság is megszün-
tethető?

Ha nem hinném, nem lennék Bernarda a színpadon. Honnan merítem a hi-
temet? Látom reggel a kölyköket, vidámak, frissek. Itt játszanak körülöttem.
Látom a muskátlit, amely rám néz mosolyogva. Fenn madár énekel, nekem szól.
S ha köd van, alig várom, hogy felszívódjon, kisüssön a nap, s ettől én már
újratermelődöm.

Maga a Thália Színház tagja, a fővárosban él. Most vidéken vállalt szerepet.
Nem gondolja, hogy vannak, akik ezt rangon aluli „lépésnek" tartják?
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Latinovits Zoltánról is ezt tartották? Gábor Miklósról is így vélekednek?
A színészi pályán sem a legszerencsésebb a röghözkötöttség. Hogyha igazi szí-
nész az ember, csak egy dolog érdekli, a művészi feladat. A jó szerepért egy vér-
beli színész elmegy a világ végére is. És mért baj az, ha több ember látja, nem-
csak a törzsközönsége. A szerepeken túl pedig még az is vonzza, hogy minél
többen érzékeljék őt emberközelségben. Nekem nagy öröm, hogy Szolnokra jöt-
tem, s nagy öröm, hogy úton útfélen jó ismerősként köszöntének. Én önszán-
tamból mindig is eljártam vidékre, önálló esteket adni különböző városokba.
Bár nehéz otthagyni a fészket, a kialakult életritmust, de annyi mondanivalóm
van az embereknek. Megragadom a lehetőséget, bárhol adassék.

Filmen, moziban mostanában kevesebbet látjuk.
Az utóbbi időben nem vállaltam filmszerepet. Magánügy, sajnos.. .fájdal-

mas. „Sem anyám, sem apám nincs többé, nem is lesz . . . " Az utóbbi két évben
éreztem édesapám, édesanyám utolsó nyarát, nem tehettem meg, hogy ne legyek
mellettük végső óráikban. Két nap alatt elmentek, nagypénteken.

A művész számára létezik egy másik szeretet is, a társadalomé. Ügy érzi,
hogy most is olyan szeretet veszi körül, ebben az értelemben, mint mondjuk ti-
zenöt évvel ezelőtt?

Ha arra gondol, hogy nem szól körülöttem olyan csinnadratta, jobb is, sze-
retem a csöndet. Talán más lett a kor ízlése. De én hosszú távfutásra rendeztem
be az életemet, s belátom bölcsen azt is, hogy ahol hegyek vannak, ott völgyek-
nek is kell lenniök. Biblikusán fogalmazva, hét bő esztendőt, hét szűk esztendő
követ. Én tartalékolok magamnak annyi energiát, hogy a szűk esztendőkben is
kivárjam a bővebbeket.

Most szűk esztendőket él?
Nem panaszkodom. De nagyon jókor jött Bernarda. Lorcat mióta csak is-

merem, szeretem. A szívemen pengeti a húrt, akár a szerelemről, életről, ha-
lálról beszél. És úgy pengeti Nagy László is, akinek a fordításában Lorca még
közelebb került hozzám.

Művészi pályáján egy időben indult Nagy Lászlóékkál.
így van. öt is a „fényes szellők" hozták.
A NÉKOSZ-ra gondol?
Életem legszebb darabja. Sokat faggattak erről az időszakról, el is mondtam

a véleményemet, jót is, rosszat is. Röviden csak annyit, olyan történelmi kor
volt az, hogy mi akkor is kacagtunk, amikor tízen—húszan szoroskodtunk egyet-
len szobában, és zabpelyhet ettünk, hideg vízben zuhanyoztunk, de nem az volt
a lényeges a mi életünkben, hogy mit eszünk, hol alszunk, szalmazsákon vagy
pamlagon, hanem az, hogy mit akarunk. Olyan erős volt a célunk, amit nem
lehetett megváltoztatni csak a halállal. Nyitott szemmel járok az életben most
is, és nem felejtem, amit Nyilas Misinek mond az apa Móricz regényében: úgy
viselkedj, mintha mindig látnának. Csodálatos mondat, amit én megőrzők egy
életre. Én most is úgy viselkedem, mintha édesapám még mindig látna. Fi-
gyelne rám, a munkámra. Nagy az én felelősségem irántuk, mert általuk lettem
a világra.

