
szók alapján - kiemelkedik a televízió-
zás, a rádióhallgatás és az újság-, fo-
lyóirat-, valamint a könyvolvasás.

A megkérdezett időskorúak egyhar-
mada nap mint nap, további négytize-
dük hetente többször, ugyanakkor 14
százalékuk egyáltalán nem néz televí-
ziót, az utóbbiak mintegy fele azért,
mert nincs készüléke. A rádióhallgatási
szokásaik lényegében a televíziózásnál
leírt arányokat tükrözik vissza, azzal az
eltéréssel, hogy rádiója száz személy
közül csak egynek nincs.

Az időskorúak fele rendszeresen,
közel egyharmaduk egyáltalán nem ol-
vas újságot vagy folyóiratot, ám csu-
pán minden negyedik-ötödik nem tud-
ja megvenni a lapokat Lényegesen
rosszabbak az arányok a könyvolva-
sásnál, hiszen rendszeresen csak a
megkérdezettek 13 százaléka olvas

könyvet, ugyanakkor a soha nem olva-
sók hányada megközelíti a 60 százalé-
kot.

A természetjárás, kirándulás is csak
a megkérdezett időskorúak mintegy
hat százalékának életében játszik sze-
repet. Egynegyedük nem szeret, négy-
tizedüknek pedig nincs rá ideje. A ma
70 év feletti falun élő emberek többsé-
génél a természetjárás mint szabadidős
program fel sem merül.

Az idős emberek egy szűkebb köre
különféle hobbinak hódol, így egy-egy
százalékuk foglalkozik bélyeggyűjtés-
sel-horgászással, sakkal-billiárddal-
tekével, fotózással-filmezéssel-zené-
léssel, mintegy három százalékuk rejt-
vényfejtéssel, 16 százalékuk varrással,
kézimunkázással, barkácsolással. A
megkérdezettek csaknem háromnegye-
dének nincs ilyen jellegű időtöltése.

Az előzőekben leírtakból is követ-
kezik, hogy az időskorúak a többi tár-
sadalmi rétegnél nagyobb figyelmet ér-
demelnek és igényelnek a társada-
lomtól. Mögöttük egy tisztességgel le-
élt, vévigdolgozott élet áll. Egészségi,
fizikai állapotuk nem teszi minden
esetben lehetővé, hogy gondtalanul pi-
henhessenek, jónéhányuknak pedig
anyagi nehézségekkel is szembe kell
nézniük. A társadalomnak ezért folya-
matosan keresnie kell alapvető gondja-
ik megoldásának lehetőségeit, szem
előtt tartva azt, hogy az idős emberek
fokozottan igénylik problémáik egyedi
kezelését, a személyes törődést.

Szabó Imre

Ember és történelem
(A nagyapák emlékének)

1918 őszin gyöttem haza a Piavétúl;
ríszemriil be vót fejezve a háború. Igaz,
amúgy is vígé vót mán akkor, Pesten,
ahogy odaírtunk, mán forradalom vóL
Nekem is mondták, még a vonaton,
hogy a sarzsit jó lesz levenni, mer még
az elejin, a muszka-fronton őrmester-
nek líptettek elő. Dehát én úgy vótam
vele, mondtam is neki, hogy először is
nem törekedtem írté különösebben, de
meg a huszároknál nem is semmiír
adják, hasznom sincs belőle, de ha mán
ott van, ott is marad, amíg ez a ruha
rajtam van. Mer először Galíciába ke-
rültem ki, a muszka-frontra, ippencsak
ahogy a tizenkilencedik évemet bető-
töttem. Ott is vótam majdnem két esz-
tendeig, csak az utolsó évbe irányítot-
tak át az olasz frontra, de akkor mán
nemigen kellettek a huszárok, mer egy-
re több lett a géppuska. Avval szembe
meg nem boldogult az ember lúháton.
Minket is, akik a jászkun huszároktól
odakerültünk, átkípeztek ennek-an-
nak. Én például telefonista lettem. Vó-
tak, akik morgolódtak is írté, hogy le
kellett szállni a lúrúl, dehát mondom, a

