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Zalán Tibor

Elár(v)ult winchestereink
Nagyon fáj a fejem. Nem valamitől fáj, most csak úgy,

önmaga miatt. Szúró, erős fájdalom, nehezen elviselhető,
úgy veszem észre, egyre kétségbeesettebb leszek tőle, s
egyre szélsőségesebb gondolatokra sarkall az állandósuló
fájdalom. Persze, nem hagyom magamat. Mégis, jól esik
egy kicsit ilyen privát dolgokkal terhelni az olvasót. Hogy
nekem fáj a fejem. Incselkedik velem valami, nem tudom,
mi és honnan, osszam meg minden olvasóval, hogy nem
miatta fáj, nem az ország rozzantsága, rongy állapota, nem
is magam miatt fáj az én fejem, hanem csak úgy, egyszerű-

en fáj, mert fájni van kedve, ha nem kedve, kényszere van,
valamije, ami nem társadalmi méretű, ostobán és kétségbe-
ejtően privát Mondhatnám azt is, önzőén egyéni méretű
fájdalom ez, össznépi aspektusból szemügyre véve még
fájdalmacska sem, viszont nekem a szemem is ropog belé,
annyira konkrétan van, és annyira konkrétan az enyém.
Kicsike, jelentéktelen a mostani földindulás okozta fájdal-
makhoz képest, de engem csendben tönkretesz. Azért tarta-
nám fontosnak hangsúlyozni ezt, mert egyre többet olvasok
a társadalmi élettől, a politikától felelőtlenül elforduló

Folytatás a 48. oldalon



Szovjet-orosz
indiánok

Még be sem fejeződött a szovjet birodalom széthullása,
máris föléledtek a nemzeti küzdelmek a kisebbik biroda-
lomban, az ugyancsak soknemzetiségű Oroszországban.
Az Orosz Köztársaság távol-északkeleti részének csendes-
óceáni félszigete a Nagy Britanniánál több mint 120 ezer
négyzetkilométerrel nagyobb Kamcsatka. A tizenhetedik
század végén fedezték fel, őslakosságát ezután három lép-
csőben kezdték el kiirtani: a tizennyolcadik század a kam-
csadálok, korjákok, csukcsok és számos kis nép ellen le-
folytatott kegyetlen hadjáratokkal, harcokkal telt. Az októ-
beri forradalom után anyakönyvi háború indult: a megma-
radt őslakosok nevét változtatták oroszra. Az ötvenes évek-
ben pedig a gyerekeket vitték el a megtizedelt falvakból
internátusokba, arra való hivatkozással, hogy betegek, de
azzal a céllal, hogy elfelejtsék anyanyelvüket.

Az őslakosság maradéka fél évvel ezelőtt megszervezte
az Északi Népek Társaságát, amelynek célja, hogy jogi
eszközökkel, gazdasági tevékenységgel visszaszerezze az
őslakosok emberi jogait és egykori településeiket.

A Kamcsatkai Terület (Kamcsatszkaja oblaszty) a hú-
szas évek eleje óta zárt terület volt. Két évvel ezelőtt nyi-
tották meg, bár most is vannak zárt zónái, ahová szovjet
állampolgárok sem tehetik be a lábukat, vagy csak nagyon
nehezen, különleges engedélyekkel utazhatnak oda. Majd
hetven éven át így élt az egész terület: információ onnan ki
és oda be nem jutott. A Kamcsatkába bezsúfolt szárazföldi,
légi és tengeri hadi potenciál rettenetes nagyságáról csak a
felderítő műholdak felvételeit feldolgozó katonai szakem-
bereknek lehet reális képük.

A különleges helyzet méginkább megnehezíti a „szovjet
indiánok" küzdelmét. Ennek, s a rövid idő ellenére társasá-
guknak máris 2 000 tagja van - több mint húsz nemzetiség-
ből. Az itelmen népcsoport egyik, Malka nevű faluját már
visszaszerezték, bár a Petropavlovszk Kamcsatszkijban
székelő területi tanács - aminek vezetőit a bennszülöttek
nem orosz imperialistáknak, hanem udvariasan fehér em-
bereknek nevezik - rengeteg akadályt támasztott a falu-
visszafoglalás elé. A kamcsatkai Asszociacia Narodov Sze-
vera küzd az őslakos népek anyanyelvű iskoláiért is. így
beszélnek a társaság tagjai, Oroszország egyik legtávolabbi
szögletének lakói: „A fehér emberek vannak uralmon, de
ez a föld minket illet".
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Kőváry E. Péter

Mi legyen a Tisza-tóval?
Földön, vizén, levegőben járták kör-

be szeptember közepén a Tisza-tavat
annak a kerekasztal-beszélgetésnek a
résztvevői, amelyet az Alföld jövőjével
foglalkozó vitasorozat keretében a
Jászkunság és a Népszabadság hívott
össze Abádszalókra. A helikopteres lé-
gi, az őmaszádos vízi és az autós földi
utat követően a tározó jobb kihasználá-
sában érdekelt és érintett tárcák, szer-
vezetek, önkormányzatok és intézetek
képviselői a szalóki öböl idegenforgal-
mának fejlesztésére létrejött Eldorado
Holding székházában cseréltek eszmét
arról, hogy mi mindentől függ ez idő
szerint az ország második legnagyobb
állóvizének, s ezen keresztül a környé-
kén élőknek, a tó „használóinak" a
sorsa.

Lapunk ezúttal is arra vállalkozott,
hogy a Népszabadság Békés-Jász-
Nagykun-Szolnok megyei tudósító-
ja, Kőváry E. Péter által vezetett több
mint kétórás vita szerkesztett, teljes
szövegét közzétegye. A kerekasztal-
beszélgetésen, amelyen dr. Tóth Al-
bert, Kisújszállás MDF-es ország-
gyűlési képviselője mondott bevezetőt,
s amelyen Schödl Ervin, az Eldorado
Holding ügyvezető igazgatója ismer-
tette a szalóki vállalkozás terveit, 14-
en szólaltak fel: dr. Váradi József, a
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi
Minisztérium tanácsosa; Kerekes Lász-
ló, a KTM helyettes államtitkára; Ba-
kos József, a Tiszatour idegenforgalmi
hivatal vezetője; Vincze Ferenc, Abád-
szalók polgármestere; dr. Nyíri László,
a D ATE karcagi kutató intézete igazga-
tója, dr. Szabó János, Karcag MDF-es
országgyűlési képviselője; Czeller Bé-
la, a Mikromatika Holding vezér-
igazgatója; dr. Szabó Lajos, Kunhe-
gyes MDF-es országgyűlési képviselő-
je; Pesti Ferenc, Mezőkövesd MDF-es
országgyűlési képviselője; dr. Nagy
István, a Kötivizig igazgatója; Tarnói
András KHVM-főosztályvezető, az il-
letékes tárcaközi bizottság elnöke és
dr. Waijandt János, a szolnoki környe-
zetvédelmi felügyelőség megbízott
igazgatóhelyettese.

Dr. Tóth Albert: Az Alföld környe-
zet- és tájvédelméről szóló ország-
gyűlési határozat ötödik pontja előírja,
hogy készüljön egy, a korábbi elképze-
léseket átértékelő tervezet a Tisza-tó és
környéke fejlesztésére. A határozat te-
hát - kormányprogram megfogalmazá-
sáról rendelkezve - abból indul ki,
hogy ez a tó létezik. Bármily paradox
ugyanis, de sokan legszívesebben még
most is megkérdőjelezik a létét, egé-
szen odáig jutva el, hogy kétségbe von-
ják a Széchenyi által elindított nagy-
szabású alföldi tájátalakítás szükséges-
ségét és hasznosságát. Ez a vélemény
még a tiszadobi magaslaton megrende-
zett szeptember eleji ünnepségen is
hangot kapott, midőn megkoszorúztuk
a Széchenyi-évforduló kapcsán azt a
helyet, ahol a legnagyobb magyar meg-
tette e tájátalakító történelmi mű első
kapavágását Az is furcsa ellentmon-
dás, hogy a múltban szívesen vájkálók
által minden irányból kritizált tározó
nagyon sok mindent visszahozott abból
a régi vízivilágból, aminek letűntét
most a tó ellenségei Széchenyinek, a
Tisza szabályozásának róják fel. De
legyünk őszinték: mi is csak húsz év
vitái után kezdjük érteni, értékelni azt a
hatalmas hármas lehetőséget, amit a
Tisza-tó nekünk most kihasználni kí-
nál. Felső, tiszavalki, poroszlói, tisza-
füredi szakaszánál, mint máris létező
és hivatalos védettségért kiáltó rezer-
vátumával, a középső, sarudi, tiszader-
zsi rész ökológiai „példatárára" alapoz-
ható szakmai-turisztikai kínálatával, s
végül ahol most vagyunk, az abádsza-
lóki öböl, az idegenforgalmi adottsá-
gokkal. Nézzük tehát, mi akadályozza
mindennek a kiaknázását, és hogyan
győzhetjük le ezeket az akadályokat?

Dr. Váradi József: Az illetékes tárca
1989-ben bizottságot alakított a tározó
környezeti hatásainak vizsgálatára, és a
továbbfejlesztés lehetőségeinek feltá-
rására. Ekkor már nyilvánvaló volt,
hogy ennek a beruházásnak az eredeti
terv szerinti befejezésére nem lesz
mód. Amikor a környezetvédelem és a
vízügy kettévált, az érdekelt miniszté-

riumok, az idegenforgalmi hivatal, va-
lamint a tiszamenti települések önkor-
mányzati szövetségének részvételével
tárcaközi bizottság alakult. Törekvései
ellenére sem fogalmazódtak meg azon-
ban mostanáig igazán tisztán a tározó
mentén élők és a tó hasznosításában
érdekeltek érdekei, igényei. Az ez irá-
nyú felmérés jelenleg is folyik, mert
enélkül, s e vizsgálódás eredményei-
nek közkinccsé tétele nélkül azt a fej-
lesztési vázlatot sem állíthatja össze a
bizottság, amit tőle a kormány vár. Sok
idő nincs, a tőke itt kopogtat, jó lenne,
ha a Parlament illetékes bizottságai
már márciusban megvitathatnák azt az
alapprogramot, amelyet a jelzett érde-
kek összehangolásával kell kialakíta-
nunk. Több kérdésben vannak még
viták, így a megfelelőnek tartott víz-
szintről. A hajózás kért például 5 centi-
méter emelést, mi úgy látjuk, hogy
ennek igazi indokai nincsenek. Meg
kell állapodni a hasznosítási irányok
elsőbbségi sorrendjében, amit szerin-
tünk a tó önmaga kínál. Csakhogy a
tározóra és környékére olyan szövevé-
nyes érdekháló feszül rá, amelynek
bármely csomópontjához nyúlunk,
megmozdul az egész háló. Amikor a
már mondott tározószakaszt madártani
rezervátumnak javasoltuk, az érintett
önkormányzatok élénken tiltakoztak,
mondván: mi lesz akkor az ő idegen-
forgalmi bevételeikkel? Ezek a példák
is alátámasztják egy érdekegyeztető
fórum szükségességét. A tó ellenfelei-
nek meg csak annyit: azt, hogy 1990-
ben Szolnok megyében, de még Békés
megye bizonyos részein is egyáltalán
volt termés, és hogy Szolnok városá-
ban nem kellett vízkorlátozást elren-
delni, kifejezetten ennek a tározónak
lehet köszönni. Ez a tó nem torzszülött,
vízgazdálkodásunk felelőssége hívta
életre.

Kerekes László: Az idegenforgalom
fejlesztésének szempontjai sem voltak
kevésbé fontosak. A tervek szerint itt
kellett kialakítani Kelet-Magyaror-
szág üdülési, idegenforgalmi központ-
ját. Intéző Bizottságunk tizenhét éve
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küzd ezért, s eddig sem az ötlettelenség
gátolt bennünket a cél megvalósításá-
ban, hanem az anyagiak. Úgy tűnik, az
áttörés a tavalyi évvel indult el. Igaz,
már 1987-ben megpróbálkoztunk az-
zal, hogy kiemelt üdülőkörzetté nyil-
váníttassuk: az akkori országgyűlés ke-
reskedelmi bizottsága itt ülésezett
Abádszalókon, s a látottak alapján
egyet is értett ezzel a törekvéssel. Eh-
hez azonban a kormányzatnak anyagi-
akat is kellett volna adnia, ezért a
kérdés lekerült a napirendről. Holott az
Alföld idegenforgalmi szempontból is
az ország része. Akármilyen egyértel-
mű, ki kell mondani, sulykolni kell,
mert a felső szintű döntések nem iga-
zolják vissza ezt a trivialitást. Az el-
múlt néhány évben még így is igen
dinamikus fejlődés tanúi és fokozói
lehettünk. Tavaly, csupán a kereske-
delmi szálláshelyek figyelembevételé-
vel, túllépte a félmilliót a vendégnapok
száma. A maga összes hátrányával
együtt természetesen, ami mindig itt
marad nekünk, Tisza-taviaknak, csak a
bevétel, a haszon kerül el innen. Ezt a
dolgot én feltétlenül újraszabályzandó-
nak tartom. Ellenkező esetben jönnek a
„kaszáló" emberek, akik azután egy
fillért sem forgatnak vissza az itteni
fejlesztésekre. A tározó menti önkor-
mányzatok is jól látják, hogy az ő
lemondásuk árán jut Békés megye
többletterméshez, Szolnok városa ele-
gendő vízhez, Tiszaújváros a szüksé-
ges energiához, anélkül, hogy ez nekik
bármit is hozna a konyhára, ami feled-
tethetné a lakosság részéről nemkívá-
natos hátrányokat.

Dr. Tardy János: Az önkormányza-
tok ódzkodása nemcsak ismert, érthető
is. A balatoni angolnavész, a Velen-
cei-tó, a Dráva mente, a Duna-völgye
megannyi, de folyamataiban mégis-
csak összefüggő, a szakma által volta-
képpen időben előre jelzett tragédiaso-
rozata az elrettentő példa. Vészharan-
gok zúgása int arra, hogy miképp nem
szabad. Itt legfeljebb az a nonszensz,
hogy azok verik félre a harangot, akik a
tragédiák okozták. A riasztó esemé-
nyek is arra sarkallnak, hogy az érintet-
tek bevonásával máris ki kell dolgozni
a Tisza-tóra egy tisztességes követel-

ményrendszert. Ez a tározó nem termé-
szetes képződmény, nagyon jól tudha-
tó, hogy mit bír el. Ha a hármas-hasz-
nosításban meg lehet állapodni, akkor
már csak azt kell rendszerbe szedni,
hogy miképp óvható meg a rezervá-
tum, hogyan hasznosítható a szakmai-
turisztikai övezet ökológiai adottsága,
s végül mit kell az idegenforgalmi
lehetőségek kiaknázásakor figyelembe
venni, betartani. Ehhez tudtommal ren-
delkezésre állnak két évtized helyi
megfigyelési, kutatási eredményei,
amiknek alapján megszabhatok a ter-
helhetőség határai. Van mit tenni, de
nem szabad azt hinni, hogy önmagában
a közmű-olló rendezése mindenre
megoldást hoz. A kis-balatoni botrá-
nyok jelzik, hogy többek között a hor-
gászat ügyei is rendezendők, aztán el
kell jutni végre a vízparti területek
talajvédelmének megteremtéséig is.
Tarthatatlan, hogy itt is a tározó men-
tén, a peremterületeken szántók van-
nak, ráadásul a növényvédőszer- és
műtrágyahasználat szigorú szabályo-
zása nélkül. Reméljük, a szemlélet-
módban is változást hoz, hogy az Euró-
pa Tanács és a Páneurópai Unió is épp
e helyszínen tart tanácskozást a termé-
szetvédelem és az idegenforgalom
összefüggéseiről. A témát, túl a mosta-
niakon, az is rendkívül időszerűvé te-
szi, hogy a térségben bekapcsolható
végre a gondolkodásba a Hortobágyi
Nemzeti Park hasznosítása is a termé-
szeti értékek egyidejű védelme mellett,
amit mind ez ideig szinte tabuként
kezeltek. Felhívnám a figyelmet arra,
hogy a felsoroltakat az előírt kormány-
program születésétől függetlenül már
most meg lehet és meg is kell oldani!

Bakos József: Hivatalunk volt az
első idegenforgalmi hasznosítója a tér-
ségnek, a kereskedelmi szálláshelyek
kialakításával. Mindazonáltal örülünk
az Eldorado Holding jelentkezésének,
mert úgy ítéljük meg, hogy minél töb-
ben próbálkozunk, annál vonzóbb lesz
a kínálat a vendég számára, s annál
többet nyernek az itt lakók az ügyön,
még akkor is, ha a helyi önkormányza-
tok érdekeltsége ma még nem elég
nyilvánvaló, nem igazán elsődleges.
Az idegenforgalmi adók révén ugyanis
legfeljebb néhány százezres bevétel-
hez juthatnak. Ennél egyértelműbb
már az például, hogy Abádszalók a

maga erejéből a település szennyvíztá-
rozóját talán soha nem tudta volna
megépíteni, de mi, mint legnagyobb
használók, adtunk ehhez a beruházás-
hoz 14 millió forintot. Ennél is közvet-
lenebb és közösebb érdekeltségi for-
mákat kell találnunk, hogy olyan, mint
az idén, ne következhessen be. Építet-
tünk 75 millióért egy kempinget, erre
az önkormányzat engedélyezett egy
diszkót a szomszédságunkban, ami a
maga 73 decibelével elriasztotta a ven-
dégeinket, s így legalább kétmillió fo-
rintos kár ért bennünket. Az abádszaló-
ki öbölre vonatkozó rendezési terv,
amely a holdingé, igen tetszetős. Meg-
jegyezném, hogy rendezési tervek ed-
dig is voltak, csak pénz nem volt a
kivitelezésükre.