Néhány hét Szolnokon. Ez is egy kicsi darabja lesz életének.
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Lehet, hogy örökre szóló darabja lesz ez a kicsi. Mert sokszor átsuhantam
én Szolnokon, de így megállni, leülni a Tiszánál, nem volt soha időm. Pedig
milyen jó. Itt hallom a madarak szavát, magamba zárom a víz csendjét. Pesten
is kihallom a kövek közül is a pacsirtát, a villamos robaján át is eljut hozzám
a hangja, de oly ritkán. Október közepén, Terézia napján, pacsirta szól, nekem
énekel a Tisza partján. Hát nem gyönyörű?

+. líí- *V 1

U t l

A beszélgetés abból az alkalomból született, hogy a Kossuth-díjas érdemes művész a Bernarda
Álba háza főszerepét játszotta a Szigligeti Színházban; beszélgetőtársa Valkó Mihály volt.
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ROKONAINK
Észt költők
Rovatunkban ezúttal két észt költőt mutatunk be. J aan Kr o s s az idősebb.
1920-ban született. A mai észt líra talán legeredetibb, legmerészebb tehetsége.
Az Észt költők című antológia tizenhat jelentős versével mutatta be, köztük
A világ felfedezése a modern európai líra egyik legszámottevőbb darabja. Ö for-
dította észtre Az ember tragédiáját, s fordítása mind a kritikusok, mind a szín-
házi közönség becsülését és tetszését kivívta. Többször járt hazánkban feleségé-
vel, Ellen Niit-tel, aki szintén kiváló költő, Petőfi és József Attila fordítója.

Fiatalabb nemzedékhez tartozik a 35 éves J aan Ka pl in ski . Eddig
három verseskötete jelent meg, 1967-ben a Juhan Liiv-díjat egyetlen verséért
kapta meg — versének címe: Porból és színekből. A modern tudományok egyik
jelentős ága: az élet megőrzésének tudománya, a biophylaxis. Kaplinski az élet
megőrzésének költészetét teremtette meg. Költészete nyugtalanságot sugárzik
és bizakodást, hiszen életünk központi kérdésévé teszi, hogy a természet minden
kis szülöttjére vigyázzunk, akár állat, akár növény, akár emberpalánta. Nemzet-
közi feltűnést ébresztő, különleges költői tehetsége eddig még alig szólalt meg
magyarul.

JAAN KROSS

A bogár
Kisfiam izgatottan kiabált:
„Apu, gyere, nézd: milyen szép bogár!"
Fontos dolgokkal foglalkoztam éppen,
hát odakiáltottam válaszképpen:
„Nézd egyedül!
Akkor se szebb az, hogyha ketten nézzük."

De lelkem mélyén tudtam,
hogy hazudtam.
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Az öreg bunker
Ébred az erdő, dalt nem csendít meg:
májusi árpa kalászából csipkéd
a kakukk.
S eléd bukkan mint őrült Goya-képen:
beton-koponya homokpart ölében,
két szem helyén: üreg, villog sötéten
ablakuk.

Nyomja a bunkert szürke kő-kúp terhe -
Nyíllal átlőtt szívet nem véstek erre
és senki sem firkálta rá nevét.
Homokot fal a keskeny kémlelő rés,
a négyszögű száj: fekete üvöltés
s belül minden sötét.

Hökken az erdő. S bár golyó se pattan
s nem robban gránát
s fatörzsekben meleg nedvek keringenek:
sötét kőszájból szakadatlan
ordít a homály, fák élő falán át:
„Néma vagyok: halott, halott, halott.
De élni akarok. Vigyázzatok!"