géppuskával meg a repülőgéppel
szembe nem sokra mentünk vóna. Mer
akkor mán repülőgépek is vótak. Nem
olyanok mint a mostaniak, de vótak.
Amoda, még Galíciába, ott még igen!
Ott még a huszár vót a legelső mind-
egyik előtt. Ahun baj vót, rögtön min-
ket szólítottak oda. Tartottak is tőlünk
a muszkák; még a kozákok is elkerül-
tek inkább, ha tehettík. Pedig azokkal
eleinte nehezen boldogultunk, mer vót
olyan hosszú rúdjok, acílhegyű. Pika.
Az vót a neve. Avval osztán jól előre
bírtak szúrni, de ótán idővel kitanultuk
a fortílyát annak is. Meg kellett várni
amíg szúrnak, akkor hajolni félre előle,
vagy a kardlappal elcsúsztatni, vagy
egyszerűen csak kicsapni a kezibűl.
Azok a kitanult huszárlovak meg mán
maguktól is félreugrottak előle. Úgy
tudták, hogy mikor kell, sohse tívesz-
tettík el. Az újaknak is azt mondtuk
mindig, hogy csak bízzák magukat a
lúra, de ügyeljenek, hogy ki ne lódulja-
nak a nyeregbül. Kísőbb osztán nem
használták mán azok se a pikát. Azír
akkoriba sokan ottmaradtak közülünk

is. Én is kétszer kaptam sebet. Ótán,
mán az olasz fronton, hátul vótam, nem
az első vonalba. Ott meg a testvírbá-
tyám, Mester József sebesült meg, bele
is halt szegíny. Tüdőlövíst kapott. Ha-
zakerült még vele, mán itthon halt
meg, nem tudtak rajta segíteni a dokto-
rok se, pedig még a debreceni klinikára
is vittflc idesanyámék.

Az én sebesülísem? Az első az nem
vót olyan nagy. Vágástúl vót. Egy ki-
sebb csetepatéba, amíg az egyikkel
bajlódtam, nem vettem észre, hogy a
másik ódalrúl is gyön egy kozák, hát az
csapott meg ahogy elnyargalt mellet-
tem. A lovat is írté, a farán, még azt írté
inkább jobban. Akkor mindján kimos-
tam a sebjit rummal, mer az vót a
kulacsba, azt mindig osztottak; ahun
jobban szítnyilt, ott meg níhány őtíssel
összefogattuk. Rendbe is gyött akkor-
ra, mire én. Pedig még el is akarták
venni ahogy beírtunk, hogy másikat
adnak helyette, válasszak. De láttam,
hogy helyregyön még az, hát nem ad-
tam oda.

A másodszorinál meg patrujba vó-
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tünk, kilencen. Elíg bokros rísz vót
előttünk, azon túl meg egy folyó, majd
olyan nagy, mint a Tisza. Mán máskor
is itattunk ott, hát oda mentünk vóna
ippen, hogy megitatunk, meg egy ki-
csit megmosdunk, mer második napja
vótunk mán akkor nyeregbe. A lovak
mán messzirül füleltek abba az irány-
ba, hát megálltunk. Egyszercsak özön-
lenek ám kifele a sűrűbül a kozákok.
Igencsak itatni vótak űk is. Sokan vó-
tak, mán úgy, hogy hozzánk kípest.
Azok is észrevettek bennünket, űk is
megálltak. Egy fiatal hadnagy vót ve-
lünk, az azt kérdezte mingyán, hogy
micsinájjunk. Ki mit mond? Gyorsan
kellett megbeszílni, mer nagyon moz-
golódtak mán. Vót, aki azt mondta,
hogy meg kell szaladni, oszt mikor
kerítenének, ahun a legvíkonyabb a
gyűrű, ott fordulni rajok. Igen ám,
csakhogy puska vót azoknál is, mind-
egyikőjüknél, megnízte a hadnagy táv-
csűvel. Hátulról kilövődözhettek vóna
a nyeregbül. Abba maradtunk osztán,
hogy lesz ami lesz, rajok megyünk.
Azok is meglódultak, de félúton elka-
nyarodtak előlünk. Alig akartuk elhin-
ni, olyan veszettül hadonásztak a kard-
jukkal, mán messzirül. Egy jódarabon
osztán mentünk utánok, de azt mondta
a hadnagy úr, hogy tovább nem me-
gyünk, ne kínyszerítsük rá űket, hogy
visszaforduljanak. Csak sokan vannak.
Meg nem is az vót a feladatuk, hogy
vélek kergetődzünk. Mán íppen leáll-
tunk vőna, amikor lűni kezdtek hátra-
fele, ránk. Nem sokat, vagy nígyet-
ötöt csak, de engem mingyán el is
tanált egy. Erre mink is előkaptuk a
karabélyt, én ugyan nem, csak a többi,
engem vállon írt a lövís, majdnem a
nyakamon.