Vincze Ferenc: A fejlődésnek, a
gyarapodásnak ára van, és termé-
szetszerűleg szül ellentéteket is. A tu-
risták nem kis hányada fiatal, aki disz-
kózni akar, a strandot fenntartó Vaká-
ció Kft. az említett közműbe 26 millió-
val szállt be, nem lehetett nem megen-
gedni nekik a zeneszolgáltatást, ráadá-
sul amit a diszkós fizet be nekünk,
abból él a sportkörünk. Valamit vala-
miért. De nem tekinthetünk el az itt
lakók, a sátrakban pihenni vágyók pa-
naszaitól sem. Kitelepíthetnénk a disz-
kót a szigetre, de ahhoz előbb rendbe
kellene tenni azt a szigetet. Ez a tó egy
csiszolatlan gyémántként hever itt előt-
tünk. Csiszolásához viszont rengeteg
pénz kell. Pénz, pénz, pénz. A békéhez
is erre van szükség, nemcsak a háború-
hoz.

Dr. Nyíri László: A Tisza-tó prob-
lematikája nem merül ki a termé-
szetvédelem és az idegenforgalom, a
helyi lakosság, a turisták és a vállalko-
zók ellentéteiben. Más kérdés, hogy a
többi jelentékeny gond egy részére már
maga az idő hozott megoldást. Ilyen
például a szikesedés ügye. Erről na-
gyon sok legenda él a közvélemény-
ben. A szikesedés egy természeti tör-
vényszerűség következménye. Amikor
a tó felvette a jelenlegi kiterjedését és
szintjét, éppen egy nagyon kritikus
hidrológiai időszakot éltünk. Vízben
állt az egész megye - s akkor kapott
lábra ez a minden józan érvelést lehe-
tetlenné tevő hangulatkeltés, hogy a
Tisza-Ü tönkretette a vidék termőföld-
jeit. Holott az Alföldön másodlagos
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szikesedés a Tisza-II-t megelőzően is
mindig volt Nekünk Abádszalókra is
megvannak húsz évre visszamenően az
idősoros adataink a kutató intézetben.
A tó egyáltalán nem olyan veszélyes,
mint ahogy az elterjedt A szikesedés
folyamata egyébként is megállt. Más-
sal van a gond. Akárhol járunk Nyuga-
ton, azt láthatjuk, hogy a vizeket zöld-
övezet veszi körül, mi meg úgy képzel-
jük, hogy már a parttól ötven méterre is
szánthatunk. Itt, Abádszalókon is
olyan helyeken alagcsöveztünk és cir-
kuláltatjuk a tó vizét ahol erdősávnak
kellene lennie, már csak tájesztétikai
szempontokból is. Egyébiránt intéze-
tünkben rendelkezésre áll az az adatbá-
zis, amely segít az itteni termőterületek
célirányos és lehetséges hasznosításá-
nak meghatározásában. Sajnos, az
érintettek nem veszik igénybe, az ille-
tékesek meg hagyják a gazdasági elle-
hetetlenülés által szétverni ezt a pótol-
hatatlan kutatói bázist. Nem kevésbé
aggasztó a tó vizének minőségi állapo-
ta. Ennek a tájnak - a felmelegedés
növekedését is figyelembe véve - az
öntözésre mindinkább szüksége van,
mert olyan mezőgazdasági területről
van szó, ahol a víz a minimumtényező.
Legelső feladat tehát a vízminőség-ja-
vító és -megőrző beruházások megol-
dása, s minél gyorsabban, mert az Al-
föld-program eddigi legnagyobb ered-
ménye annyi mindössze - ha nem is
lebecsülendő -, hogy mi, a témában
érintett szakterületek képviselői végre
egy asztalhoz ültünk, mert eddig ki-ki
csak a maga körében őrlődött. Ered-
ményre pedig legfeljebb együtt jutha-
tunk, ha van Tisza-tó, ha nincs.

Dr. Szabó János: És akkor még nem
is beszéltünk olyan részkérdésről, ami
nélkül az egész nem létezhet, mint
amilyen a fejlett turizmus által feltéte-
lezett fejlett egészségügyi ellátás. Ezt
is úgy kell megszervezni, hogy csak
olyan példa áll előttünk, a balatoni,
amit nem szabad követnünk. De lép-
nünk máris kell, méghozzá egy időben
három téren. Először is normalizálni
szükséges a közegészségügyi-járvá-
nyügyi helyzetet. Nyugaton a tavakat
törvény szerint megszervezett, tudo-
mányosan megalapozott higiénés rend-
szer övezi, mert csak ez alapozhat meg
egy eredményes és színvonalas egész-
ségügyi szolgáltatást. Itt, a Tisza-tónál

a felmelegedés, a víz sekélysége, az
elszemetesedés az, ami máris meg-
annyi járványos megbetegedés meleg-
ágya, figyelembe véve, hogy a Nyu-
gat-Európából idejövő turisták ezekre
a veszélyekre nincsenek felkészülve, s
nem védettek azok ellen a betegségek
ellen, amelyeknek fellépésével a jelen
helyzetben számolnunk kell. Szinte ne-
vetségesnek tűnik, de igaz, hogy a
tónál hovatovább a szúnyogok veszé-
lyeztetik leginkább minden vállalkozás
jövőjét Ez is tarthatatlan. A következő
dilemma a 30 ezres őslakosság alapel-
látásának és a vendégek kiemelt szezo-
nális ellátásának az egyeztetése. Utób-
bi nem támaszkodhat az előbbi ez idő
szerinti szisztémájára. Ezért is kell üd-
vözölni az Eldorado Holding megol-
dást segítő alapítványát. Végül, 500
ezer vendégnap mellett már a kataszt-
rófa-egészségügyi ellátást is meg kell
szervezni. Mindez azt követeli, hogy a
születő kormányprogramban szerepel-
jen a Tisza-tó egészségügyi ellátásá-
nak koncepciója is, egy, a három érde-
kelt megyétől független, külön Tisza-
tavi tisztifőorvosi irányítással.

Czeller Béla: Az Eldorado Holding
tulajdonképpen a Mikromatika idegen-
forgalmi vállalata, miután a Mikroma-
tika 54 százalékban részvényese ennek
a jelenleg 220 millió forint alaptőkéjű
vállalkozásnak. Ám miután a Mikro-
matika mellett a helyi önkormányza-
tok, a megyei önkormányzat, a megyei
vízügyi igazgatóság és több helyi lakos
is részvényes ugyanitt, a Holding regi-
onális érdekeket is képvisel. Ez meg-
nyilvánul az Abádszalók közbiztonsá-
gának, illetve a vidék egészségügyi
ellátásának fejlesztésére tett két alapít-
ványunkban is. Tény, hogy a lakosság
egy része gyanakodva fogadta vállal-
kozásunkat, és a sajtóban is szó esett
már arról, itt is elhangzott, hogy a
befektetők elviszik innen a fejlesztésre
visszaforgatható pénzt is. Nos, kezdjük
azzal, hogy itt, csak azon a 17 négyzet-
kilométeres részen, ahol mi a kívánt
idegenforgalmi centrumot alakítanánk
ki, úgy árasztották el a területet, hogy
az erdőirtás után nem termelték ki a
tuskókat. Ez rettenetesen veszélyes
motorcsónakázókra, vitorlázókra, ví-
zisportolókra és fürdőkre egyaránt Mi
itt, az abádszalóki mederben 220 tuskó
kirobbantásával kezdtük, ami „csak"

200 ezer forintba került, de itt több
tízezer tuskóról van szó. Megkotortunk
másfél kilométer hosszan, négyszáz
méter szélességben, másfél méter
mélységig egy mederszakaszt, ez hét-
millióba került A szalóki öböl, ami
csak a 20 százaléka a Tisza-tónak,
olyan 10 milliárdból rendezhető a szá-
mításaink szerint. Ennyit a „kaszálás-
ról". Mi 8 hónapon belül 3 milliárd
forintra emelnénk a tőkét a magyar
többség megtartásával. Három hónapja
tárgyalunk egy külföldi befektetővel,
aki 200-600 millió márkával jönne és
vállalná, hogy 1995. december 31-ig
elvégezné az öböl kotrását és tuskótla-
nítását a világkiállítás idejére, de eh-
hez két hónapon belül a kormánynak
válaszolnia kell arra, hogy bevihetők-e
az Eldoradoba apportként az érintett
szigetek, amiket azután a Holding kü-
lönböző projectek szerint hasznosíta-
na. Hallottuk, hogy a tárcaközi bizott-
ság csak márciusra készíti el tervjavas-
latát Nos, a nyugati konzorcium addig
nem fog várni. Meg nekik arra is ga-
rancia kell, hogy a tóra vonatkozó kon-
cepciók - például a vízszint meghatá-
rozása - nem fognak évente változni.

Dr. Szabó Lajos: Elismerem, hogy a
legfontosabbak most a gazdasági, mű-
szaki kérdések és feladatok, de ha a
készülő tervezet nem ölel fel minden
témakört komplexen, megint hibát kö-
vetünk el. Ez a vidék egy történelmi
táj, a Nagykunság, ehhez kapcsolódik
ez a szűkebben vett Felső-Közép-Ti-
sza vidéki terület, amely nem virágoz-
tatható fel anélkül, hogy a programba
ne illesztenénk be a mindennapi és
ünnepi kultúra által kínált lehetőségek
hasznosítását például. Tiszafüredtől
Mezőtúrig a népi fazekasság és a népi
tájkultúra kínálja itt magát, és részlet-
kérdés, de említésre méltó, hogy a
vízivüág„visszavadregényesedésével"
olyan - már halottnak hitt - hagyomá-
nyok is feléleszthetők, mint a nyugati
turisták által igen keresett gyékény- és
vesszőfonás, hogy csak egyet-kettőt
említsek. De meghonosítható itt a Kö-
zép-Tisza kérdéskörével foglalkozó
rendszeres tudományos tanácskozás
vagy nyári egyetem is, azután - a kör
tágításával - az ország egyik legna-
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gyobb református temploma, az innen
13 kilométerre fekvő kunhegyesi, kó-
rustalálkozónak adhatna otthont Érde-
mes volna egy olyan sajátos, a tájhoz
illeszkedő oktatási programot is indíta-
ni, amely a viselkedés- és környezet-
kultúra követelményeit is magába épí-
tené, hiszen bármennyi pénzt áldozunk
is a fejlesztésre, ha a vendég az általá-
nos kulturáltság elmaradottságaiba üt-
közik lépten-nyomon, elriad innen.

Pesti Ferenc: Képviselői körzetem-
ben Négyes, Tiszavalk, Tiszabábolna
érintett a Tisza-tó által. Az itt lakók ma
még nem értik, mi szükség van a tóra.
Ők csak azt tudják: ahol egykor gazdag
kaszálójuk volt, most bűzös, iszapos
lápvilág tenyészik. Őket nem vigasz-
talja, hogy ezzel madártani csodának
adtak teret. Látják, hogy a déli partvi-
dék kempingjei virulnak, míg ők sem-
mi hasznot nem húznak a tóból. Nem
könnyű a meggyőző munka. A mi leg-
főbb érvünk az, hogy a világkiállítás
borsodi centrumai, Tokaj és Miskolc
mellett Mezőkövesd úgy kaphat he-
lyet, ha az alig félóra autóútra lévő
Tisza-tó kínálatát a magáéként hirdeti.
Nem szabad egymásra féltékenyeknek
lennünk, támogatnunk kell a tó meg-
szállott embereit, mert né'külük min-
den pénz kevés volna az üdvösséghez.
Most született egy tanulmány arról,
hogy milyen lehetőségei volnának egy
önállóan gazdálkodó kiskörei vízimű-
nek. Ezt a gondolatot támogatni kell,
lobbyzni is érdemes érte, mert ez is egy
út ahhoz, hogy a pénz itt maradjon, ne
Tiszaújvárosba folyjon, és a tó fejlesz-
tésére visszaforgatható legyen. És még
valami. A foglalkoztatást bemutató or-
szágtérkép szerint a tározót a munka-
nélküliség vastag gyűrűben veszi kö-
rül. Minél nagyobb ütemben válik a tő
idegenforgalmi centrummá, annál na-,
gyobb ütemben szívja fel a munkanél-
küliek hadát, ez tehát egyszerre gazda-
sági és politikai kérdés. Másképp az
emberek nem fogják magukénak tekin-
teni a tó fejlesztésének ügyét

Dr. Nagy István: Régóta szorgal-
mazzuk, hogy az érdekeltséget egyér-
telműen tisztázni kell, hogy aki köve-
telményt támaszt, tegye mellé a maga
anyagi felelősségét is. Ez az igényeket

is ésszerűen korlátozná. Alakuljon ki
egy olyan rend, amely a halgazda, a
partgazda, a vízgazda, a környezetgaz-
da konszenzusával jelöli ki a használati
prioritásokat, az üzemeltetés mikéntjét.
Az elmúlt három évben olyan helyzet
alakult ki tudniillik, hogy ha a hivatal
embere odament szólni a szemetelő-
höz, az fegyvert fogott rá. Amíg nincs
gazda, addig ott marad a szemét, lesz
vadkemping és környezetkárosítás.
Gazda kell, ez hozza meg a rendet.
Jöhet akármennyi pénz, ha azt, mint
negyven éven át országosan, nem az
igazi gazda felelősségével költik el.

Tornái András: Tárcaközi bizottsá-
gunk elindított egy 500 megkérdezettre
kiterjedő közvélemény-kutatást annak
feltárására: mi a vélemény a Tisza-tó-
ról a környező településeken. Az anya-
gi-műszaki feltételek mellett figye-
lembe kell venni ugyanis az emberek
szubjektív hozzáállását is a döntések
előkészítésénél. Ilyen figyelembe ve-
endő kérdés a gazda kérdése is. A
Tisza-tó ugyan jogi értelemben nem
tó, hanem a Tisza folyó része, s mint
ilyen állami tulajdon, amelynek kincs-
tárnoka a vízügy, ám ez mit sem vál-
toztat azon, hogy a tározó működteté-
sében számos az érdekelt, akiknek a
részvétele a döntésekből nem kihagy-
ható, sőt kívánatos ennek az érdekelt-
ségnek a fokozása. A bizottság, amel-
lett, hogy fő feladata a status quo elem-
zése, a fejlesztési alternatívák kidolgo-
zása, törekszik az érdekek megfogal-
mazására, az érdekellentétek felszínre
hozására is. Ezt a munkát még nem
fejeztük be, további komoly elemzé-
sekre van szükség, ezért most nem is
lehet garantálni, hogy a Holding itt
felvetett ajánlatára a jelzett rövid határ-
időre felelős választ lehet adni. Egy-
részt tisztázatlanok a szigetekkel kap-
csolatos tulajdonjogi kérdések, más-
részt valamilyen megoldást kell arra is
találni, hogy a tavat érintő megannyi
fontos feladat és lehetőség közül ne
csak a maguk számára legekdvezőbbe-
ket mazsolázzák ki a legélelmesebb
vállalkozók a többiek és a többi teendő
rovására.

Czeller Béla: Mi ezért gondoltunk
arra, hogy az állam a szigetet apport-
ként hozná be, így a maga rész-
vényeiért járó bevételeit itteni egyéb

feladataira fordíthatja, s akkor a „kima-
zsolázás" veszélyének is elejét veszi.

Tarnói András: Tulajdonjog-át-
adással ez akkor sem megy, de el
tudunk képzelni egy haszonbérleti
szerződést.

Czeller Béla: Nekünk ez is megfe-
lelne.

Dr. Tardy János: Nem kell bizo-
nyítani, hogy sok még a lezáratlan,
tisztázatlan kérdés. A kaszálóját sirató
helybéli lakos lelkiállapota megérthe-
tő, és kárpótlása mindenképp megol-
dandó, még azon túl is, hogy ennek a
tározónak a hasznát neki személy sze-
rint is éreznie, élveznie kell. A nyugati
országokban 100 méteres parti sáv
minden körülmények között állami tu-
lajdonban marad, ugyanakkor nálunk
kíméletlen ütemben folyik az állam-
polgárok kirekesztése a vízpartokról,
ezt meg kell állítani, vissza kell fordí-
tani, a vízparti erdősávok telepítésével
is, annak a programnak a részeként,
ami most világbanki hitellel növeli
majd erdeink területét. Újra csak azt
tudom hangsúlyozni, ha így kialakult
már a Tisza-tó hármas osztatú haszno-
sítása, nincs mire várni tovább, hiszen
kiváló szakmai intézmények sora se-
gítheti nagy tapasztalattal a követel-
ményrendszer kidolgozását.

Tarnói András: A Tisza-tó vizét
negyedosztályú vízminőségre katego-
rizálták, bármiféle érdemi lépéshez e-
lőbbre kell sorolni, hogy a most ér-
vényben lévő határértékeket meg le-
hessen változtatni.

Dr. Nyíri László: Mi felajánljuk
azokat az adatsorainkat, amelyek alap-
ján eldönthető, hogy hol kell, hol lehet,
hol érdemes erdősíteni.