JAAN KAPLINSKI

Nagy csend folyik belénk
Szeretném
ha szeretnél ha szeretnének mindig
elmerülve némán
all you need is lőve
megérteni a folyót megérteni a csobogást
bámulni a vizet
meddig meddig senki sem tudja meddig
önmagunkba nézni egymáson át
szemeken át szerelmeken át
nagy csend folyik belénk hallgatásunk ölébe
a tojás héját
a világra jövő apránként áttöri.

Képes Géza fordításai

185



MŰVÉSZET
SOMOGYI ÁRPÁD

Debreceni út
A város főterétől megy kelet felé, egyre szélesedve az alföldi mezővárosok tele-
pülési öntörvénye szerint. Ahogy halad a városból kifelé hatalmas paraszti
porták között, távolabb balról egy nagyon szép alsópadkás szélmalmot hagy el.
Visz a robosztus Zádor-hídig, mely ma már magányosan áll. Se folyó, se ország-
út, csak a híd áll, mint egy erődítmény dacolva az idővel. E hídon át vitt az út
Nádudvaron át Debrecen felé . . .

Az első utca, az első ház, amire emlékszem, itt van. Itt születtem és gyerek-
ként itt ismerkedtem a világgal. Óriási porta, szép nagy házzal, istállókkal,
ólakkal s az utca felől kovács-lakatos műhellyel. Számomra kezdetben áttekint-
hetetlen birodalomnak tűnt. Szerettem a kertet hatalmas eperfáival, cefrés
hordóival, veteményeseivel. Csodáltam a síró-röfögő disznókat, s nagyon féltem
a pulykáktól, a pávától.

A házról még most is sokszor álmodom, freudi analízissel bizonyos, hogy
az elveszett Éden komplexusához jutnánk el. Emlékezem a csodálatos kovács-
műhelyről, az izzó szénről, az üllőkről, a rendben sorakozó kalapácsokról s
a kézzel hajtott hatalmas kerekű fúrógépről. A ház padlása különösen emlé-
kezetemben maradt. E padlás titokzatos, mesés és félelmetes volt egyszerre.
Szürreálisztikusan együtt jelenik meg a sok holmi a sűrű léccel elkerített sarok-
kal, ahol sonka, kolbász és hatalmas oldalszalonnák voltak. Érzem a melegben
már-már avasodó illatot. Látom a mosott ruhákat, jó illatú lepedőket, kísérteties
fehér látomásként. A tetőn egy-egy félretolt cserép helyén pasztákban jött a fény.
A homályban lévő régi cserépedényekre, szitákra, szakajtókra esett. Mindezt
mint keret fogta egybe az okosan konstruált gerendakompozíció, az ács munka
remeke.

Anyám szülei laktak itt s mi a kisebb család az utcai szobában. Mozgalmas
lüktető élet volt a háznál. A gépek javítása idején kalapálástól, emberi szótól
volt hangos az udvar. Próbálták a gőzgépeket, a magánjárókat, ahogy akkor
nevezték. Gőzkazánok voltak ezek, melyeket cséplés idején kinn a határban
szalmával is lehetett fűteni. Cséplés idején a ház előtt gyülekeztek a gépelők.
Szekerek álltak az utcán, vendégoldallal felszerelve, hogy vigyék a határba
a munkásokat. A későbbi agrárproletár fogalom tudatomban ezzel az emlékkel
azonosult. A kép, ahogy jöttek zsákba kötött kenyérrel, vászonzacskóba csoma-
golt sóval, paprikával, krumplival és hagymával, jöttek mezítlábasán szürke
„cájg" ruhában, a látvány egy életre belémmarta magát. Felültek a szekerek-
re jókedvűen, kicsit italosán, daluktól volt végig hangos a debreceni út. Éne-
kük nagyon tetszett nekem, ahogy kicsit szilajon, jó hangosan énekeltek fér-
fiak, asszonyok és lányok együtt, s hozzá a kísérő zenét a szekér kerekének
csattogása adta.
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De nagyapa nemcsak gépekkel foglalkozott, hanem remek kovácsmester is
volt. Rácsokat, kerítéseket készített. Szép formákat, virágokat kovácsolt vasból.
Rajzolt is és még festett is. Német nyelvű mintalapokat járatott . Egy-egy szép
és ismert munkája legendává nőtt a családban . . .