II.
Na, de nagynehezen osztán csak

hazaírtem. Itthon meg mingyán annyi
vót a dolog, hogy szusszanni se nagyon
vót időm; igaz, így vótak evvel min-
denhun, annyian odavótak még, meg
sokan oda is maradtak. Sokhelyen még
a szántás-vetíst is az asszonyok vígez-
tík. Náluk vót egy orosz hadifogoly,
úgy munkára kiadva; még akkor egísz
télen ott vót, majd csak a tavaszon

ment el egy íccaka. Nem lopott el
semmit, csak a vacokra való pokrócot
vitte el magával az ólbúl. Igyekezett
szegíny az is hazafele. Gondoltam is
magamba, hogy segítené ám haza az
Úristen. Háborúba nem sokon múlik,
hogy ű-e, vagy én. Én is kerülhettem
vóna olyan helyzetbe. Hagyott ott egy
levelet, de nem bírtuk kiolvasni, égi-
szen másféle betűkkel vót. Idesapám
azt mondta, hogy szólni kéne a közsíg-
házán, mer ű felel írté. Én is avval
vótam, hogy kell szólni, de várjunk
vele két-három napot, hogy újén el a
határig. Píze vót valamennyi, én is
adtam neki mindig, ha kírt

Nagy hó vót akkor télen, úgy kará-
csony előtt kezdődött el a hóesís. Még
jól bent vótunk a télbe, úgy január
derekán, látom egyszer, hogy egy
szánka fordul a nagykapura. Nem is-
mertem se a lovat, se az embert, ahogy
osztán nyitom kifele a kaput, akkor
mongya, hogy Karcagról gyön, ű a B.
Nagyék cselédje. Hát Lajos komám
kűdte át avval, hogy nízné mán meg,
mi van velem, itthon vagyok-e mán.
Meg ahogy időm engedi, de még a
napokba, mennék át hozzá, mer valami
igen fontosat akar mondani. Ű nem
tudott kimozdulni abba a hidegbe, nem
vót jól, nem gyött még rendbe. Ótán
valamék nap be is fogtam én is a
szánkába, gondoltam, jó lesz egy kis út
a lovaknak is, megjártatódnak leg-
alább.

Sokáig elbeszílgettünk, elmondta
osztán, hogy mit is akart igazábúl mon-
dani. Hogy nagy baj lesz itt nemsoká.
Gyön a román megszállás, utána meg
ki tudja még mi. Akkor mán rebesget-
tík, hogy a románok betörtek Erdélybe,
de gyönni akarnak tovább is, égiszen a
Tiszáig. A győztes nagyhatalmak meg
mindent megengednek nekik, főkíppen
a franciák. Gyöttek a menekülők mán
akkor, hozták a híreket. Nahát, ez vót a
helyzet. Károlyinak meg - mer mán ű
vót a hatalmon akkor, nem a király -
hadserege se vót. Még azt is szítkerget-
te, ami lett vóna. Úgy nízctt ki, hogy
nem is lesz hosszú életű. Akkor hát
mink mit várhatunk? Vagy a román
megszállás, vagy a kominizmus, mer
mán arról is beszíltek. Mind a kettőt jó
lenne kikerülni. Nahát, aszongya osz-
tán, hogy űtet ippen a minap felkeres-
tík Kunszentmiklósról avval, hogy a