Dr. Waijandl János: Termé-
szetvédelmi szempontból a tározó
egyedülálló Európában. Itt található a
kontinens legnagyobb tündérrózsása és
tündérfátyolosa. A létrejött mocsara-
sok, rejtett életterek, a vízi és vízparti
élővilág a Tisza szabályozása előtti
vadvízországra emlékeztetnek. Sajnos
a Tisza-tó a világ többi síkvidéki táro-
zójához hasonlóan töltődik, mocsara-
sodik, e folyamat lassítható az öblítő-
csatornák elzárhatóságának megoldá-
sával. A jelen nagy vitákat kavaró
gondja, hogy a sokféle használói érdek
- öntözés, horgászat, vadászat, vízi-
sport, energiatermelés - időben és mér-
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tékben egymástól eltérő, és így megva-
lósíthatatlan vízszint-tartást igényelne.
A Kötivizig az utóbbi két évben a
leghangosabb tábor, a horgászok igé-
nyének megfelelő magasabb vízszintet
tartja, ami viszont a növényesedés, és
ezáltal a feltöltődés felgyorsulását
okozza. A vízszint további növelése az
élővilág jelenlegi egyensúlyában óriási
károkat okozna. Az érkező Tisza-víz
minőségének romlása a medencék víz-
minőségének rosszabbodását idézi elő,
további gond, hogy az Eger-patak igen
szennyezett vize is a tározóba juL Ez
ellen épp úgy fel kell lépni, mint a
zajártalom és a környezetszennyezés
ellen. A szigetek hasznosítását igen
szigorú természetvédelmi előírásokhoz
kell kötni, és már most felkészülni a
turizmus növekedésével óhatatlanul
együttjáró elszennyeződés elhárítására.
Kikerülhetetlen mindkét partmenti te-
rületen a települések infrastruktúrájá-
nak fejlesztése a szennyvíz-tisztítással
bezárólag. Én nem hagynám figyelmen
kívül a Tisza-tó sajtópropagandájának

javítását sem. Amíg tudniillik olyan
írások jelennek meg a lapokban, mint
az is, amit A Tisza-tavat meglátni és
megutálni egy pillanat műve volt cím-
mel tett közzé az egyik lap, addig a
közvélemény sem fog rajongani ezért a
természeti értékért. Nem a gondok el-
hallgatásáról van szó, hanem arról,
hogy korrekt tájékoztatásra van szük-
ség, s arra, hogy a sajtó is elismerje azt,
ami érték. S végezetül még egy dolog:
amíg a tónak nem lesz egyetlen gazdá-
ja, addig a problémáit is nagyon nehéz
lesz megoldani.

Dr. Tóth Albert: Nem-a zárszó igé-
nyével, hanem a mai kerekasztal-besz-
télgetés utolsó hozzászólójaként hadd
mondjam el, hogy itt egy újkeletű,
sajátos alföldi táj jövőjéről van szó,
olyan tájéról, amelynek a problémái is
így természetszerűleg újkeletűek és sa-
játosak. Ráadásul ezek a gondok dina-
mikusan alakulnak. Mindezek ellenére
sem vált viszont időszerűtlenné Szé-
chenyinek az a megállapítása, hogy az
Alföldön töméntelen a lappangó kincs,

olyan, ami még kiaknázatlan. Mindez
igaz a Tisza-tóra is. A kiaknázás egyik
meghatározó pillére mindenképp a me-
zőgazdaság, az öntözés révén. A másik
az idegenforgalom. Mindkét ágazatot
figyelembe véve kimondhatjuk, hogy a
tó jövőjét tágabb környezete is befo-
lyásolja. Egyfelől, mert a Tisza-tó ob-
jektíve az alföldi idegenforgalom köz-
pontja, messzenyúló tiszai kapcsola-
tokkal és kapcsolódásokkal. Másfelől
tagadhatatlanul a Hortobágy kapuja, de
átmenet a hegyvidékhez is; a másik
irányba pedig magában hordozza két
alföldi közép-tájegység összefuzhető-
ségének a lehetőségét, a Körösökhöz
és a Berettyóhoz való kötődése révén,
Mezőtúron át egészen Szarvasig. Ami-
kor tehát a Tisza-tó jövőjéért igyek-
szünk összefogni minden számbavehe-
tő erőt, voltaképpen az Alföld feleme-
léséért cselekszünk.

Zelei Miklós: Kamcsatka
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Bemutatjuk

Padár Juliannát
Tiszaburán született 1939-ben.
Verseskötetei: Hetedíziglen (1991),
Asszony a Kálvárián (1991).
Pusztát askonyban él.

1.
Az asszony csinos volt, mint min-

den látogatáskor. Tűsarkú, fekete csiz-
májának tiszta, egyenletes kopogása
jellegzetessé, összetéveszthetetlenné
tette lépteit a folyosón.

A sarkig nyitott ajtóban megtorpant.
Férje az ablak melletti ágyon hanyatt
feküdt, két nagy, párnás tenyere a feje
alatt volt, kissé megemelte a fejét, és
jóízűen nevetett. így határozottan szép
férfivonásokat mutatott az arca.

- Na ugye, mondtam!...
És a szobatársak is nevettek. Még a

mosdó mellett fekvő amputált lábú fér-
fi is, akit tegnap hoztak vissza az elme-
osztályról, mert a műtét utáni ébredés-
kor, mikor észrevette, hogy nincs meg
a jobb lába, agyzavart kapott

Annát meglepte a vidám hangulat.
Azt hitte, rajta nevetnek.

- A festék! - gondolta.
ost először tett hal-
ványzöld festéket a
szemhéjára, és ceruzá-
val is kihúzta - diszk-
réten. Elbizonytalan-

kodva indult a férje ágyához. Tibor
jobb könyökére támaszkodott, félig ül-
ve várta oda feleségét Bal karjával
átölelte a föléhajló asszony nyakát, és
szájon csókolta. Anna régen érezte
ilyen tapadós csókját emberének. Kel-
lemes borzongás járta át

- Mi volt ez? - kérdezte halkan.
- Mikor beléptél a folyosóra, azt

mondtam, fogadjunk, az én asszonyom
jön! Pista bácsi, a sérves azt felelte:
„ráteszem a holnapi injekció adago-
mat!" ... mire Te megjelentél az ajtó-
ban.

A nagy ember melle dagadt a büsz-
keségtől. Felesége kis filigrán asszony.
Arca nem kifejezetten szép. Kreol bő-
re, sötét mandulaszeme, alacsony hom-

Pádár Julianna

Asszony a kálvárián
loka tatár vonásokat hordoz. Korát
nem árulják el szeme sarkában megbú-
vó apró ráncai. Teste rugalmassága,
karcsúsága megmaradt lányosnak. Ez
nagyon fájt Annának, hisz nem szült
gyereket. Mondták már neki, hogy tíz
évet nyugodtan letagadhat.

Tibor úgy büszkélkedik a feleségé-
vel, mint gyerekkorában a galambjai-
val.

- Ezer közül is megismerem a kop-
podat.

- Hülyéskedtek.
- Ez másképp nem megy - mondta

Tibor és mosolygott, szeme csillogott
Nem volt kórházszíne. Kipihent, piros-
pozsgás arca határtalan boldogságot,
nyugalmat sugárzott. Anna a látvány-
tól még nyugtalanabb lett, de igyeke-
zett aggodalmát férje előtt titkolni.

- Hozd ide a hokedlit!
- Először ebédelj meg!
- Mit hoztál?
- Levágtam a nagy kakast. Húsle-

ves és székelykáposzta, meg süti. Jó?
- Oké! A sutit vidd vissza! Kilenc-

hét a cukrom.
Anna ijedten lekapta az ágy végéről

a lázlapot. A pléhtábla táncolt a kezé-
ben. Nem látott csak krikszkrakszokat

- Nem látom! - emelte fel a hangját
- Nesze a szemüvegem - nyújtotta

Tibor a sajátját. - Mit vagy úgy meg-
ijedve?

Anna feltette a szemüveget. Három
kockanagyságú M-betűn akadt meg a
szeme. Szája remegni kezdett, látása
elhomályosodott. Mutatóujja hegyét
ráerőltette a nagy M-betű felett felfelé
mutató nyílra, és dideregve csúsztatta a
papíron a dátumig: 13, hétfő.

- De hisz ez holnap lesz!
Pánik lett úrrá rajta. Sírt és kiabált
- Hol a főorvos?! Beszélni akarok

vele!
- Csiii! Csiii! - csitította Tibor. -

Nyugodj meg! Nincs bent a főorvos.
Még pénteken kiírta a műtétet. Azt
mondta: „Hétfőn bicska! De nem biz-
tos, lehet hogy egy napot csúszik..."

Annát mérhetetlen düh kerítette ha-
talmába. Nagyon félt. Fújt! Csuklott!

Fuldoklóit! Csapkodott tehetetlenségé-
ben.

- Nyugodj, kedves! Nincs semmi
ok az idegességre. Mi az ma már: egy
visszérműtét? Semmi! Nem fogok
érezni semmit. Azt mondta Simy főor-
vos, ide a gerincembe kapok injekciót,
és elérzéstelenedik a lábam...

Tibor mutatóujjával rábökött az al-
só csigolyájára. Anna lelke háborgott,
mint a viharos tenger.

- Hazudott a főorvos!...
A szobában mindenki rájuk figyelt
- Hallgass már!
- Igenis hazudott! Nekem azt

mondta, mikor a szobájában átadtam
neki az ötezres borítékot, hogy „Asszo-
nyom, három hétig csak kezeljük a
férjét, aztán majd összedugjuk a fejün-
ket, hogy mi legyen." És most nekivisz
a műtétnek, anélkül, hogy tájékoz-
tatna!...

z asszony zokogott és
kiabált. Torkán hol re-
kedt hol sípolós, hol
olyan mély hang jött
ki, mintha ásott kútból

tört volna fel.
Tibor felült, lelógatott lábáról lete-

kerte a vizesruhát.
- Na gyere, nézd meg, milyen sokat

gyógyult!
Anna ledobta a lázlapot a paplanra,

és leguggolt. Odanyúlt a gócponthoz.
Hüvelyk- és mutatóujjával átfogta a
jércetojásnyi fekete gumót Tibor fel-
szisszent.

- Ne olyan durván!...
Anna rémülten elkapta a kezét
- Nagyon fáj?
- Á, nem... Nézz ide!...
Az ember körbetapogatta a lábikrá-

ján éktelenkedő fekélyszerűséget. An-
najói ismerte férjét. A negyedszázados
házasság sok mindenre megtanította.
Ismerte azt a makacsságát is, hogy ő
aztán nem hagyja magát, még a beteg-
ségnek sem... A százkilenc ven centis,
százhét kilós férfi hatalmas fizikai ere-
je legenda a faluban. Büszke arra is,
hogy soha nem volt, és nem lesz hara-
gosa. Nem szereti a lármát maga körül.
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Az igazságtalanságokon háborgó An-
nát mindig csitította, mint most is.
Felállt, ellépett a Pista bácsi ágya végé-
hez a hokedliért.

- Ne járkálj! Feküdj vissza! - kö-
nyörgött Anna.

Tibor nevetett. Ez rosszul esett az
asszonynak. Nem merte, nem tudta
elmondani férjének, mennyire aggódik
érte. Hogy férfi létére milyen naiv.
Hogy feltétel nélkül bízik a főorvos-
ban. El kellene mondania,mit pletykái-
nak az emberek, hogy a főorvos iszik...
iszik... iszik... szik... szik... - zuhogta
az agya.Tanácstalan. Helyes-e, ha be-
ülteti férjébe a kételyt? .Mi a helyes?
Mit kell tennie? Nagyon fél. Tele van
szorongással.

- Feküdj le gyorsan, lelilult a lábad!
Szólok az ügyeletes orvosnak! - ré-
müldözött az asszony.

- Nem mész sehova! Ülj le a seg-
gedre! - és lenyomta a hokedlire. -
Lefekszek és elmúlik. Ne csináld a
cirkuszt!

z szavajárása lett az
utóbbi években. Anna
idegbetegsége sokszor
kikényszerítette belőle.

A hosszú ember el-
nyúlt az ágyon. Teljesen végigérte.

- Látod, már fehéredik is.
- Tényleg.
Az asszony megcsókolta ura hom-

lokát.
-Egyél!
- Nem kell, azaz nem akarok, hátha

holnap mégis megműtenek...
- Voltál már a belgyógyászaton?
-Minek?
-EKG-n?
- Még nem.
- Akkor holnap azért nem fognak

műteni, mert még ezt neked megcsinál-
ják.

- Mi a francnak? Nem vagyok én
szívbajos!

- Akkor is meg kell! Kötelező! A
műtét előtti rutinvizsgálatok körébe
tartozik!

Anna ismét magas hangon beszélt.
- A másik dolog pedig... - hirtelen

elhallgatott.
- Azt akarod mondani, hogy vasár-

nap bekapkod Simy főorvos?
- Ezt meg honnan veszed?
- Ne viccelj! Mindenki tudja, hogy

piái a főorvos. Azt mondják, olyan a
lába, mint az enyém.

-Kik mondják?
- Kiszivárog. Láttad volna pénte-

ken, mikor letette a hetet, olyan két
szatyor piát cipelt hazafelé, hogy alig
bírta.

- Höh! Észbontó! Mért kell az or-
vosnak italt ajándékozni?! Milyen os-
tobák az emberek! Megveszik a szeret-
teik halálát! Nem kellene rábíznod ma-
gad!

- Nem kell beszarni! - mondta az
ember és nevetett. - Nagy fej ez más-
képp, csak nem gondolod, hogy nem
ért hozzá? Azt hiszed, ha link papas
volna, rábíznám az életemet? Mit gon-
dolsz, én még élni akarok! Nem úgy
van az, hogy kenjük be sárral!

És nevetett. Magas ez neked! - ez-
zel a semmitmondó megjegyzéssel
mindig azt éreztette Annával, hogy
nem tartja komplettnek. Az asszony
nem tudta kivédeni munkahelyén az
intrikákat. Az idegösszeomlást dep-
resszió követte. Négy hónap a psychi-
átrián. Ez az időszak örökkévalóság-
nak tűnt mindkettőjük számára. Tibor
azóta iszik, rengeteget. Közéjük állt az
az átkozott ital. Elhidegültek egymás-
tól. Úgy vannak, hogy se egymással, se
egymás nélkül.

- Sértegetsz. Sértegess csak! Sokkal
könnyebb ráfogni egy beteg emberre,
hogy bolond, mint egy egészségesre
rábizonyítani, hogy csaló - halkította
le hangját Anna.

Állt az ágy előtt. Kézfejét álla alá
támasztva bámult a semmibe.Sokszor
és sok helyen éreztették már vele, hogy
nem veszik komolyan. Fájt neki, hogy
férje is idegbolondnak mondta, ha
ivott, de most igazán nem várta tőle.
Gondolatai összegubancolódtak. Nem
értette férje túlzott magabiztosságát.

Tibor betekerte a lábáL Anna szere-
tett volna segíteni. Férje erősnek akart
látszani, de a homlokán megcsillanó
verejtékcseppek elárulták gyengeségét.
Ezt az asszony világosan látta. Oda-
húzta a hokedlit és leült. Közelebb
hajolt férje arcához, tenyerével megtö-
rölte homlokát. Hosszan, némán nézte
az arcát, mintha örökre agyába akarná
vésni a kellemesen rózsaszínű, kisfiú-
sán szép férfiarcot, a nagy csillogó,
barna szemeket, a fülig nyúló mosolyt.

Ez az arc, ez a szem szótlanul is bocsá-
natot kért minden vétkéért. Anna meg-
értette és, szó nélkül megbocsájtott.
Mindketten érezték: ez az a pillanat,
ahonnan újra tudják kezdeni. Nem be-
széltek. Nézték magukat egymás
szemtükrében úgy, mint fiatalon, ami-
kor még kimondhatatanul szerelmesek
voltak egymásba. Ilyen közel még so-
hasem érezték egymást. Ez más volt,
mint a régi szerelem. Ez a vágyódás
egymás után mindentől megtisztult és
kegyetlenül fájó. Anna elviselhetetlen-
nek érezte férje hiányát. Vágyódott
mellébújni és megvallani, mennyire
szereti, hogy mindig is szerette. Csak
őt szerette. Vágyott emberével szeret-
kezni. Vére felforrósodott. Combja
közt érezte férje forró testét. Tibor
hatalmas markában érezte Anna göm-
bölyű, rugalmas, kicsi, rózsaszín mel-
lét. Érezte arcában meleg, üde, ütemes
leheletét. A férfi arca bevörösödött,
szemeit elöntötte a könny. Anna oda-
dugta fejét az uráéhoz és megsimította.
Az gyengéden megfogta asszonya
csuklóját, és lehúzta a mellére. Elcsuk-
ló hangon megszólalt.

- Ne csináld, annál rosszabb.
em nyúlt a szeméhez,
sűrűn pislogott, hogy
felszívódjon a könnye.
Szégyellte magát. Na-
gyon szégyellte, hogy

sír. Anna nem sírt. Ráérzett, hogy most
emberének támaszra, biztatásra van
szüksége. Látta, milyen mélyponton
van ez a nagydarab ember. Erősnek
kell lennem, muszáj! - gondolta. Vala-
mi másra kell terelni a figyelmét! Meg-
fogta a fülét és játékosan meghuzigál-
ta.

- Isten éltessen sokáig, füled nőjön
bokáig! Az ajándékot csak holnap
vagy holnapután kapod meg, a műtét
után.