Lassan tágult a világ. Az utca számomra hihetetlen szélesnek tűnt . Idővel
megismerkedtem a szomszédokkal. Mellettünk Neuman bácsi kocsmája volt,
a másik felől pedig fűszeres bolt. Kút volt a kocsma előtt, ahol gyakran i tattak
parasztok, fuvarosok. Betértek reggel egy kis pálinkára, egy-egy pohár borra.
Nem volt nagy ez a kocsma, de igen forgalmas. Olajos volt a padlója, néhány
asztal és pad az egész berendezése. A falon valami sör-reklám. A végében ter-
mészetesen a fényes vörösréz tetejű pult s a polcon poharak, nagy szögletes
pálinkás üvegek.

N e u m a n bácsi többnyire az ajtó előtt ült, szép fehér szakállasán, hosszú
pipával. Hasán bádog melegvizes párnát tartott, aminek funkciójáról nekem
fogalmam sem volt. Feleségével gyakran más nyelven beszéltek, ami még csak
növelte szememben érdekességüket, ismeretlen voltukat. Felesége gyakran be-
hívott, megkínált süteménnyel, adott egy-két szem cukorkát. Azt hiszem, kedvelt
engem. A családi történet szerint először a kapun kívül náluk a kocsmában
voltam, amiből rokonságom, számtalan nagynénéim kedves, játékos következ-
tetést vontak le jövőmre vonatkozólag. Szerettem ott lenni, nem zavart engem
a részegek dalolása, még durvaságuk sem. Engem az emberek érdekeltek.

Ha jött a tél, és siklottak a szépen faragott szarvú szánkók a havas deb-
receni úton, i tt megálltak. Óriások szálltak le róla bundás, kucsmás, jégcsapos
bajszú emberek. Pásztorok is betértek s én csodálkozva nézegettem szép színes
szűrüket. I lyenkor szilvapálinka illata volt a környéknek. Jöt t a Kacsóh utcából
a másik kovács, Káposzta bácsi, aki télen is csizmából készített papucsban járt,
és sohasem viselt kalapot. Ide húzódtak be a társadalom elesettjei is. „Saguly"
(mai napig sem tudom, hogy e szó mit jelent) a féllábú, izzó fekete szemű hadi-
rokkant, k inek alakjára Móricz Zsigmond egyik háborús elbeszélésében hasonlót
véltem felfedezni. Ide j á r t Flórenc bácsi is, a szakállas csendes bolond, utcánk
gyerekei csúfolódásának céltáblája.

A debreceni ú ton minden reggel kihajtották a csordát, a csűrhet. Ott vala-
hol ná lunk kezdték tülköléssel, trombitálással. Szép látvány volt, ahogy a por-
tákról k iha j tot ták a gazdák a jószágokat s a pásztor jól irányzott karikás csa-
pással terelte be a csorda menetébe. E vonulást sokszor elkísértük a gyerekekkel
egészen a város széléig. Ott volt a Kálvária, haranggal, régi papsírokkal. Sza-
ladgáltunk köztük egy kicsit, majd hazaballagtunk. Már nagyobb fiúként is
el jártam oda nézelődni s a csendben böngészgettem a vörösmárvány sírköveken
a feliratokat.