rígi Hármaskerület függetlensígit kí-
szülnek kimondani. Jászkun Köztár-
saság lenne a neve. Beletartozna a két
Kunság, a Jászság, úgy, mint vót vala-
mikor, meg még a szomszídos faluk -
Szentimre is -, égiszen a Tiszáig. Men-
nél nagyobb riszt kéne megmenteni,
ótán ha valamikor rendeződik a világ,
hát visszacsatlakozni az országhoz.
Hát úgy nagyjábul errül vót szó. Meg
hogy az amerikaiaknak vót állítólag
akkoriba valami elgondolások, pontok-
ba szedve, hát hogy azt kéne meglova-
golni, mer más kilátás nem nagyon
látszik. Merthogy valamikor külön níp-
nek számítottak a kunok is, meg a
jászok is. Egy szolnoki ügyvéd, tán
Kéri nevű, hajói emlíkszek, az irányí-
totta vóna a dogot. Akkor íppen azt
tudakolták a vezetők, hogy mennyire
lenne kötelessígük a románoknak ezt
figyelembe venni. Kicsi az esély, hogy
sikerüljön, mondták a kunszentmikló-
siak is, de meg kell próbálni, mást nem
tehetünk. Hát ezeket mondta el nagyjá-
ból, de a lényeg az vőt, hogy mán
akkor megvótak a fegyverek is. A kis-
kunságiak vettek a szerbektől - ha jól
emlíkszek - 100.000 puskát, géppus-
kát, munícióval együtt. Gabonafélívei,
lovakkal, ílő állattal fizettek írté. Csak
annyi vót a szerbek kikötíse, hogy ne
nagyon szellőztessík a dogot, ki ne
tudódjon, mer azok szövetsígbe vótak
a románokkal. Ezek a fegyverek akkor
mán Félegyházán vótak, onnat kellett
vóna elszállítani a ránk eső riszt. Azt a
feladatot kapta Lajos komám is, hogy
szedjen össze egy fordulóra való csa-
patot, így elmondott mindent szípen
sorjába: hogy háborút járt emberek
kellenek, akik nem ijednek meg az
árnyíkuktúl, meg hallgatni is tudnak,
mer nem babra megy a játík. Kunszent-
miklóson meg Karcagon a századok is
megalakultak mán, biztos, másfele is.
Kérdezte ótán, hogy én vállalkoznék-e
egy fordulóra, meg hogy benne len-
nék-e ebbe a dologba, mer rám is
gondolt. Termíszetes, hogy vállalkoz-
tam. Abba maradtunk osztán, hogy
majd mikor mi lesz a feladat, híradás-
sal lesznek időbe. Majd osztán egy jó
hónap múlva Karcagra vótunk rendel-
ve, megkaptuk a parancsot, időpontot,
mindent. Megadták a címeket, hogy ki
hun száll meg íccakára, hogy hun áll-
junk meg pihentetni, hun keljünk át a



Tiszán oda is, meg vissza is, meg hogy
a szekereket színával kell letakarni, de
úgyis csak kettesivei mehetünk, félóra
járásnyira egymásnál. A mi szaka-
szunkba, szóval a csapatba hatan vó-
tunk beosztva. Karcagnál Nagy Lajos
másodmagával, Kisújszállásnál Pólusz
Pista, Madarasnál valami Károly meg
Kovács Lajos, Szentimrérül meg én.
Meg lett vóna az igen jól szervezve, de

mégse lett semmi az egíszbül. Mer
íppen ahogy mán indulni kellett vóna,
Pesten átvettík a hatalmat a veresek.
Gyött megint a parancs, hogy egyelőre
leállunk, mer a veresek kezdik szervez-
ni a hadsereget, hát várjuk ki, mi lesz
belőle. De főkíppen meg az vót a háta
megett, hogy a külfődi nagyhatalmak
se nagyon akarták. Egy egísz hadsereg-
gel szemben meg úgyse tudtunk vóna

sokáig megállni. Mer a románok meg
gyöttek, a nyárra mán itt vótak. így
osztán abbamaradt a dolog. Utána meg
mán szó se vót nála, mer ősszel gyött
Horthy, ótán rendbegyöttek a dogok.
Nem vót könnyű az flet akkor se, dehát
megíltünk valahogy.
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Tiszaszentimre elöljárósága a század elején

Szenti Ernő versei

Hajolj ki
a látványból
LIBATOP és bizonylatok. Zsigerszöglet. Képzetelle-
nes végzet. Fiatalos őszutó, túlkoros kikelet. Kitalált a
látszat a lényeglabirintusból. ÖRÖKLÉTSZÓRÓ-
LAP. A tények álmod mumusa. Hol itt, hol ott tűnik
fel egy-egy susmus. ERAZMUS. Ha kíváncsi vagy a
mozdulatlanra, hajolj ki a látványból A BETEL/E-
SÜLTBEN JELÖLTED MEG TÖRVÉNYEID
VÉGCÉLJÁT. A szerencse lehetőségeid zsákbamacs-
kája.

Faháncsutánzatú
álmok
T. mint önkéntes szószolgálatos. Felajzott képzelet.
Tető alá hozott csöndalapítvány. T. mint részvényes.
Portos ismeretdömping. Kopaszra nyírt nappalok, tor-
zonborz éjszakai sötétség. Lecövekelt öröklét, kifakult
szüntelen. T. modorában előadott történelmi szituáci-
ók. (Korpa közé keveredett az idealizált eszme.) Kevés
tárgyi bizonyítékot hagyott maga után T. mindenre
kaphatósága. Faháncsutánzatú álmok, megoldhatatlan
ideológiai házi feladat. Ravasz módon — T.a vesztes-
nek is juttatott egy keveset a győztes boldogságából.