- Hát eszedbe jutott? Mit vettél?
-Titok!
- Én is tartogatok neked meglepe-

tést.
- Mondjad!
- Soha többet nem iszok egy korty

italt se...
Annának tátva maradt a szája.
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- Ez nemigaaaz! Viccelsz!
- Halálkomoly...
- Mikor határoztad el?
- Most. Megleszek anélkül én is

úgy, mint sokan mások. Jánostok se
iszik, mégis ember.

- Csodálatos vagy! Nagyon szeret-
lek.

Tudta az asszony, ha ezt egyszer az
ura kiejti a száján, akkor azt be is tartja,
így szokott le a dohányzásról is, egyik
pillanatról a másikra.

- Én is szeretlek... - odahúzta ma-
gához asszonya fejét, és belepuszilt a
hajába.

- Ebéd! Itt az ebéd! - hallatszott a
nővér kiáltása a folyosóról.

konténer az ajtó elé
gördült. A pihengető
betegek mozgolódtak a
folyosói asztalokhoz.
Tibor maradt

- Práger Tibi! Ebéd! - nyújtotta
érces hangját a szemüveges nővér.

- Nem kérem! - kiáltotta vissza
Tibor. - Holnap bicska!

Annát nem küldték ki a nővérek
ebédidő alatt sem, mindenki tudta,
hogy Tibor a főorvos betege, a húga
nővér a belén. Ez feljogosította Annát
az egésznapos bentmaradásra. Az
ebédosztás megzavarta őket, így másra
terelődött a szó.

- Van-e még bontott anyaga a só-
goréknak? - vetette közbe Tibor.

- Biztos van - kapta el embere
szavát Anna.

- Hogy kéne már megjátszani, hogy
jusson nekünk is, garázsnak meg sze-
nesnek?

- Azt üzeni a sógor, legyél nyugod-
tan, gyógyulj meg, meglesz az anyag,
ami nekünk kell.

- Okvetlen hagyjon téglát is, meg
faanyagot is! Most szólj be hazamenő-
ben, mert eladja! A szőlőt ne bántsd,
majd én megmetszem!

- De azt én is meg tudom csinálni,
elég lesz neked a fólia felhúzása is a
m ütött lábaddal.

- Az is meglesz! Majd lassan, nyu-
godtan elbíbelődök ott az udvaron, az-
tán pár hét múlva irány a daru!

Nagy tenyerét élére fordította, és
felmutatott az égre.

- Ne törd magad, én már úgyis
kimaradok a gimnáziumból. Négy he-
te, mióta bent vagy, egy betűt se tudok
elolvasni. Le van tojva! Csak te meg-
gyógyulj, az az első!

- Majd meglátod, húsvétra már ott-
hon leszek, el is mosogatok, feltörülök,
meg ilyesmi, te meg nekidőlsz a tanu-
lásnak, oszt úgy átmész a vizsgán, mint
a pinty. - A nagy embernek fülig nyúlt
a szája. - Árad-e még a Tisza? -
kérdezte váratlanul.

- Kint van a gátig - felelte közöm-
bösen Anna.

- Hű, az istenit! A többiek keresik a
jó pénzt árvízbe, én meg itt henyélek a
kórházban! - mérgelődött

Anna alig bírta lecsillapítani. Csak
akkor nyugodott meg, amikor elma-
gyarázta, hogy a táppénze több lesz,
mint ha dolgozna, mert a táppénzből
nem fognak nyugdíjjárulékot, meg azt
mondják, adót sem. Sok mindenről be-
szélgettek. Ha Anna visszakanyarodott
a műtéthez, Tibor mindig az építkezés-
re terelte a szót Az asszonyt meglepte
férje tervezgető kedve, és gyorsan
megragadta a kínálkozó alkalmat.

- Mit szólnál jövő nyáron egy görög
úthoz? - bökte ki gyorsan, csettintett a
nyelvével, és kacsintott is mellé.

- Benne vagyok! Addig tökéletesen
rendbe jön minden, rendet rakunk a
fejünkben is. Amit a pián megtakarí-
tok, elég lesz bőven egy tíznapos útra -
örvendezett az ötletnek Tibor. - Hu-
szonöt év után elmegyünk nászútra!

- Te nagy bolond - elfelejted, hogy
ötven évesek vagyunk?

- Letagadjuk!
- Csodálatos vagy!
Anna nem kételkedett férje szavá-

ban. Megváltozott, határozottan más
ember lett, mióta beteg, gondolta az
asszony, és megcsillant előtte a boldog
öregkor, amikor üldögélnek és rengete-
get beszélgetnek, amire eddig sem ide-
jük, sem türelmük nem volt.

- Köszönjük a látogatást!... - szólt
be kedvesen egy fiatal, bájos arcú nő-
vér.

- Ez még tanuló - súgta Tibor -, de
már infúziót is tud adni.

- Neki adtál-e már? - intett állával
az ajtó felé Anna, de a lány már nem
volt a láthatáron.

- Adtam. Tudod, hogyan szoktam

odaadni? - hajolt közelebb Anna fülé-
hez. - Mikor bekötik az infúziót, meg-
kérdezem, hogy elfogadna-e egy ká-
vét. Persze szabadkozik, de úgy forgo-
lódik, hogy elérjem a köpenye zsebét,
és beledugom a százast

Anna szedelőzködött.
- Ki ne felejtsd egyiküket se!
- Á, dehogy! Ma még kettőnek

adok, aztán műtét után kezdem elölről
- és nevetett

Anna elkomolyodott
- Mért nevetsz folyton? Nem félsz?
- Neeem! Hogy képzeled?

úljátszottam volna a
bátorságot, gondolta.
De minden mást őszin-
tén érzek és elfogadok.
Hogy szeretem ezt a

kis porontyot! De régen becéztem így,
van annak tán húsz éve is! Arra sem
emlékszem, mikor engedtem el a ke-
zét. De most itt van újra - érzem a
melegét.

- Az ételt beteszem a hűtőbe, vacso-
rára edd meg!

Tibor nem tiltakozott. Ráhagyta.
-Várj, kikísérlek!
Csak úgy pizsamában, a magas em-

ber kézenfogta hóna aljáig érő felesé-
gét, és indultak. Már nem volt több
látogató a szobában. Az ágyakból min-
den szem rájuk vetődött

- Mielőbbi gyógyulást kívánok -
köszönt el Anna.

Pista bácsi integetett is, és moso-
lyogva jegyezte meg:

- Milyen aranyosak! - Sétáltak. An-
na érezte, hogy férje nagy, párnás te-
nyere mind szorosabban tapad az övé-
hez, mintha soha nem akarná elenged-
ni. Az asszony kis vékony kezével
visszaszorított. Egymás arcát nézték.
Nem beszéltek. így értek a főbejárat-
hoz. Anna átölelte embere derekát,
ezüst szálakkal vegyes, csillogó haja a
férfi állat bizserélte, aki belefúrta arcát
a dús, hullámos hajba, és szívta magá-
ba az asszony illatát. Sűrű apró puszi-
kat nyomkodott a fejére, bevörösödött,
megborzongott. Anna nyelte a könnye-
it. Ő aztán megtanult könny nélkül
sírni, és könnyel is, mert verte az Isten
szakadatlan... Nagyot nyelt, és halkan
megszólalt:

- Nagyon félsz?
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- Nem - felelte a férfi, aki észrevet-
te asszonya visszafojtott könnyeit

- Ne idegeskedj! Estére vedd be a
gyógyszeredet, aludj nyugodtan! Sem-
mi az egész, olyan az, mint a tyúkbél.
Ne félj kicsim, nem lesz semmi baj!

- Mire kihoznak a műtőből, itt le-
szek. De reggel felhívlaK. Akarom tud-
ni az EKG eredményedet!

- Ne gyere csak délután! Nem aka-
rom, hogy úgy láss!

- N a jó. Mit hozzak?
- Diétás üdítőt - sokat Lesz egy kis

gerincvíz-veszteségem, pótolni kell.
- Jó, akárhonnan is, felhajtom.
-Akkor várlak!
- Itt leszek!

l z asszony nem tudta to-
Mjl vább rejtegetni aggo-

« / M dalmát. Szemtükre
/M^. összetört, alsó ajka re-

^™ ^ megett. Az ember te-
nyerébe fogta arcát, és kétoldalt meg-
csókolta. Nem várta meg, hogy felesé-
ge visszacsókolja.

- Még bemegyek a vécébe - mond-
ta, és elindult

Anna lemerevedett! Lábai letapad-
tak a padlóhoz. Kimeredt szemmel né-
zett a csoszogó férfi után. Pár lépés
után Tibor féloldalgósan visszafor-
dult, nagy ujjait összezárva, combjától
kissé eltartott kézzel visszaintett Anna
látta, hogy a hatalmas erejű ember
arcán, mint tiszta gyöngy, végiggurul a
könny. Nézte a hátát, míg elnyelte
előle a mosdóajtó.

2.
Az asszony fejénél égett az éjjeli

lámpa. Hallotta, hogy férje barátja be-
kiált az utcáról.

-Jössz már, haver?
Még tisztábban és hangosabban hal-

lotta embere kiáltását.
- Jövök már! - ugrott a heverőről,

hogy beengedje a bejárati ajtóban vára-
kozó férjét

Talpa lecsúszott a szőnyegről, a hi-
deg parkettára. Érezte, hogy futás köz-
ben mocskos, hideg tócsába lépett, és
elszömyedve látta, hogy bokáig véres
lett a lába!

Felriadt! A heverő szélén ült Hom-
lokához kapott Hideg és vizes volt A
vekkeróra is állt Vágni lehetett volna a
csendet Dübörgőit a dobhártyája!
Odatámolygott a magnósrádióért, ma-

ga mellé vette és bekapcsolta. „Kedves
hallgatóink! Ma 1989. március 13-a,
egy óra harminc perc van. Éjjeli zenés
műsort sugárzunk. A velünk tartó ked-
ves hallgatóinknak kívánunk kellemes
éjszakát. Hallgassák meg a székely
himnuszt!" Anna most hallja először.
Gyönyörű ez a dal! ... a Székelyföld
szépsége és a székely emberek szenve-
dései vonultak lelki szemei előtt
Mennyien szenvedünk! Pokol ez a sár-
golyó! Hagyta szólni tovább, egészen
halkan. Nem tudott elaludni. A gondo-
latok megtámadták az agyát, mint dö-
göt a légy. Érezte, ezeket le kell írnia,
ezeket nem szabad elveszítenie! Magá-
hoz vette a bőrkötéses füzetét és a grúz
teát reklámozó tollat. Csak mondatokat
írt. „Újra kondit az este... Hiányod
felsokszorozva idegtépő - mar, mint a
lúgkő! Sűrű csönd fojtogat. Kicsúszott
talajon riogat a magány! Agyamban
kitörölhetetlen gondolat vagy... (Grá-
nitba vésett szívalak!) Nélküled ko-
pogtat a tavasz! Kertünkben Nélküled
bomlanak rügybe a fák! Újra kondit az
éjjel... Lelkemet vágja minden szívü-
tés, egész erőmmel tagadom a halált, s
újra imádkozom a holnapért!"

Sokszor elolvasta. Átgyötrődte az
éjszakát. Beviszem neki, gondolta. De
nem most, majd, ha túl lesz rajta. Fá-
radt volt, szédült, szemei bedagadlak.
Mosdás előtt belenézett a nagy tükör-
be. Úristen! Ujjait végighúzta sápadt
arcán. „Az idő végicsap fáradt arco-
mon" - idézett egy régebbi, szüle-
tésnapi verséből. A fene! Rágnak a
szavak, mint szú a fát! - mérgelődött.

Nem reggelizett. Nem vette volna
be a gyomra. Nyolc órakor indult a
postára telefonálni. Tíz óra. Végre be-
jött a sebészet!

- Halló! Sebészet? Jó napot! Práger
Tibomé! Legyen kedves a férjemet
adni!

- Nem tudom adni! Bent van a
műtőben! - kiabálta az érces hangú
nővér.

- Halló! Nem értem! Hogy-hogy a
műtőben? És az EKG!? - kiáltotta
Anna.

A kagylóban kattanást hallott, utána
semmit Anna zsiborgást érzett a gerin-
cében felfelé haladni. Kinyitotta a fül-
keajtót. A postán, az ablakok előtt sor-

ban állók közül egy idős ember odalé-
pett.

- Rosszul van, kedves?
Anna nem tudott szólni. Érezte, ha

ellep a fülke falától, nem tartja meg a
lába.

- Mögösmer, Annuska?
Az asszony lehunyta a szemét, je-

lezte, hogy igen. A bácsi belekarolt és
kivezette. Leültette a lócára, közben
hangosan kiabált a fülébe:

- Tuggya kedveském! Az ÁBC-be!
Mindön nap ott vásároltam! Csuda sze-
rettem oda járni! Mikor még maga vót
a píztárba, szót váltottak az emberrel!

- Ne tessék már kiabálni, Ákos
bácsi! - kértelte Anna. - Fáj a fejem.

- Másnak keres?! Tán elvált?!
- Nem! - erőltette a hangját Anna. -

Fáj a fejem!
- Áhá, rántott levest! Mán csak erre

telik a nyugdíjbul! Tuggya, egy kicsit
rest a fülem, de azír megvagyok, csak
az öregjány ne vóna beteg!

okán feléjük fordultak
a várakozók közül és
mosolyogtak. Az öreg
csak mondta, mondta,
mert volt kinek.

- Mijóta ide szokott ez a sok külfő-
di, ezek az eladók olyanok lettek, mint
a gépezet, selátnak, schallanak, csak
verik a masinájokat. Nem írnek rá szót
váltani az emberrel. Hát azóta én in-
kább a kisbótba járok, pedig itt min-
dent lehet kapni, csak emberi szót nem
árulnak. Az hijánycikk!

- Nagy a forgalom, Ákos bácsi -
szólalt meg fáradt hangján Anna. -
Hétmilliót forgalmaznak tizenketten.
Rengeteget kell gürizni!

- Áhá! Ha maga mongya, biztos
úgy van!

- Olyan zavaros a világ, mint a
disznófürdető. Csak az álaminkat és a
pénzt kergetjük. A magunkfajtának
már az emberi szóért is fizetnünk kelL

Anna a kórházra gondolt Felállt
- Jobban van, kedveském?
- Köszönöm, Ákos bácsi. Jó egész-

séget a mamának is. Isten áldja meg!
Anna korall színű Ladájukkal óva-

tosan hazahajtott Bevette gyógyszera-
dagját és lepihent. Nem akarta, hogy
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férje ilyen nyúzottnak lássa. Délután
két órakor ébredt. Lezuhanyozott, ez
kicsit felfrissítette. Ruhái között tur-
kált. Szép és csinos szeretett volna
lenni. A világosszürke szoknya és a
meggypiros selyemblúz mellett dön-
tött.

- Ez jó lesz, ez mindig tetszett neki.
- Bepakolta a csíkos táskába a tiszta

holmit
- Kaját veszek az úton - gondolta.

Jaj, a rádió! Fülhallgatós. Ezzel nem
zavarja a betegtársakat. - Hát nem
valami kellemes születésnap! - mo-
tyogta az asszony. - Ide, a tiszta pizsa-
ma tetejére. Itt jó lesz. Hogy örül majd
neki, mindenre gondol, csak erre
nem...

nna útjába ejtette az
ÁBC-t. Diétás cucco-
kat vesz. Üdítő, befőtt,
glukonon a kávéjába,
csoki meg süti. Mindig

is édesszájú volt. Volt? Hirtelen szájá-
ra nyomta tenyerét. Az nem lehet, hogy
ezt a szót használta! Az iroda felől
kopogott be. A főnök nyitott ajtót.

- Szia, Ancsa! Mizujs?
- Sziasztok! Diétás cucc kellene.
- Mi baj?
- Ma műtötték Tibort - szeme ré-

mült volt, hangja akadozott.
- Na és? - nézett rá kérdően a

főnök.
- Nem tudok semmit, most megyek

hozzá. Ráadásul még cukros is!
- Attól ne ijedj meg, tudod hány

ember él együtt ezzel a betegséggel?
- Igen-igen, csakhogy ő az enyém!
- Ancsa, eltúlzod a dolgokat, mindig

- Óvatosan hajts! - szólt utána Feri.
- Sokat időztem! Rohannom kell! -

sziszegte a foga közt Anna.
Három óra. A buszmegálló melletti

élelmiszerbolt előtt rátaposott a fékre.
- Hüh, de rohan az idő!
Anna is rohan. Két üveg almaié, két

meggylé, nyomás a pénztár! Fél négy
van. Időben értem, gondolta, mikor
begördült a kocsi a kórházi parkolóba.
Összeszedte a szatyrokat. A hosszabb
fülű minden lépésnél a földet súrolta.

-Jól felpakoltam!...
A bejárat előtt szembe jött vele Kiss

doktor, az elmeosztály főorvosa. Más-
kor is találkoztak már itt. Most nem
köszönt. Lépteit észrevehetően meg-
nyújtotta. Mielőtt találkoztak volna,
kerdájkot vágott a külső lépcső mellett
Ilyenje van, vont vállat Anna. „A lift
nem működik"-tábla kiakasztva. A
gyenge fizikumú asszony nekivágott
terhével a zöld lépcsőnek. Zöld a fal,
zöld a lépcső, zöld a műtős ruha, a
plafon, a...! Meg lehet itt őrülni ettől a
sok zöldségtől! Minden pihenőn meg
kellett állnia. Szíve erősen vert, levegő
után kapkodott. A nagy ajtó előtt kifúj-
ta magát. Betopogott a folyosóra. Már
hallja, hogy jövök! Ezer közül is megis-
meri a koppomat - gondolta. Hangos
beszéd hallatszott a 102-es kórteremből.
Vizit van. Az asszony pár lépésre volt az
ajtótól. Sorakoztak ki az orvosok és a
nővérek. Simy főorvos jött utoljára. Fel-
tartotta bal kezét az asszony felé.