Az utca Kossuth t é r felé eső részét akkor ismertem meg, mikor iskolába
kerültem. Én voltam a legkisebb gyerek, testvéreimmel együtt m e n t ü n k reg-
gelenként. Velünk jöttek a nagykendős, szép barna mintás kisbundás asszonyok,
kék k a n n á k b a n tejet, nagy kosarakban tyúkot, csirkét, tojást vittek a piacra.
Más jellegű az ú t n a k ez a része. I t t téli reggelenként nem a disznóperzselés
tüzet lát tuk, itt üzletek voltak. A pékség a „kultúrpalota" mellett, ahol gyakran
vásárol tunk kiflit, de én a tojásos perecet szerettem a legjobban. A többi üzlet-
tel aztán később i smerkedtem meg.

A református elemi iskolát, amit mi csak nagy iskolának hívtunk, igen
megszerettem. Szépnek ta lá l tam a súlyos fehérre meszelt boltíves folyosókat.
Üj volt számomra a lépcsőház. Nagyok voltak a tantermek, ablakai a városi
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parkra néztek. A falakon nagyméretű nyomatok, a magyar történelem esemé-
nyei voltak. Hosszú gyalult padokban négyen ültünk egymás mellett, s a két
padsor között járt fel-alá a tanító. Sütő Imre volt az első tanítóm. Kedves,
szellemes ember volt, de sajnos ezt a tulajdonságát csak később tudtam igazán
méltányolni.

Nagyon vonzódtam az iskolához, pedig az elemi iskolában nem voltam jó
tanuló, kivéve az utolsó két évet. Nehéz azt nyomon követni, még a legnagyobb
önvizsgálattal is, hogy mikor ébred fel az emberben egy igazi világ, a szellemi
élet iránti vonzalom. Az erőteljes vonzódást a gimnázium jelentette, ahová
nagynéném íratott be. Nyolc évet töltöttem ebben a szép emeletes, klingertéglás
épületben, mely kívülről más stílust mutat. Belül a tágas aula, a karzatos dísz-
terem, fehér és fehér falak mindenütt, puritánságot sugároztak . .. Ne de nagyon
előre szaladtam. Azért még annyit, hogy a gimnázium nevelt szélesebb látókörű
fiúvá, hogy azután majd a fényes szelek röpítsenek a művészet felé, egy fa-
ládával, benne 2 inggel, 1 nadrággal és 1 cipőkefével. Visszatérek a debreceni út
végi Kálváriához, ahol kis harang jelezte, ha meghalt valaki. Amikor a nagyapa
meghalt, minden összeomlott. Mondják, hogy már előbb is jelentkeztek a bajok.
Persze én ebből semmit sem vettem észre. Csak jóval később tudtam és értettem
meg, hogy mi történt a gazdasági válság idején. Mindent elárvereztek, semmi
sem maradt. El kellett költöznünk. Somogyi nagyapám szoba-konyhás nádas
háza lett az új otthonunk. Nagy volt a szegénység. Csak a gond és a baj mindig.
Anyám betegeskedett, s még 10 éves sem voltam, amikor meghalt. Ezután
nagyanyánk nevelt, táplált bennünket. Egészen új életformába kerültem. Otthon
vagy a tanyán az egész rokonságnál szigorú rend uralkodott. Hajnalban kelni,
a tehén, a disznó mellé állni a tarlón, más világ volt. mint amit elvagytam.
Nagyon más világ, ahol kút gémjére felhúzott nagykabát jelezte a delet a távol-
lévőknek, nekem is kinn a tarlón. Olyan világ volt, ahol együtt aludtak a tehén-
ólban szalmán a cséplőgép-munkások, és köztük egy erős cigányfiú fogában
kötéllel emelte meg a kis Ford traktor elejét, majd a tegnap elhullott orbáncos
malacot este a tűznél nyárson megsütötték . . .
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Beajánló szavak
Negyven esztendeje lehetett, egy szép
napon beállított hozzám egy aranyos
kisfiú. Tízéves forma, eleven szemű,
mozgékony. Egyik tanítványommal
jött, pusztán érdeklődésből. Megtet-
szett nekem, mert akiben mozgás
van, arra lehet adni, gondoltam.
Aztán jött, egyre gyakrabban. Ügy
láttam, megbabonázta az anyag. S
mert kezében jól állt a munka —
besegített, festette velünk együtt a
kancsókat — azt mondtam'neki, csi-
nálj galambokat. És ő csinálta is,
százszámra gyártotta őket. Csinálj
csikósfejet, bíztattam, meg kukoricát,
csöveset. A csikósfejjel olyan gyorsan
elkészült, hogy magam is csodáltam.
Most már az is kellene, paraszt, aki
a kukoricát morzsolja, ösztökéltem.
És ő azt is megcsinálta. Járt a keze
gyorsan, s ugyanúgy az esze. És ka-
csatömő asszonyt, s az is meglett.
Máig ott van nálam. Lába törött, de
a feje ép. Negyvenötben aztán magá-
tól egy Dózsa-plakettal állt elém, az
is ott van, most is a munkahelyemen.
Aztán eltűnt Karcagról, a szemem
elől. Többnyire csak szobraival talál-
koztam Karcagon, Kisújszálláson,
mindenfelé. És mindig ráismertem
bennük arra az eleven tekintetű,
mozgékony gyerekre. Megfogott
munkáinak egyszerűsége, nemessége,
de legfőképp őszintesége. Amit ma-
gába szívott, a szülőföld ízét, zama-
tát, azt éreztem meg bennük: a szé-
les puszták fuvalmát, a tartás emberi
keménységét, ennek a mi világunk-
nak puritán szépségeit. A mozgékony
kisgyerek most 50 éves felnőtt, de
Somogyi Árpád szemében — mert ő
volt az a kisgyerek — hogy viszont-
láttam Karcagon, mikor szobraival
hazajött, örömömre a régi elevenséget
találtam.
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TÉKA
Szolnok Város Története I.