- Várjon itt, kérem! Befejezzük a
vizitet és jövök - mondta közömbös
arccal.

Anna lefékezte a lépteit. Üres lett
az agya. Nem gondolt semmire.
Visszafordult. Az orvosi szobák ajta-

is hajlamos voltál a túlzásokra. Ezért jáig sétált. Egy szakállas fiatalember
készültél ki. De most tényleg nincs okod érkezett.
a félelemre. Na, nyugodj meg, csüccs le!
összeszedem, amink van.

Anna nem ült le. Nézelődött.
Az iroda falán bekeretezett okleve-

lek. Berobogott Feri, a boltvezető.
- Keksz, csoki, glukonon, szilvabe-

főtt Az üdítőnk elfogyott, holnap vár-
juk.

- Semmi gond, majd Madarason
megnézem.

- Szia! Mielőbbi gyógyulást Tibor-
nak!

- Kössz, átadom.

- Elnézést! Nem tetszik tudni, bent
van-e a főorvos úr?

- Igen. Én is őt várom. Rögtön jön.
- Köszönöm - mondta a szakállas

és leült.
- Van bent valakije? - kezdte Anna

a beszélgetést.
- Nincs, én szeretnék befeküdni

műtétre.
- A főorvoshoz?
- Igen. Igaz, én nem is ismerem,

csak egy kollégám ajánlotta.
- Szimpatikus ember - mosolyin-

totta el magát Anna. - Már jön is! -
Kérem, vigyázna a csomagomra? - és
lerakta a szatyrokat a férfi mellé.

Simy doktor kinyitotta az ajtót, és
előre tessékelte az asszonyt Anna hal-
lotta, hogy mond valamit mögötte, de
nem értette. Hátrafordult, kérdőn né-
zett az orvosra. A főorvos szembefor-
dult vele, és szenvtelen képpel közölte.

- Meghalt a férje.
A tőmondat nem jutott el Anna

tudatáig.
- Mit mond? - kérdezte.
A hordóhasú hájtömeg megismétel-

te.
- Meghalt a férje. Tizenöt óra nyolc

perckor.
z asszony megsemmi-
sült. Szeme előtt sűrű,
fekete füst gomolygott.
Térdre rogyott. Két ke-
zét összekulcsolva

emelte az égnek.
- Úristen! Mit tettek velünk?!
Anna szemhéja lecsukódott. Látta

az égő csipkebokrot! A lángokból ki-
kibukkanó óriás fakereszten megfeszít-
ve embere mezítelen testét! Lenyaklott
fején orvosi szikékből font koszorú.

- Bocsásd meg a mi vétkeinket! -
motyogta.

Kinyitotta a szemét, és a zöld pla-
fonra meredt. Az orvos a hóna alá
nyúlt

- Álljon fel, asszonyság!
Anna összerezzent.
- Az én uram ártatlan! Tudja, ked-

veském, ráfogták, hogy ő ölte meg a
gyerekünket, és a sintérek kimetszették
a szívét! Nézze csak! Bedobták! Oda
e! Most ott ég a csipkebokorban! De
harmadnapra feltámad, mint Krisz-
tus! Az ártatlanok mind feltámadnak,
és elözönlik a világot! Az én uram
ártatlan! - ordította és újra térdre
esett.

- Bocsásd meg a mi vétkeinket!
Nyüszített, vonyított, ugatott is! A

főorvos otthagyta. Kiment és kulcsra
zárta az ajtót. Elsétált a telefonhoz.

- Halló! Az elmét kérem! Sürgős!
Kiss főorvost! Igen! Én vagyok, Sanyi-
kám, doktor Simy. Bocsáss meg, hogy
ismét zavarlak! Gyertek, kérlek, vigyé-
tek el az asszonyt! Köszönöm!

Pór Anna nem akart már semmit,
csak meghalni szeretett volna.
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Kubassek János

A fjordok és fjellek földjén
Jambosapka a jégmezőn

Késő éjszaka van. A kis lakótelepi
lakás nagy szobájában óriási a csatatér.
A székeken ruhák, az asztalon útiköny-
vek, térképek, prospektusok, levelezési
dossziék hevernek olyan összevissza-
ságban, hogy szinte lehetetlenség köz-
tük kiigazodni. A konyhában konzerv-
kupacok várnak helyükre. A sarokban
árválkodó hatalmas, kék hátizsákban
kellene elférni mindannak, amire egy
másfél hónapos skandináviai barango-
láson az élethez, a lakáshoz, az utazás-
hoz szükség lehet. A csomagolás min-
dig kínszenvedés, valóságos tortúra.
Legalulra kerül a viharvert sátor, majd
az összecsavart, harmadára préselt há-
lózsák. Külön figyelmet igényel a fő-
zőfelszerelés, különös tekintettel a Ju-
wel fűzőhöz használatos benzinre. A
Fogarasi-havasokban előfordult, hogy
benzinben ázott kekszet rágcsálva töp-
renghettem az üvegzáró kupak önmű-
ködő csavarmenetének fortélyain, s az
elfolyó benzin hiányában még a teafor-
ralás is luxusnak számított

• pakolás aranyszabá-
M l lyát jól ismerem: min-

_ / l j den szükségest, és
jjfyg semmi feleslegest! Az

*ám W elvet azonban nem
könnyű betartani. így három sarkot
jelölünk ki az előzestes szortírozásra.
Az elsőbe kerülnek a legfontosabb ru-
haneműk, felszerelési tárgyak. A má-
sodikba az élelmiszerek, konzervek,
levesporok, s a harmadikba az
„egyéb": filmek, fényképezőgépek,
objektívek, jegyzetek, térképek, útika-
lauzok és az előzetesen lefolytatott le-
velezés. Nem maradhatnak ki az okmá-
nyok sem, így ide kerül az útlevél, a
skandináv vasúti bérlet, no meg az
ifjúsági házak és a norvék turistaszö-
vetség hegyi védkunyhóinak a jegyzé-
ke.

A csomagolásban Magdus segédke-
zik. Az ő előrelátásának köszönhetem,
hogy a törölköző sem marad ki, s a
zokniknak is sikerül helyet szorítani az
egyik oldalzsebben. A tisztálkodósze-

rekről és a gyógyszerekről nem is be-
szélve...

Elmúlt már éjfél, de ketten sem
tudunk megbirkózni mindennel. A ne-
gyedik sarok így válik a kiszűrt dolgok
menhelyévé. Ide kerül az esőköpeny,
az egyik farmernadrág (kettő feles-
leges fényűzésnek számítana) néhány
vékony ing társaságában, s a konzer-
vek felét is itthon kell hagynom, a
tartaléknak szánt cipőről nem is be-
szélve. Hiába, „hátán háza, kebelén
kenyere" alapon nem könnyű dolog a
világjárás... Főként akkor nem, ha leg-
nehezebb poggyászunk a lapos bugyel-
lárisunk...

Évek óta dédelgettem magamban a
tervet, hogy felkeresem az éjféli nap
országát, s elmegyek Vardő szigetére.
Oda, ahol két évszázada két magyar
szerzetes élt, dolgozott. E sarkkörön
túli, kopár sziklaszigetnek Sajnovics
János és Hell Miksa munkássága adott
ellenállhatatlan vonzerőt számomra.

Hónapokig ábrándoztam arról, va-
jon megtalálom-e a két tudós szerzetes
egykori csillagvizsgálójának a helyét?
Milyen emlékek, nyomok utalnak ott
tartózkodásukra? S egyáltalán, Vardő
mai lakói tudnak-e róluk? Számon
tartják-e Sajnovics János könyvét, a
lapp-magyar nyelvrokonság kérdését
bogozgató „Demonstratio idioma Un-
garorum et Lapponum idem esse"-t,
mely 1770-ben Koppenhágában jelent
meg, s nagy vihart kavart itthon? A
XVIII. században sokan fanyalogtak a
„halzsíros rokonság" hallatán, túl sze-
génynek, elmaradottnak tartva a lappo-
kat.

Vajon ma milyen körülmények kö-
zött élnek? A Norvégiában élő ismerő-
seimmel folytatott levelezés, az olvas-
mányélmények alapján azt hiszem, ma
inkább irigységet váltana ki honfitársa-
inkból az a tudat, hogy a legeldugot-
tabb, sarkkörön túli lapp faluban jól
működő infrastruktúra, telefon, mozgó
szakorvosi rendelők, s gazdag áruvá-
lasztékkal rendelkező szupermarketek

teszik elviselhetővé a kemény telek
napnélküliségét.

A hátizsák degeszre gömbölyödik,
mi elfáradunk, de az előkészített hol-
mik fele még csúfondárosan a szőnye-
gen éktelenkedik, mintha tehetetlensé-
günkön gúnyolódna. A hátizsák súlya
meghaladja a harminc kilót Ennél ne-
hezebb csomaggal istenkísértés lenne
nekivágni a bizonytalannak. Feladjuk a
kínlódást, holnap korán kell felkelni az
induláshoz.

éggel szomorú pillan-
tást vetek a kimaradt
dolgok kupacára, a ter-
jedelmes gumimatrac-
ra, az esőköpenyre,

elemlámpára, elsősegélydobozra, kis-
lábosra és az ételkonzervekre. Már az
ajtóban állok, vállamon a hátizsák, ke-
zemben a lakáskulcs, amikor Magdus
lehajol.

- Várj! A jambósapkád kifelejtet-
ted! - s felém nyújtja kicsit bohócos,
piros színű pomponos sapkám, amit
már hosszú ideje nem viseltem. Pedig
szerettem ezt a sapkát, de tavaly télen,
egy csikorgó, fagyos napon Ibi néni,
kémia-biológia szakos kolléganőm a
gimnáziumban figyelmeztetett, túl
gyerekes hozzám ez a sapka, s külön-
ben sem illik már egy komoly középis-
kolai tanárhoz, öltözködési kérdések-
ben nem sokat adok más véleményére,
de ezt a figyelmeztetést megszívlel-
tem. A sapka a szekrény egyik ritkán
bolygatott zugába került, s szinte telje-
sen megfeledkeztem róla. Tegnap a
nagy rámolás közepette került ismét a
kezembe, majd az első sarokba, hogy
végül is kimaradjon a hátizsákból. „Ha
egy évig kibírtam nélküle, most sem
fog hiányozni" - gondoltam. - Ez az-
tán teljesen felesleges - mondtam tü-
relmetlenül, s kiléptem a folyosóra, de
Magdus megmakacsolta magát - Vidd
el magaddal, fenn északon biztos erős
szél lesz, s megfázhat a füled - erőskö-
dött Nem akartam lekésni a vonatot s
vitával húzni az időt, ezért inkább en-
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gedtem a szelid erőszaknak. Több mint
másfél hónapig nem látjuk egymást,
nem szabad ingerülten elbúcsúznunk.
Kicsit bosszúsan, de megjegyzés nél-
kül gyömöszöltem a sapkát a hátizsák
felső zsebébe. A lépcsőházban kicsit
megbántam könnyelmű engedékenysé-
gem, s legszívesebben a hátizsák tartal-
mának felét azon nyomban kiborítot-
tam volna a lépcsőre. De a vállamba
vágó szíjak okozta indulatokat el-
nyomta az ésszerűség. Háromszáz dol-
lárból hátizsák nélkül nem lehet negy-
venöt napot utazgatni Európa legmaga-
sabb életszínvonalú, legdrágább orszá-
gaiban.

A búcsúzkodás mindig nehéz, szí-
vet szorító, lelket gyötrő, s meglehető-
sen gyakori esemény az életemben.
Magdust is megviseli, de amikor Deb-
recenben egy tavaszi, nagyerdei sétán
elhatároztuk, hogy összekötjük a sor-
sunkat, mindketten tisztában voltunk
azzal, az utazásokat nem lehet kiiktatni
az életünkből, s arra ritkán fog telni a
tanári fizetésből, hogy együttesen ba-
rangoljunk a világban.

pályaudvaron már alig
maradt időnk beszél-
getni. A véglegesített
útiprogram egy példá-
nyát - régi szokás sze-

rint - átadtam a feleségemnek. Ha
bármi baj ér, tudjon hol kerestetni.
Bécs, Stuttgart, Göttingen, Hamburg,
Koppenhága, Oslo, Hardangervidda,
Bergen, Trondheim, Bodö, Narvik,
Hammerfest, Nordkap, Vardő, majd
vissza Kirunán és Gallivarén keresztül
Stockholmba - álltak a lapon, s néhány
levelezőtárs, egyetemi, múzeumi kol-
léga címe. Mindketten reméljük, nem
lesz szükség a lapra. Egyébként sincse-
nek nagy illúzióink a másfélezer kilo-
méteres távolságból kezdeményezett
„távkeresések" sikerének az esélyeiről.
De egy ilyen lap azért ad valami biz-
tonságot.

- Nagyon vigyázz magadra! - kiált-
ja Magdus, s a peronról kigördülő vas-
úti kocsi ablakából néhány másodperc
alatt parányivá zsugorodik. Vegyes ér-
zések kerítenek hatalmukba. Az elvá-

lás fájdalma keveredik az újdonság, a
megismerés, a felfedezés reményének
izgalmaival.

Norvégiával már egyetemista ko-
romban elkezdtem foglalkozni. Első-
sorban a hatalmas ország természeti
szépségei, a fjordok és a fjellek keltet-
ték fel az érdeklődésem. E tündéri tá-
jak egyedülállóak Európában, s a vilá-
gon sem sok ország dicsekedhez ha-
sonló látvánnyal. Alaszka, Új-Zéland,
Tűzföld tengerpartjai büszkélkedhet-
nek olyan jég által kivájt, meredek
falakkal határolt, újszerűén szerteága-
zó, kacskaringős völgyekkel, melyeket
tengervíz tölt ki.

A fjordok Norvégia szimbólumai.
Vízeséseikhez legendák kötődnek,
keskeny, parti sávjaikon, néha a legel-
képzelhetetlenebb, lakott helyektől
legtávolabbi menedékeiben halászcsa-
ládok élnek.

Kéthetes NSZK-beli utazgatás vég-
állomása Hamburg. Június van, de az
időjárás inkább novemberre emlékez-
tet. Vigasztalanul zuhog az eső, mintha
leheletfinom szálak milliárdjain enged-
nék alá, végeláthatatlanul és kifogyha-
tatlanul.

A népes pályaudvaron öles transz-
parensek, hivalkodó feliratok biztatnak
Cola ivásra, Mercédesz vásárlásra és
Marlboro szívásra. Csak az ejt kissé
zavarba, hogy melyikkel kezdjem. Né-
mi töprengés után a Cola mellett dön-
tök, bár a kétmárkás árat hallva rögtön
elhalasztóm a toroköblögetést, egészen
addig, amíg egy tisztességesen csordo-
gáló ivóvízkutat nem találok.

Már alkonyodik, amikor a nyakam-
ba veszem az ismeretlen várost, hogy
szállást találjak.A legolcsóbb megol-
dásnak az Ifjúsági Ház bizonyul. A
Jugendherbergek kétes tisztaságát, ka-
szárnyaszerű rendjét, a tíz-tizenöt
ágyas hálótermek zsúfoltságát nehéz
megszeretni, de a mérsékelt szállásdíj
ellensúlyozza az aggályokat

A szálláshelyeken a legnagyobb él-
ményt az emberek jelentik. Marokkói
munkanélküli, kambodzsai menekült,
svájci diák, holland hobó és sok, kü-
lönböző nációhoz tartozó fiatal értel-
miségi - nemritkán gyerekkel - tölt
hosszabb-rövidebb időt egy Jugend-
herbergében. A főzést a saját nyers-

anyagokból a ház konyháján ki-ki ma-
ga oldja meg. A mosogatást, takarítást
is maguk a vendégek végzik. Nem
ritkán az épületfenntartási kisebb teen-
dők, ajtófestés, zárjavítás is rájuk vár.

A legérdekesebbek azok a többnyi-
re Írországból, Új-Zélandból érkezett
fiatalok, akik munkavállalási lehetőség
reményében érkeztek az NSZK-ba.

A recepciót is egy ír lány, Sarah
vezeti. Sarah szülei Dublinban élnek.
Az ábrándos szemű, lenszőke hajú lány
két éve érkezett Hamburgba, s csak
alkalmi munkákat kapott. Volt felszol-
gáló egy előkelő étteremben, majd egy
matrózkocsma következett, amit né-
hány nap múlva otthagyott. A szigorú
katolikus neveltetésben részesült ír
lány nem tudta elviselni a kapatos ten-
gerészek otromba tréfálkozásait, leple-
zetlen ajánlatait.

A recepción ki van téve a megtelt
tábla, de Sarah szíve megesik rajtam,
amikor megtudja, hogy „a vasfüggöny
mögül" érkeztem. Kíváncsi borzongás-
sal kérdezi, hogyan is kaphattam útle-
velet. *

Késő este van, s már nincs kedvem
tovább keresgélni, inkább Sarah szívét
szeretném megpuhítani.

- Egyetlenegy hely sincs?
- Sajnos minden helyünk foglalt -

mondja szomorú együttérzéssel, mi-
közben a nyilvántartókönyvet lapoz-
gatja.

- Elalszom itt az előtérben is, vagy
a társalgóban - folytatom, s meggyő-
zően ecsetelem, milyen jó a hálózsá-
kom.

arah kínosan moso-
lyog. Ő itt csak egy
ideiglenesen alkalma-
zott kisegítő, akinek
nincs jogköre ilyen

nagy horderejű kérdésekben dönteni,
mert könnyen megütheti a bokáját.
- Nemsokára megérkezik a főnököm,
Rohlf. Ő német, s ő állandó alkalma-
zásban dolgozik itt. Ő biztos segít majd
- mondja reménytkeltően.

A tágas előtérben egy árva lélek
sincs. Nehéz elképzelni, hogy ebben a
többemeletes, hatalmas épületben
egyetlen szoba, egyetlen fekhely sin-
csen.

A várakozást a hirdetőtábla tanul-

Az útirajz alapjául szolgáló utazást 1984 június-júliusában tettein.
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mányozására fordítom. Levelek, ki-
rajzszögezett üzenetek, nyomtatott
hamburgi programajánlatok mellett
egy érdekes közlemény: „Repülőjegy
Sydneybe kedvezményes áron eladó".
Sarahtól tudom meg, hogy a tulajdo-
nos, egy új-zélandi fiú már a harmadik
jegyet kínálja. A tizennyolc éves srác
szülei aggodalmaskodnak csemetéjü-
kért, s hogy mielőbb hazatérhessen,
már a harmadik repülőjegyet küldik
neki. A fiúnak azonban esze ágában
sincs visszatérni, s abból él, amit a
szerencse hoz számára.

Végre tizenegy óra tájban megérke-
zik a főnök, Rohlf. A húsz év körüli,
kölyökképű legény trikóban, bőrig áz-
va lép be az épületbe. Úgy látszik, az
eső megértővé tette, s egyfajta szolida-
ritásérzést keltett fel benne. Sarah ille-
delmesen elmagyarázza a helyzetet,
amit Rohlf villámgyorsan megold.

- A második emelet hátsó szárnyá-
ban lenne helyünk, csak éppen az a
rész zárva van, mert elromlott a világí-
tás. Most cserélik ki a vezetékeket, s ez
a munka még néhány napig elhúzódik.
De ha egy ilyen sötét szoba megfelel,
akkor nyugodtan alhatsz itt, akár több
napig is - tájékoztat Rohlf.

Az alváshoz nem feltétlen kell lám-
pafény, s zuhanyozni is lehet a sötét-
ben - gondolom, s egy zseblámpa vilá-
gánál felbotorkálunk az emeletre. Az
utcáról beszűrődő neonfények kísérte-
ties hangulatot kölcsönöznek a kihalt
folyosónak. Papundeklidobozokat ke-
rülgetve bukdácsolunk, mire sikerül
meglelni a szobát.

ágas, de emeletes
ágyakkal telezsúfolt
hálóterem lesz a szállá-
som. A legnagyobb
gond így végre megol-

dódott! Van hol aludnom, de a vacsorát
holnapra kell halasztanom...

Hamburg egyik legnagyszerűbb lát-
ványossága az állatkert. Igaz, sokat
kell utazni, hogy eljussunk Stellingen-
be, ahol a világhírű Hagenbeck testvé-
rek alapította állatseregletből kinőtt ez
a nagyszerű bemutatópark, de az élmé-
nyek megérik a hét márkás napijegyet
és a borsos belépődíjat

Kari Hagenbeck neve fogalommá
vált a természet és a vadállatok szerel-
mesei körében. A híres német állatke-

reskedő a múlt század végén expedíci-
ók tucatjait szervezte a világ legegzoti-
kusabb vidékeire, hogy elláthassa az
európai állatkereskedéseket. Később
már cirkuszoknak is szállított. A szá-
zadfordulóra annyira fellendült az üz-
lete, hogy az 1893. évi chicagói világ-
kiállításra is meghívást kapott, s magá-
val vitte több mint ezer állatot számláló
menazsériáját.

Az elismerés és az üzleti siker kész-
tette Hagenbecket, hogy S teliingenben
1907-ben megalapítsa azt az állatker-
tet, ahol az állatok viszonylag szaba-
don mozoghatnak, s csak közekői lát-
ható vizesárkok választják el őket a
látogatóktól. Hagenbeck elvei később
egész Európában, sőt Amerikában is
elterjedtek, bár gyakorlati folytatása
elsősorban német földre korlátozódott.

Az eső és a hidegen metsző szél
ellenére úgy érzem, mintha valami tró-
pusi világba csöppentem volna bele. A
csupa zöld, csupa szikla, hatalmas ár-
nyas fákkal borított park ideális otthon
az orrszarvúaknak, oroszlánoknak, fe-
kete maláj medvéknek. Azaz talán
mégsem, mert az egyik medve kétség-
beesetten himbálja a fejét, s időnként
fogát vicsorítva bánatosan, hosszan el-
nyújtva bőg. Az állatok itt is fogságban
vannak, s milyen rabság nevezhető
ideálisnak?

Hagenbeck iránt érzett tiszteletemet
azért a majomház ketrecei sem tudják
szétfoszlatni. (Igaz, a majmokat nincs
szerencsém látni, mert 16 fokos hő-
mérséklet alatt már nem engedik ki
őket a szabadba, nehogy megfázzanak.
Jobb dolguk van, mint a Landungs-
brücke hídja alatt alvó hajléktalan csa-
vargóknak, akik a telet is fedél nélkül
töltik.)

A hideget és a kitartósan szemerké-
lő esőt egy forró tea ellensúlyozza. A
kioszk jótékony eresze alatt kedélyes,
köpcös bácsika forralt bor kortyolgat.
Hat-hét év körüli unokája egy perecet
majszol. A bácsi túl van már a hatodik
x-en, s miközben italát szürcsölgeti,
kíváncsian méreget. Beszédbe elegye-
dünk. Meglepően jól beszél angolul, s
csakhamar elárulja, hogy nyugdíjas
természetrajztanár.

- Sokat megélt ez az állatkert.
Gyakran járunk ide az unokámmal. Itt
mindig van valami újdonság - mondja.

- Már a megalapítása is rendhagyó volt
- folytatjaf Érdeklődéssel hallgatom.
- Az öreg Hagenbeck halkereskedő
volt, de praktikus szemlélettel rendel-
kezett, s mindenből igyekezett pénzt
csinálni. St.-Pauliban volt az üzlete,
odajártak a halászai meg a kuncsaftok.
Nagy forgalom volt a boltjában, sokan
megfordultak nála. Egyszer hal helyett
öt fókát hoztak neki a halászok. Ha-
genbeck felismerte az emberek egzoti-
kumra vágyó érdeklődését, különféle
mutatványokra idomította be az állata-
it, s pénzért mutogatta szerzeményeit
Nagy sikere volt, s a fókák több hasz-
not hoztak neki, mint a halkereskedés.
SL-Pauli egyik kuriózuma lett. Ma
persze másról híres St.-Pauli - kacsin-
tott hamiskásan. - A Reeperbahnt nem
szokták kihagyni a külföldiek. Ha arra
jár, ne vigyen magával sok pénzt, mert
megbánhatja - mondta biztatóul.

Önelégülten somolyogtam. Egy né-
met férfi sok pénzt néz ki belőlem! Ez
igazán mókás! De azért megfogadtam
a tanácsát.

ste a Jugendherbergé-
ben a folyosói szek-
rényben gondosan el-
zártam útlevelem, vas-
úti jegyeim és a pén-

zem. Mindössze tíz márkát tettem a
zsebembe, s felfedező útra indultam
St.-Pauliba.

St.-Pauli, Hamburg kikötőnegyede
meglehetősen rossz hírre tett szert, de
talán ennek a hírnévnek is köszönheti
vonzerejét. - St.-Pauliban minden
megtörténhet - közli Rohlf rejtélyesen
mosolyogva.

Már besötétedett, amikor a La-
dungsbrückénél kiszálltam a metróból.
A kikötőben csillogó-villogó, lámpák-
tól, reflektoroktól sziporkázó daruer-
dők tövében óriási óceánjárók simultak
a rakparthoz. Néhány lépés, és St.-Pa-
uli utcáin vagyok. Hunyorgó neonrek-
lámok hirdetik a mulatók erotikus mű-
sorait, s egy-egy bár előtt hívogatóem-
berek darálják a betanult, csábító szö-
veget. Szexboltok, pornómozik, füstös
matrózkocsmák váltják egymást a kes-
keny utcákban. S lépten-nyomon ki-
festett arcú, kihívóan öltözött, ponto-
sabbban vetkőzött hölgyek kínálgatják
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bájaikat Itt minden kapható, ízlés és
pénztárca szerint. Az utcai „művész-
nők" szerény igényűek. Náluk húsz-
harminc márkánál kezdődik a tarifa. A
szemrevételezésért persze nem kell fi-
zetni. A Herbertstrasse kirakataiban ül-
dögélő kolléganők már magasabb kate-
góriába tartoznak, s ennek megfelelően
az árfolyamuk is emelkedik. A hierar-
chia csúcsát az Erős Center és az Ámor
Palace nevű „műintézetek" hölgyei
képviselik. Műveltségükre jellemző,
hogy valamennyien beszélnek angolul.
Közvetlenek, rámenősek, de nem tola-
kodóak. Az egyik utcasarkon sovány,
madárarcú, platinaszőkére festett hajú
lány lép mellém, s tisztességesen be-
mutatkozik:

- Marina vagyok. Ne érts félre, de te
olyan szimpatikus vagy. Biztos az ágy-
ban is megállód a helyed! Gyere fel a
szobámba! Csak ötven márka - búgja
kedvesen mosolyogva. Megdicsérem a
frizuráját, és lépek tovább. Egy pornó-
mozi előtt, egy kapualjban pénzért való
véradásra szólít fel egy hirdetés. Két
arab tanakodik a tábla előtt, majd be-
lépnek a kapun, s eltűnnek a félho-
mányban.

l pró termetű, telt alakú,
MW nagy keblű, mosoly-

<Jh JH gós, kontyos fekete ha-
^ f w L jú lány állja az utam. A

^* karomat simogatja, és
fogait villogtatva rámnevet:

- Jacquilene vagyok Párizsból.
Mindent tudok, amit egy francia lány
tudhat, ötven márkáért meggyőződ-
hetsz róla. Nem bánod meg - csiviteli
hosszú szempilláit rezegtetve. A neon-
reklámok kaleidoszkópszerű kavalkád-
jában hosszú hajú, drabális osztrák
hölgy lép ki egy hirdetőoszlop mögül.
Lakkozott, hosszú körmei között ciga-
retta parázslik. Dús idomain majd szét-
reped átlátszó blúza. Felfújt luftballon-
ra emlékeztető keblei ájatosan rezeg-
nek. Erős, átható parfümillat lengi kö-
rül. Kezében kis táskát lóbál, s gondo-
latébresztőén riszálja szekérkeréknyi
fenekét Néhány másodpercig szótla-
nul ballag mellettem, és sejtelmesen
mosolyog, majd rátér a tárgyra. Sétálás
közben beszélgetünk egy keveset. Su-

san, a hamburgi éjszaka extra méretek-
kel rendelkező tündére az üzlet remé-
nyében készségesen válaszol kérdése-
imre:

- Bécsben dolgoztam, áruházi el-
adóként. Az állásomat elveszítettem, s
eljöttem Hamburgba. Most bizonytala-
nabb a megélhetésem, de szabadabb
vagyok, ráadásul az embereknek is
többet tudok nyújtani - kacag fel kacé-
ran. - Látom, te intelligens fiú vagy.
Veled száz márkáért is elmegyek -
biztat meggyőzően. Miután megdicsé-
rem a bájait, s közlöm, hogy nincs
pénzem, Susan rokonszenve is elpáro-
log, s köszönés nélkül odébbáll.

Mary rúzsozott ajkú, púderezett ar-
cú, vörös hajú, „démon" típusú szép-
ség. Az arcán látszik, hogy megviselte
már az élet. Csak huszonkét éves, de
nagyvennek is gondolhatná az ember.
Ő is kertelés nélkül tér a lényegre:

- Gyere fel a szobámba! Ötven
márkát igazán megér! Nem sok pénz az
a boldogságért!

Néhány percig diskurálunk, majd
óvatlan kérdést teszek fel:

- Mondd, a szüleid tudják, hogy mit
dolgozol? - Mary dühbe gurul, néme-
tül kiabál valamit. Olyasfélét rikácsol-
hat hogy ehhez semmi közöm, s végté-
re igaza van. Miután belátja, hogy ve-
lem nem csinálhat boltot, megsértődik
és faképnél hagy.

Az utcán nyüzsögnek az emberek,
villognak az örömlányok, s összeka-
paszkodva tántorog néhány gyanús
külsejű, rosszul öltözött elhanyagolt
férfi. Jókedvű tengerészek hangoskod-
nak, s egy peep-show előtt csoportba
verődött lengyel matrózok bámészkod-
nak. Nagy szakértelemmel elemzik a
műsorplakátokon hajlongó, heverő,
nyújtózkodó hölgyek testrészeit Egyi-
kük sóváran néz a bejárat felé - majd
lemondóan elindul, az ajtóval ellenke-
ző irányba. Hiába, a szerény napidíjból
ilyesmire nehezen futja.

Egy Cola automatánál nagyon fia-
tal, szinte még gyereklány szólít meg.
Nem lehet több tizenhét évesnél, s
bájos vonásait jobban el tudnám kép-
zelni egy gimnáziumi tablón, mint itt
St-Pauliban, a nehézfiúk és könnyűlá-
nyok birodalmában. Rosalinda ábrán-
dos tekintetet vet felém, s rögtön meg-
hív a szobájába. Választékos angolság-

gal magyarázza, hogy szívesebben be-
szélgetne szeretkezés közben, vagy in-
kább utána. Ő még optimista és lelkes,
hisz abban, hogy az emberek meg-
győzhetőek. Kicsit ugyan türelmetlen,
mert ma még csak két vendége volt.
Azt ugyan nem hajlandó elárulni, hogy
mennyi a napi norma, de úgy tűnik, a
kettő az igen csekély teljesítmény a
szemében.

A konkurrencia nagy a lányok köré-
ben. Kíméletlen harc folyik a Reeper-
bahnon s a környező mellékutcákban.
Az alkudozás sem ismeretlen. A höl-
gyek körül tisztes kinézetű, nyakken-
dős, zakós úriemberek is forgolódnak,
válogatnak, elegáns diplomatatáskával
a kezükben, vagy esernyővel a hónuk
alatt Az alkudozás itt hozzátartozik az
üzlethez, bár egy-egy utca lányai „kar-
tellba" tömörülve nem engednek az
alaptarifából, ami harminc-ötven már-
ka határon húzódik. Igazi embervásár
ez. Közben az egyik hölgytől megtu-
dom, hogy magyar lány is dolgozik az
Erős Centerben, de nem sikerült szót
váltanom vele, mert éppen nagyon el-
foglalt volt...

ilbersackstrasse. Kes-
keny utca. A sötétség
burkát neonreklámok
fénycsóvái repesztik
ezernyi hasadásra.

Szemkápráztatóan villódznak a felira-
tok. A szexlokálokból vad ritmusú ze-
ne szűrődik ki. Egyre hűvösebb van,
bár az eső szemerkélése abbamarad.

Az egyik bár ajtaja mellett harsogó
reklám: „Entry free! Bier 3 DM!"
Hm... ez érdekes lehet, ingyenes belé-
péssel három márkát megér a műsor.

Az ajtónálló, legalább százhúsz ki-
lós, ölet termetű, lapított orrú, buldog-
képű doorman fogad. Barátságosan vi-
gyorogva invitál a fojtogató cigaretta-
füsttel telt helyiségbe. A bárban lágy,
majd erősebb ritmusú dallamok adják
meg az alapatmoszférát. Vörös és lila
fények sejtelmes, földöntúli hangulatot
kölcsönöznek az egész teremnek. A
buldogképű előzékenyen egy üres asz-
talhoz kísér. A szomszédos asztalok
mind foglaltak, csak a fal mellett van
néhány üres hely.

A színes reflektorokkal megvilágí-
tott pódiumon egy derékig érő hajú
meztelen nő vonaglik, majd mellé lép
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egy fátyolba burkolódzó társa. Ránga-
tódzó végtagokkal nyögdécselnek,
majd elkezdenek ugrabugrálni, mint
két leszbikus kenguru.

Hirtelen besötétedik, s egy szempil-
lantás alatt eltűnik a színpadról a két
nő. Újabb reflektorfény hasít a félho-
mályba, s egy újabb ruhátlan álomtün-
dér jelenik meg, akinek testét fénycsí-
kok szabdalják fel, mintha zebrabőrbe
bújt volna.

őzben felbukkan a pin-
cér. Rögtön látja, hogy
külföldi vagyok, s an-
golul szólít meg:

-Mit óhajt, uram? -
hajol meg szertartásosan.

- Először is egy sört, olyat, amilyet
a bejárati tábla hirdet! - válaszolom
óvatosan, mert egy ilyen helyen több-
féle sört is tarthatnak a raktáron.

- Whiskyt, camparit, gint? - teszi
hozzá behízelgően.

- Nem, köszönöm, nem - hárítom
el.

Közben az asztalomhoz telepszik
két igen lengén öltözött hölgy. Ezek
nem az utcáról jöhettek be - suhant át
rajtam -, miközben végigmértem őket.
Ma nagyon lehűlt a levegő, Stellin-
genben a majmokat sem engedték ki,
még az utcai ribancok sem grasszálnak
kombinéban, pláne bugyiban, hártya-
vékony melltartót viselve.