Az országos intézményekkel (elsősorban
egyetemekkel, főiskolákkal) nem ren-
delkező vidéki nagyvárosainkban a tör-
téneti kutatások műhelyei elsősorban
a megyei múzeumok és kisebb mérték-
ben a megyei könyvtárak. Ugyanez vo-
natkozik a publikációs forrásokra, lehe-
tőségekre is. Számos helytörténeti ki-
advány ismeretében nyugodtan állíthat-
juk, hogy ez a tény határozott garanciát
jelent, garanciát, amely a gombamód
szaporodó helyi kiadványok között fel-
tétlenül szükséges. Bár ez a kötet nem
ilyen megyei szervezet kiadványa, az
egész munkán ott érezhető a csaknem
a felszabadulással egyidős Szolnok me-
gyei múzeumi szervezet meghatározó
tevékenysége. Ezt egyébként a megye
székhelyének történetét bemutató, akár-
csak népszerű összefoglalástól az olvasó
méltán el is várhatja. A héttagú szerző-
csoport által írt munka Szolnok 900
éves jubileuma (1075—1975), helyeseb-
ben Szolnok nevének első, általunk is-
mert, rendelkezésünkre álló említése
900. évfordulójának megünneplésére ké-
szült. Azért teszünk a magunk részéről
különbséget Szolnok 900 éves jubileuma
és ma ismert első említése (cives
Zounofc és villa urbanoruim Zounok
a garamszentbenedeki apátság alapító
levelében), illetve a város alapítási idő-
pontja között, mert biztosra vesszük,
hogy Szolnok városa ennél korábbi
alapítású. Egyidősnek kéül lennie Géza
fejedetem és I. István király ország-
szervező tevékenységével, jóllehet nem
rendelkezünk erre vonatkozó írásos for-
rással.