A két hölgy kitűnően beszél ango-
lul, s megjelenésükben van valami
megmagyarázhatatlan előkelőség.
Amikor megtudják, hogy magyar va-
gyok, felderül az arcuk. Korábbi klien-
seik között lehettek gavallérosan fizető
honfitársaim...

A két nő bemutatkozik. Az időseb-
bik, a színésznőre emlékeztető Angeli-
ka, a fiatalabbik, a fekete hajú Yivon.
Gyakorlott mozdulattal intették az asz-
talhoz a pincért, és whiskyt, majd cam-
parit hozattak.

- Mi a véleményed a műsorról? -
kérdezi Yivon.

- Érdekes - felelem elgondolkodva.
- A legjobb az, amikor egy ágyat

tesznek ki, és reflektorfényben közö-
sülnek - teszi hozzá Angelika.

- Először vagy St.-Pauliban?
- Igen.
- Voltál az Erős Centerben?
-Jártamarra.

- Ne menj olyan piszkos helyekre,
ott közönséges kurvák vannak - oktat
ki Angelika, majd néhány másodperc
múlva mellém húzódik, a karomat si-
mogatja, majd felajánlja, hogy ötszáz
márkáért lefekszik velem, itt a bárban.
Van egy nagyon hangulatos, intim kis
szobája, ahol akár reggelig elhancúroz-
hatunk.

Megköszönöm a szívességét, de
nem állok rá az ajánlatra. Angelika
hozat még egy martinit, majd diszkré-
ten eltűnik. Most Yivon lendül táma-
dásba. Ő a térdemet kezdi el babrálni,
majd érzelgősen mosolyog, és szintén
felkínálkozik. Yivon szerényebb. Neki
négyszáz márka is elegendő, sőt, akár
háromszázzal is beérné, csak azért
mert olyan szimpatikus vagyok. Mivel
nem állok kötélnek, Yivon is elpáro-
log.

A színpadon közben változik a mű-
sor. Bukszaszájú néger férfi elég gusz-
tustalanul hörög és nyalakodik egy fe-
hér nővel. Épp ideje lenne már távozni.
Elmúlt már éjfél, el kellene érnem az
utolsó U-bahnL A pincér a semmiből
terem előttem, s egy alpakka tálcán
hozza a számlát. Kettőszáznegy venhá-
rom márka - mondja szenvtelen arccal.

Értetlenül nézek rá, majd a papírra,
amit tényleg 243 márka van. Itt valami
tévedés lehet... motyogom, s először
azt hiszem, talán a szemem káprázik a
lila fényben. Szó sincs azonban félreér-
tésről. Röviden sikerül tisztázni, hogy
a pincér nem tévesztett össze a szom-
széd asztalnál ülőkkel.

- Kérem, én csak egy üveg sört
kértem! Azt a fajtát, amit a bejáratnál a
tábla három márkáért hirdet. A belépés
díjtalan! A felszolgálás nem lehet két-
száznegyven márka!

- Szó sincs róla! Mi egyáltalán nem
számolunk fel service charge-oL Meg-
rökönyödésem csak fokozódik.

- Kérem, legyen szíves részletezni,
mi került kétszáznegyvenhárom már-
kába!

- Négy whisky száznegyven márka,
két campari hatvan márka, egy martini
negyven márka, egy sör három márka
- írja le a tételeket a pincér.

- Meg sem kóstoltam ezeket az
italokat - fakadok ki méltatlankodva,
de hiába, a pincér nem hatódik meg.

- Ezeket az ön két hölgyvendége

rendelte. Gondolom természetes, hogy
a vendégei számláját lerendezi. Egyéb-
ként is az összeg csekélység.

Elszörnyedve hallom, hogy két-
száznegyvenhárom márka itt csekély-
ség. Nekem viszont ez nagy pénz. Mi
lenne, ha eltekintenének a kifizetésé-
től, éppen azért, mert csekélység? Az
érvelésem nem talál megértésre. Kény-
telen vagyok hangot váltani:

- Nagyon megtisztelő, hogy a höl-
gyek a vendégeim voltak, de azt csak
most tudtam meg. Sajnálom, de nem
fizetem ki a fogyasztásukat!

A pincér elkomorul, grimaszokat
vág. A lila fény ijesztő árnyat rajzol az
arcára. Egy pillanatig csóválja a fejét,
majd int a buldogképű ajtónállónak,
aki rögtön hozzánk jön, és vésztjóslóan
magasodik fölém.

- Mi a probléma? - kérdezi fenye-
getően.

Megpróbálom elmagyarázni a szitu-
ációt, de a fickó nem érti, vagy nem
akarja érteni, amit mondok.

- Itt nem lehet nem fizetni! Ez egy
előkelő lokál! Ide csak igazi úriembe-
rek járnak! - pattog a kidobóember, s
látszik rajta, hogy kedvére való volna,
ha elláthatná a bajomat. Súlyfölényét
látva egy csepp kétségem sincs az
eredményt illetően. Pedig el kell kerül-
ni a tettlegességet, mert csak én húzha-
tom a rövidebbet!

pincér intelligensebb-
nek látszik, őt kell
megcélozni, nem ezt a
durva, behemót alakot,
aki csak vicsorogni

tud, ökölbe szorított kézzel, s gyilkos
pillantásokat vetve fenyegetődzik.

- Uraim, sajnálnám, ha megsérte-
ném önöket, de ha akarnám, se tudnám
kifizetni a cehhet, mert mindössze tíz
márkám van! Hiába vemek meg, egy
fillérrel sincs többem! Szegény magyar
diák vagyok.

Németül tanakodtak egy keveset,
majd a kidobóember rámförmedt:

- Mutasd az órád!
- A felszólításra önkéntelenül is

felemeltem a csuklómat. A doorman
megragadta a karom és a fény felé
fordította, majd megvetően elfinoro-
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dott A szovjet gyártmányú Poljot ka-
rórám hitelesítette a szavaimat.

- Ha megvernek, abból csak bot-
rány lesz, s ez önöknek sem használ! -
érveltem udvariasan, nem tudva, mik
lesznek szavaim következményei.

Szerencsémre részeg görög matró-
zok léptek a lokálba, s a figyelem
feléjük fordult. A pincérnek volt annyi
üzleti szimata, hogy felismerje, egy
kiprovokált verekedés elriaszthatja a
bizonyára pénzes vendégeket.

- Tűnj el! De gyorsan! - mondja
vésztjóslóan, majd sarkonfordul, és a
görögökkel szívélyeskedik. Minden fi-
gyelem a hangoskodó tengerészekre
irányul. Felhasználom az alkalmat, és
sebesen kisurranok az utcára. Még a
megivott sörért járó három márkát sem
fizettették ki. Nem is olyan rossz em-
berek ezek-

Hamburgból expresszvonattal ér-
keztem meg Koppenhágába. Az első
benyomások nagy csalódást okoztak.
Koszos pályaudvar, szeméthalmok,
kövön alvó hippik, koldusok, rongyos
csavargók hada, s néhány zavaros te-
kintetű narkós tinédzser fogad.

büfé árai még elké-
pesztőbbek, mint az
NSZK-ban. A nagy
teljesítmény az, ho-
gyan lehet a hátizsákot

begyömöszölni a csomagmegőrző au-
tomatába. Csak ismételt próbálkozásra
sikerül, miután az oldalzsebeket kiürí-
tem.

Nyhavn kikötőjében a ringó halász-
bárkák és néhány elaggott, öreg hajó a
hajdani dán tengeri nagyhatalom emlé-
keit idézi. Nincs sok időm, éjjel indu-
lok tovább Oslóba. Megnézem a kikötő
néhány tetoválóműhelyét, ahol színes
fényképek bizonyítják, nincs olyan
emberi testrész, melyet ne lehetne
megjelölni valamilyen egzotikus raj-
zocskával, színes ábrával, netán felirat-
tal. Szirének, sellők, horgonyok, sárká-
nyok, sőt fénykép alapján tetovált port-
rék kerülhetnek a bőrre, a legváltozato-
sabb méretben. Borsos áron, és állító-
lag eltávolíthatatlanul. Vagy mégsem?
Egy-egy műhely mellett plasztikai
bőrsebészeti szakemberek névjegykár-
tyáit is megtalálni, ha netán valaki

megunta a régi kedvese arcmását a
hátán, és jött egy újabb, akkor legyen
hova fordulnia...

A városháza előtti téren megpihen-
ve egy otthoni téliszalámival és sajttal
töltött, dán zsömlyét vacsorázok.

Hajnalban már kíváncsi izgalommal
nézem az Oslo felé robogó vonat abla-
kából az elsuhanó tájat. A vidék békét
és nyugalmat áraszt. Csendes tenger-
öblök, kis szigetek, meztelen hátú szik-
lazátonyok, fenyveserdőkkel borított
hegyvonulatok követik egymást. Itt-
ott egy domboldalon, kőháton, mere-
délyen emeletes faházak magasodnak.
Az épületek előtt 5-6 méter magas
zászlórúdon norvég nemzeti lobogót
cibál a szél.

Kíváncsian fordulok egyik útitár-
samhoz, hogy megtudjam, milyen ün-
nep alkalmából történik ez a fellobogó-
zás.

Szomszédom, negyven év körüli
norvég férfi, aranykeretes szemüvege
mögül barátságosan hunyorogva kezet
nyújt, s mielőtt válaszolna, bemutatko-
zik:

- Morton Michael Kallevig vagyok,
az oslói ipari minisztérium jogászaként
dolgozom. Nálunk mindennapos do-
log, hogy a házak előtt a zászlórúdra
felhúzzák a nemzeti lobogót, ha a la-
kók otthon tartózkodnak. Régen a ten-
gerparti halászfalvakban, ahol a csa-
ládfenntartó férfi a munkája miatt
gyakran hetekig távol volt, csak akkor
tűzték ki a zászlót, ha a családfő is
otthon tartózkodott. S ez a hosszú tá-
vollét után valóban ünnepnek számí-
tott. Norvégia a XV. századtól a múlt
század elejéig dán fennhatóság alatt
állt, majd svéd uralom következett, s
csak 1905-ben vált függetlenné, s az-
óta az ország más részein is elterjedt ez
a szokás - magyarázza Michael.

Megjelenése alapján, a hátizsákja
miatt alkalmi turistának vélem, de té-
vedek. Michael minden nap hátizsák-
kal jár be a minisztériumba. Sportos
öltözéke egyáltalán nem rendkívüli.
Norvégiában a parlamentet és a bírósá-
gokat kivéve nagyon lezserül öltöznek
az emberek, még az állami hivatalok-
ban és az egyetemeken is.

Oslóban rövid időt töltöttem, de
nem mulasztottam cl felkeresni Blin-
dernt, az egyetemi negyedet. Oslo

északnyugati városrésze ad otthont az
egyetem modem, természettudományi
intézeteinek.

Az 1811-ben alapított oktatási in-
tézmény főépülete - ahol ünnepélyes
körülmények között a Nobel-békedíjat
át szokták adni - a főváros szívében, a
Kari Johansgatén van. Ugyancsak ott
vannak az egyetem adminisztratív hi-
vatalai, a rektor és a dékánok irodái.
Blindernben helyezték el a különböző
tanszékeket, előadótermeket, korszerű
kutatóhelyiségeket, s a jól felszerelt
laboratóriumokat.

geológiai tanszék
egyik magyar szárma-
zású tanára, Nagy Jenő
mikropaleontológus a
kalauzom. Ő vezet vé-

gig a patolyattiszta folyosókon, és tájé-
koztat az egyetemi életről:

- Norvégiában nincsenek külön
akadémiai kutatóintézetek. Az egyete-
mi tanszékek nemcsak oktatnak, ha-
nem egyben a legfőbb tudományos ku-
tatóbázisok. Ennek a gyakorlatnak az a
nagy előnye, hogy nincsenek párhuza-
mosan futó témák, a kutatásra szánt
pénzösszegeket nem kell szétforgá-
csolni. A fizetések azonban nem tükrö-
zik ezt. Nagy probléma, hogy sok kivá-
ló szakember felcserélte a szerényeb-
ben jövedelmező egyetemi katedrát a
magas fizetéseket biztosító állami vagy
magáncégek munkahelyeivel.

- Hol találhat állást például egy
geológus, az egyetemen kívül?

- Sokfelé mehet, mert lehetőségek
azért vannak másutt is. Az Atlanti-
óceánban, norvég felségvizek alatt te-
kintélyes szénhidrogén-lelőhelyeket
tártunk fel. A 62. szélességi körtől
délre fekvő, kitermelés alatt álló olaj-
mezők földtani készletei becsléseink
szerint meghaladják a 2 milliárd ton-
nát. Az exportra kerülő olaj komoly
bevételeket biztosít az országnak. A
legjobb szakembereket a Norsk Hydro
és a Staat Oil elcsábítja a tengeri olaj-
kutatásokhoz, és sokan elfogadják a
kedvező ajánlatot. így nehéz tartani az
oktatás színvonalát. Az adó az állami
alkalmazottak fizetése után progresszí-
ven emelkedik, általában 30-40 száza-
lék körül van. A túlórák, külön megbí-
zásos kutatások jövedelmei után 70-75
százalékos adót kell fizetni. Ez már
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senkit sem ösztönöz több munkára.
Ugyanakkor a magáncégek megadóz-
tathatatlan, burkolt kedvezményeket
juttatnak a dolgozóiknak. Például a
magasabb beosztású alkalmazottaknak
a magángépkocsi összes üzemanyag-
és javítási költségeit elszámolják, vagy
havi átalányt fizetnek, függetlenül at-
tól, hogy az illető szolgálati célra vagy
családi kirándulásra használja az autó-
ját.

- Milyen egyéb kedvezményeket
kaphatnak még?

- Ha a geológus vagy az olajmérnök
el akar menni a világ egy távolabbi
pontjára, s vannak szakmai kapcsola-
tai, akkor bead egy kérvényt a cégéhez,
szerez egy meghívólevelet valamilyen
tudományos konferenciára, s pénzt és
repülőjegyet kap, hogy elutazzon né-
hány hétre „szakmai tanulmányútra".
Általában télen szoktak így menni,
amikor Norvégiában nagyon hideg
van, és csak néhány óráig dereng a
nappal. S többnyire a napfényes észak-
afrikai vagy arab országokban, esetleg
Amerikában, Mexikóban rendezett
szimpóziumok szoktak „érdekesek"
vagy „fontosak" lenni. Ilyen lehetősé-
get persze csak az kaphat, aki a munká-
jával kellő hasznot is hoz a cégének.

- Milyenek a norvég diákok életkö-
rülményei?

- Nagyon sok függ a család anyagi
helyzetétől. Akinek a szülei jómódúak,
annak nincs gondja, de aki magára van
utalva, az nem tud megélni az ösztön-
díjából. Az ösztöndíj igen csekély,
mindössze 4-5000 korona egy félévre.
A nehezebb szociális helyzetű diákok
megfelelő tanulmányi eredmény eléré-
se esetén tizenkét százalékos kamatra
tanulmányi kölcsönt vehetnek fel, évi
30-60 ezer koronát, amit a diploma
megszerzése után kell törleszteni. A
diákok tanév közben ritkán vállalnak
rendszeres munkát. Inkább tanulmányi
kölcsönt vesznek fel. Ez kényelme-
sebb. Nyáron viszont szinte kivétel
nélkül mindenki keres magának valami
alkalmi elfoglaltságot.

- Milyenek a fiatal diplomások el-
helyezkedési, munkához jutási lehető-
ségei?

- Nem könnyű munkát találni, külö-
nösen a társadalomtudományi szako-
kon végzetteknek. Az orvosok, mérnö-

kök, a tanárok könnyebben találnak
állást, különösen Észak-Norvégiában,
ahol a zord éghajlat miatt nincs olyan
nagy tülekedés a munkahelyeken. A
végzettek néhány évet töltenek észa-
kon, ahol a fizetések is magasabbak, de
a kemény, hosszú tél miatt aki csak
teheti, igyekszik délre költözni.

Oslo egyáltalán nem kelti egy fővá-
ros benyomását. Csak a belváros né-
hány utcájában van nyüzsgés. Mivel a
városi közlekedés méregdrága, leg-
többször gyalogosan róttam az utcákat.
Legnagyobb élményem a Frogner
parkhoz kötődik. Itt van Európa leg-
nagyszerűbb szabadtéri szobormúzeu-
ma.

norvég képzőművé-
szet kiemelkedő alak-
jának, a mostoha sorsú
Gustav Vigelendnek a
nevét norvégiai utazá-

som előtt soha nem hallottam. Pedig a
nomumentális alkotásairól híres mű-
vészt világszerte Skandinávia legjelen-
tősebb szobrászaként tisztelik.

Gustav Vigelend 1869-ben szüle-
tett Mandalban, Norvégia legdélibb
fekvésű városkájában. Gyermekkorá-
ban sokat nélkülözött. Anyja korán
meghalt, részeges apja gyakran ok nél-
kül bántalmazta. A brutális bánásmód
miatt tizennégy esztendős korában
megszökött a szülői háztól. Hosszú
ideig hajléktalanul kóborolt, éhezett,
fázott, mások kegyelemkenyerén ten-
gődött. Élete csak akkor változott meg,
amikor Oslóban fafaragóinasnak szer-
ződtették. Lehet, hogy soha nem ismeri
meg a világ a nevét, ha nem találkozik
kora elismert szobrászával, Bergslien
Brynjulffal. Brynjulf felismerte a nyo-
morgó fiú nem mindennapi képessége-
it, és pártfogásába vette. Az ő önzetlen
támogatása tette lehetővé, hogy a te-
hetséges fiú állami ösztöndíjjal, hu-
szonkét évesen Koppenhágában, majd
Párizsban tanulhatott.