A város földrajzi helyzete, továb-
bá egész népeket, országokat fel-
ölelő, megmozgató nagy történeti ese-
ményekben játszott állandó szerepe ezt
azonban kétségtelenné teszi. Nem árt
egyébként utána gondolni, milyen is
volt ez a földrajzi helyzet, és a belőle
logikusan következő szerep. A legkü-
lönbözőbb korok eseményei, forrásaik
elemzései azt mutatják, hogy Szolnok,
mint a Kárpát-medence egyik természe-
tes központja (a másik, és jelentősebb
nyilvánvalóan Budapest körzete) az ese-
ményekben általában nem mint vég-

pont, mint végcél, hanem mint a végső
siker (legtöbbször döntő jelentőségű ka-
tonai győzelem) eléréséhez vezető ese-
mény színhelye szerepelt. Világosan mu-
tatja ezt akár a török hódítás időszaka
(mind az, amikor a török foglalja el,
mind az, amikor Buda visszavétele előtt
a felszabadító csapatok), vagy akár
a szabadságharc eseményei, de a Ta-
nácsköztársaság Vörös Hadseregének
utolsó hősi csatája is. A hol innen, hol
onnan Szolnok ellen felvonuló hadse-
regek nem gazdasági potenciált, politi-
kai irányító központot akarnak a város
elfoglalásával megkaparintani, hanem
lehetőséget szerezni ilyen centrum vagy
centrumok elfoglalására, netán az egész
Kárpát-medence elfoglalására vagy meg-
védésére. Egy ilyen fekvés és szerep alig
engedett sok lehetőséget a zavartalan
békés fejlődésre, gazdagodásra, iparo-
sodásra, legalábbis a magyar államala-
pítástól a 2. világháború végéig eltelt
időben. Szolnokon alighanem azért volt
mindig nagyarányú az újjáépítés és épí-
tés, mert szinte még több volt a pusz-
títás. Egyáltalában nem csodálkoznánk,
ha ebben az összefüggésben kiderülne,
hogy a bronzkor végéről (úgy időszá-
mításunk előtt a XV. század és a X.
század közötti időkből) származó, folyó-
medrekben talált bronzkardok a Tisza
völgyében miért éppen Szolnok mellett
sűrűsödnek. Világos, hogy a város ala-
pítása előtt már sok évszázaddal ko-
rábban kialakult a város helyének von-
zása, már abban a késői bronzkorban,
amikorra az első nagyszabású harci cse-
lekmények, szervezett háborúk kezdetét
is tehetjük a Kárpát-medencében. A kö-
tet hét szerzője tíz fejezetben (egy szer-
ző három, egy másik szerző két fejezetet
írt) foglalta össze 869 esztendő és a meg-
előző évezredek legfontosabb esemé-
nyeit, kérdéseit. Mégpedig nem az ösz-
szefoglaló történeti munkáknak megfe-
lelő módon, folyamatos esemény- és
gazdaságtörténetet, politikai történetet
adva.

Ebből a szempontból természete.
sen az első fejezet (Stanczik Ilona:
Szolnok város története az őskortól
a honfoglalásig) és részben a második
is (Selmeczi László: Szolnok város tör-
ténete a honfoglalástól 1526-ig) némi-
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képpen más megítélés alá esik. Hiszen
az első fejezet teljes időszaka, illetve
a honfoglalás és csaknem a teljes
Árpád-kor híján van az írásos források-
nak. A régészeti fejezet jól foglalja
össze a városra és környékére rendelke-
zésre álló leleteket a kis terjedelem
keretei között, sőt még rövid kutatás-
történeti bevezetésre is sort kerít. Az
Árpád-korral és középkorral foglal-
kozó fejezet rövid, szerintünk Szol-
nok fontosságához, de akár a ké-
sőbbi fejezetekhez képest is aránytala-
nul kevés. E fejezet elmulasztotta pon-
tosan megemlíteni, esetleg fordításban
is idézni azt az okleveles adatot, ami
alapján Szolnok 1975-ben ünnepelte 900
éves városi múltját (bár a 31. oldalon
szerepel az adat részben már összefüg-
gésbe rejtve). Szomorúan olvastuk, hogy
abban a városban, amely múltjának
minden rezzenésére féltő gonddal vi-
gyáz, 1973nban még el lehetett pusztítani
a mai város egyik ősének, Ácsinak
(Alcsi) középkori, netalán Árpádjkori
templomát (a templom maradványait)
és temetőjét. Ugyanakkor arról értesü-
lünk, hogy a város már középkori temp-
lomainak egyelőre még az alapjait, sőt
a helyét sem találják, kitartó kutatás
ellenére.
A munka további fejezetei nem kap-
csolódnak szorosan sem a második fe-
jezethez (az lényegében a XV. század
közepéig tárgyalja a forrásokat, a Hu-
nyadiak időszakáról vagy a XVI. szá-
zad első negyedéről egy-egy mondattal
emlékezik meg csupán), sem egymáshoz.
Amint már említettük, itt érezhető vilá-
gosan az, hogy nem folyamatos történeti
műről van szó. Inkább arról, hogy egy-
egy fejezetet szenteltek egy-egy, a város
életét sorsdöntőén meghatározó, néha
rövid, néha hosszabb időszaknak. Nem
kétséges, hogy az érdeklődő olvasó tá-
jékoztatására ez a leghasznosabb mód-
szer, hiszen így alighanem már ismert
országos eseményekhez tudja kötni saját
városa történetét. E további fejezetek
színvonala nem azonos. Mi a magunk

részéről a legnagyobb élvezettel Kapos-
vári Gyula összefoglalásait olvastuk,
és hozzátehetjük, a legtöbb haszonnal
is. Ezzel szemben kissé iskolás stílusú-
nak érezzük az 1685—1847 közötti idő-
szakot tárgyaló fejezetet (Szurmay
László), s nehéz indulás után csak ké-
sőbb lendül bele a szerző (Tiszai Lajos)
a Tanácsköztársaság idejének tárgyalá-
sába. Részletes, jól összefogott tá-
jékoztatást ad a két világháború
közötti munkásmozgalomról Sekne-
czi László. Ez a fejezet egyéb-
ként a legjobb példa arra, amit
fentebb megállapítottunk: nem folya-
matos történeti munkáiról van szó, hi-
szen a két világháború közötti időszak
eseményei, gazdasági és kulturális kér-
dések csak másodlagosan kerülnek szó-
ba. Borús József munkája a második
világháború éveinek Szolnokját tárgyal-
ja. Szemben az előző fejezettel, itt nyo-
mát sem találjuk a munkásmozgalom
kérdéseinek (és ugyancsak nem esik sok
szó gazdasági, kulturális vagy más kér-
désekről). Ez a fejezet lényegében csak
a katonai majd háborús eseményeket
tárgyalja, magas színvonalúan. Nem két-
séges, hogy 1939—1944 között a háború
határozta meg Szolnok helyzetét épp-
úgy, mint minden más magyar városét,
de a katonai építkezések és csapatmoz-
gások ismertetése még nem azonos egy
város 5 évének történeitével (mindez
természetesen nem vonatkozik 1944
őszének tárgyalására).
Összességében véve, az olvasó, ha feje-
zetenként, vagy egy-egy kérdés után
érdeklődve esetenként tanulmányozza
a kötetet, lényegében véve megismeri
egy sok pusztuláson keresztülment, azo-
kat rendre kihevert és napjainkban vi-
haros fejlődésnek indult város kilenc
évszázadának legfontosabb eseményeit,
történetének fő állomásait.
(Szerkesztették: Kaposvári Gyula és Mé-
száros Ferenc. Szolnok Város Tanácsá-
nak megbízásából kiadta a Szolnok me-
gyei Lapkiadó Vállalat, Szolnok, 1975.,
255 lap, 43 kép 22 képes táblán.)
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Útravaló

Míg a hold

a csillaggal hempereg

rám kiált a kamrába

akasztott lónyereg

Indulj el éjszaka

Itt a batyud

Benne pogácsa

Anyád özvegyi ruhája

Egy háromlábú szék

Néhány madárfütty

Benne tallérszavak

Tenték. Csicsijják

Méhembéhem királynő

Tengeribengeri király

De vigyázz

Hiába ne csörgesd

Hiába fel ne váltsd
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