Megismerkedett Rodin művé-
szetével, s ez az élmény életre szólóan
rányomta bélyegét az ő alkotásaira is.

Vigelend hazájába visszatérve
nagyszabású munkákba fogott. Ember-
feletti tempóban dolgozva elkészítette
legismertebb művét, a Monolitot. A
Frogner-park legmagasabb pontján,
egy körlépcsős teraszon emelkedik a

tizenhét méter magas, domborművek-
kel borított kőtömb. Az egymást eltip-
ró meztelen emberek mozgalmas kom-
pozícióját az első pillanatban nem
könnyű megérteni. Az élet küzdelmeit,
kíméletlen harcait szimbolizálják a
legalsó alakok. A gyengébbeket leta-
posó férfiak asszonyokat emelnek a
karjukra, akik kezükben gyerekeket
tartanak az ég felé.

A Monolitot és a körülötte elhelye-
zett szobrokat órákig nézegettem. E
kőbe formált, nagyszabású művészi lá-
tomást nem lehet elfelejteni. A maga-
sabbra törő, küzdelmeket vállaló, töb-
bet akaró ember szimbólumaként ivó-
dott belém. A Monolit, azt hiszem, egy
kicsit a norvég emberek jelképe is le-
het.

Bygdoy, a múzeumsziget valóságos
zarándokhely. Itt vannak kiállítva a
viking kor bárkái, s itt látható a Fram, a
norvég sarkkutatók, a legendás
Amundsen és Nansen hajója. Az impo-
záns épületben helyet kapott hajó fe-
délzetére is felmehetnek a látogatók,

egilletődötten jártam
végig a kabinokat. Fa-
lukon réztáblák hirde-
tik, mikor, ki lakott a
parányi helyiségekben.

Amundsenék igazi felfedező tudósok
voltak. Őket a kíváncsiság, az elhiva-
tottság, a megszállottság hajtotta előre.
A norvég kutatókat nem lehet azzal
vádobi, hogy gyarmatosítani akarták
az ember nem lakta félelmetes jégvilá-
got.

A Fram helyiségeit, konyháját, or-
vosi szobáját, gépházát is kinyitották a
látogatók előtt. Norvég apukák türel-
mesen magyarázzák tejfelszőke apró-
ságaiknak, hogyan építették meg a Fra-
mot úgy, hogy az összetorlódó jégtáb-
lák ne roppantsák össze, hanem a há-
tukra vegyék, s a jégbe fagyott hajó a
jégtáblákkal együtt sodródjon.

A csemeték figyelmesen hallgatják
az előadást, s minden vágyuk, hogy
megtekerhessék a kormánykereket,
vagy felkapaszkodjanak a kötéllétrán.
Az utóbbit persze nem lehet, de az
élmény így is maradandó. Azt hiszem,
egy Framon tett kirándulás, a hajón
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látott térképek, személyes használati
tárgyak közelebb hozzák a sarkkutatók
világát, mint megannyi film, könyv
vagy történelemóra. Mert Bygdoyban
maga a látogató válik részesévé azok-
nak a nagy utazásoknak, amik norvég
földről indultak ki, vagy norvég embe-
rek szerveztek. Mint például Thor
Heyerdahl, aki balsafatutajon, majd
papiruszhajóval szelte át az óceánt,
hogy bebizonyítsa, a primitívnek hitt
népek fiai nem is olyan primitívek.
Képesek arra, hogy a legkezdetlege-
sebbnek tűnő vízijárművekkel magu-
kat a tengeráramlatok és a szelek ke-
gyeire bízva többezer kilométeres uta-
kat tegyenek meg. A kontinensek be-
népesülése, a civilizációk közötti korai
kapcsolatok tudományos kérdések.

Bygdoyban kezdtem el kételkedni,
hogy tényleg csupán csak azok? Akkor
miért indult el Heyerdahl, miért csatla-
koztak hozzá hasonlóan elszánt férfiak
ezekre a kockázatos utakra? Miért
szurkolt nekik többmillió ember? Mi-
ért tülekedtek, verekedtek a mozik
előtt, hogy jegyeket szerezzenek a
Heyerdahl-filmek első bemutatóira?

norvégok között a sejt-
biológia vagy a rákku-
tatás sokkal gyakorla-
tibb kérdéseit nem öve-
zi ilyen felfokozott

közérdeklődés, mint Heyerdahl utazá-
sait

Vajon miért? Több látogatóval is
beszélgettem. Nem kevesen voltak
olyanok, akik rendszeresen visszajár-
nak Bygdoyra. A válaszokból az rajzo-
lódott ki, sokan saját gyermekéveik
álmainak valóra váltását élik meg - ha
csak áttételesen is -, amikor szembe-
sülnek a klasszikus felfedezők emléke-
ivel. S az állam e kiállítóhelyekre bősé-
gesen áldoz, mert az itt közvetített
értékek a nemzettudat fontos részei,
amit nem lehet koronában kellően kife-
jezni, mert ilyen tételeket nem jegyez-
nek a könyvelési rovatokban. De vala-
hol megtérülnek ezek a pénzek, még
akkor is, ha közvetlen, napi gyakorlati
hasznukat nem lehet azonnal kimutat-

ni.
Újdonsült norvég ismerősömtől hal-

lottam, a norvég politikai élet vezető
személyiségei fontos szerepeket vállal-
nak nemzetközi társadalmi-környezet-
védelmi mozgalmakban. Brundtland
asszony nemcsak miniszteri, majd mi-
niszterelnöki funkciót látott el, de az
ENSZ különböző fórumain és számos
nemzetközi szimpóziumon felemelte a
szavát a természetvédelem, a környe-
zetvédelem nagy kérdéseiben. Érvelt a
trópusi esőerdők pusztítása ellen, pedig
Norvégiában nincsenek trópusi esőer-
dők, s felszólalt a fókák és a bálnák
védelmében. Ez a kérdés viszont köze-
lebbről érinti az országot, mert felség-
vizein mindkét állat, ha fogyatkozó
számban is, de előfordul.

Valahol, valamikor minden min-
dennel összefügg, még akkor is, ha ezt
a felszínen nem mindenki érzékeli.
Norvégia nemcsak szavakban kész az
áldozatokra. Segélyszervezetei, szak-
értői nyomatékosan jelen vannak a har-
madik világ országaiban, s mindenütt
sokat tesznek a haladásért. Pedig Nor-
végiának nem voltak gyarmatai, me-
lyek hagyományos kapcsolódási szálak
átörökítését eredményezték volna.

Jan Mangerud, a bergeni egyetem
földtani tanszékének professzora egy
gigantikus gránitsziklára épített hatal-
mas faházban, kényelmes otthonában
magyarázta el, milyen indítékok alap-
ján segítik a Maldiv-szigetek és Sri
Lanka selfterületeinek szénhidrogén-
kutatásait, illetve miért vállaltak részt
Tanzánia agroökológiai térképének el-
készítésében. S a szempontok között
nem az üzleti érdekek álltak első he-
lyen.

Az őszinte segítőszándék, a globális
világproblémák megoldásában való
résztvállalás, a humanitárius látásmód,
a nagyfokú empátia voltak azok a vo-
nások, melyek a leginkább megragad-
tak Mangerud szavaiban. A tetszetősen
hangzó, de a mi valóságunkat ismerve
utópisztikusnak tűnő skandináv elmé-
leteket apróbb élettapasztalataim ké-
sőbb is hitelesítették. Kelet-Afrikában
számos alkalommal találkoztam nor-
vég szakemberekkel, orvosokkal, bota-
nikusokkal, útépítő mérnökökkel, akik
nem pusztán a pénzért vállaltak többé-
ves szolgálatot a gyilkos klímájú trópu-
sokon.

A segítőkészséget egyébként a saját

bőrömön is tapasztaltam. Olyan élmé-
nyek árán, melyek kis híján az életem-
be kerülhettek volna.

1984. július 8-án Bergenből vas-
úton utaztam a fjellvidék, a jégcsiszol-
ta, kopár magasfennsíkok szívébe. A
fjellek Norvégia legzordabb éghajlatú,
ritkán lakott területei közé tartoznak. E
tájakon még nyáron is hozhatnak fer-
geteges erejű hóviharokat a fennsíko-
kon zabolázatlanul száguldó szelek.
Ilyenkor egyszerűen felszerelt, de kellő
védelmet nyújtó menedékházakban
lelhetnek oltalmat a túrázók az időjárás
viszontagságai ellen.

A Mangerud professzortól kapott
térképek birtokában vágtam neki az
emlékezetes kirándulásnak. Úticélom
az 1400-1500 m magas Hardangervid-
da jégsapkás hegyvidéke volt. A híres
Hardangerjökulen, a hatalmas plató-
gleccser jégvilágára voltam kíváncsi.
Az Alpokban és a Himalájában több
más típusú gleccsert is láttam, de e
nagyszerű természeti jelenség ezen
változata újdonság volt számomra.

Finséből, egy néhány tucat lakosból
álló kis település vasútállomásáról in-
dultam el. Az időjárás kedvező volt,
bár erős, hideg szél fújt. A ragyogó
napsütésben igen jók a látási viszo-
nyok.

úlyos hátizsákomat az
állomáson, a forgal-
mista irodájában hagy-
tam. A barátságos vas-
utas nem pénzt kért a

megőrzésért, hanem forró teával kínált.
Mivel én voltam az egyedüli árva lé-
lek, aki lekászálódott az Oslo felé tartó
vonatról, hosszasan eldiskuráltunk -
angolul. Megtudtam, hogy ő egysze-
mélyben látja el az állomásfőnök, a
forgalmista, a jegyárus és a bakter fel-
adatait. S eszembe jutottak a magyar
bakterek. Közülük vajon hányan tud-
nának angolul elbeszélgetni egy nor-
vég turistával? Érdekes, hogy az otthon
megtartott útibeszámolóimkor többek
is megjegyezték, milyen jó dolog lehet
Norvégiában élni, ahol a bakter Volvo
kocsival járhat, ha kedve tartja. Az
valahogy nem kerül szóba, illetve
gyorsabban „elfelejtődött", hogy mi-
lyen felkészültségű és műveltségű is az
a bakter, akinek télen is biztosítania
kell a pályatestet, s aki miatt nem
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késhetnek a vonatok, mert az utasok a
késés miatt bekövetkező, bizonyítottan
elmaradó üzleti haszon okán akár bíró-
sági pert is indíthatnak a vasút ellen.

Dzsekiben, zöld pulóverben, kis ol-
daltáskával, némi élelemmel, fényké-
pezőgépekkel felfegyverkezve indul-
tam el, s a szél miatt a piros jambósap-
kát is felvettem.

Lenyűgöző tájak tárultak elém. A
csupasz sziklákkal teleszórt fennsíkon
az egykor terjedelmesebb jégtakaró
nyomai lépten-nyomon szembeötlöt-
tek. Ház nagyságú, vásott sziklák, az
egykori jégárak által idesodort kövek
és morénasáncok között kanyargott az
út, pontosabban az ösvény, melyet 60-
80 centiméter magas kőrakások jelez-
tek.

tt-ott egy-egy színesre
festett, deszkákkal bur-
kolt menedékház tűnt
fel. Kiterjedtebb hófol-
tokat keresztezett az

ösvény, majd a jégtáblákkal fedett Fin-
se tótól elkanyarodva egy törmelékes
mezőre vitt fel. A dombocskát a közeli
jégfolyamból kilépett, piszkosfehér,
tejszerű vizet hömpölyögtető folyó
mosta körül.

A víz utánpótlását a gleccser adja. A
jégfal már csak néhányszáz méternyire
csillog-villog, mintha elvarázsolt cso-
davilágként hívogatna. Néhány kisebb
hómezőn még át kell jutni.

A hómezőkön való átkelés is izgal-
mas, mert némelyik hófolt mélyvizű
tavon képződött vékonyabb-vastagabb
jégkéregre rakódott rá. Ezt persze előre
nem mindig lehet érzékelni. Néha csak
a láb alatt recsegő-ropogó hó alól elő-
bugyborékoló víz, vagy az ember test-
súlyától megbillenő jégtábla jelzi a ve-
szélyt. A kihalt tájon két távoli alak
közeledése hoz életet a kietlenségben.
A sziporkázó gleccseren haladnak,
egymást kötettel biztosítva, négy-öt
méteres egymás közti távolságot tart-
va.

Két hószemüveges, bakancsán há-
góvasat viselő, fiatal angol férfi üdvö-
zöl. A Hardangerjökulen mellékglecs-
cserén, a Mitdalsbreen túráztak. Kora
hajnalban indultak, s most térnek
vissza Finsébe. Csak néhány szót vál-
tunk, mert látszik rajtuk, hogy kimerül-
tek, s minél előbb lepihennének.

Egy sebes folyású, sekély, de szá-
zötven-kétszáz méter széles gleccser-
ből fakadó folyó állja az utam. Ezen
kell átkelnem, hogy elérjem a glecs-
csert. Leveszem a bakancsom, a zok-
nim, felgyűröm a nadrágom szárát, s
belegázolok a jéghideg vízbe. Az első
másodpercek a legnehezebbek. Aztán
szinte érzéketlenné zsibbad a lábam, s
szinte öntudatlanul botorkálok, kőről
kőre lépkedve, az erős sodrásban szinte
imbolyogva. Az éles sziklák között
nem könnyű megtartani az egyensúlyt.
A folyó közepén legszívesebben már
feladnám az egészet, de a visszaút is
legalább olyan hosszú, mint az előttem
álló, ezért inkább tovább folytatom a
botorkálást.

A túlsó parton negyedóráig éleszt-
getem elgémberedett, jéghideg lábaim.
Meredek kapaszkodó következik. Fe-
nyérek következnek, majd éles, glecs-
cserzúzta kőtörmelék darabjai gurul-
nak ki bakancsom nyomán. Néhány-
száz méter után előttem a Hardangerjö-
kulen egyik jégnyelve! Csodálatos lát-
vány a hasadozott jégfal. Kis gleccser-
kapun harsogó robajjal tör elő az olva-
dékvíz. Nyáron gyorsabb az olvadás.
Ilyenkor megduzzadnak a hegyi pata-
kok.

A ragyogó napsütésben szinte szik-
rákat szór a jég. A hó vakító fehérsége
szinte bántja a szemem. Eluralkodik
rajtam a kíváncsiság. A jégfelszínre
hullott havon nyomokat látok. Mi len-
ne, ha követném őket? Jól tudom, hogy
nyáron, amikor erősebb az olvadás,
nem veszélytelen dolog az ilyen vállal-
kozás, de a kíváncsiság legyőzi a be-
lém idegződött óvatosságot Ezeket a
nyomokat biztosan az angolok hagyták
maguk után. Csak követem őket egy
darabig, aztán ugyanerre térek vissza -
határoztam el.

A napsütésben szinte melegem lett,
s a szél is elállt. Lehúztam a dzseki
cipzárját, s jambósapkámat is levéve
rámerészkedtem a gleccserre. A ropo-
gó havon hamar visszatért bizton-
ságérzetem.

Elővettem a fényképezőgépet, s né-
hány felvételen örökítettem meg a tá-
voli Godfjell ködbe vesző vonulatait

A fotografálás után következő pilla-
natokban egy lépésnyit letérhettem a
kitaposott ösvényről, de hogy pontosan

merre, azt magam sem tudom. Hirtelen
megnyílt alattam a jég, s hiába vetet-
tem szét kezem-lábam, éreztem, hogy
megállíthatatlanul zuhanok.

Szerencsére nem nagyot, mindössze
négy méternyit eshettem. Mire fel-
ocsúdtam az ijedségemből, egy elég
tágas jéghasadékban találtam magam.
Frissen, talán tegnap hullott hó fedte be
a hasadék keskeny száját, mely most
szinte elérhetetlen magasságban ásí-
tott.

A hasadékban zöldes-kékes fény
dereng. Szerencsére elég tágas, meg
lehet benne fordulni. Először végigta-
pogatom magam, s megpróbálom
számbavenni, mi bajom történhetett. A
jobb vállam nagyon sajog, és a jobb
karom is összezúztam, de horzsoláso-
kon kívül, úgy tűnik, más sérülésem
nincs. A fényképezőgépek és az objek-
tívek sem törtek össze. A szemüvegem
leesett, de csodálatos módon csak az
üvege karcolódott meg. „Nincs semmi
baj" - állapítom meg, s remegő térdek-
kel állok fel. A hasadék szája nincs
magasan. Körülbelül két-két és fél mé-
terre magasodik. Ennyit gyerekjáték
lesz megtenni - gondolom, s megpró-
bálok kitraverzálni. A barlangokban
jól bevált mászási technika azonban
nem alkalmazható egy jéghasadékban.
Erre azonban csak akkor jövök rá,
amikor a csúszós jégfal egyik stabil-
nak hitt fogása kiszakad, és ismét
lezuhanok.

ár kegyetlenül meg-
ütöm magam, néhány
perc elteltével ismét
szemügyre veszem a
jégfalat, szabadulásom

egyetlen lehetséges útját. Egy keske-
nyebb oldalon próbálkozom újra. Itt
nem kell olyan szélesen terpeszteni.
Igaz, a jégfal szinte teljesen függőle-
ges. Kegyetlenül hideg, és olyan síkos,
mintha paraffinolajjal öntötték volna
le. Ráadásul törékeny, mint az üveg. A
jégszemcsék szilánkokra morzsolód-
va hullanak darabokra az ujjaim kö-
zött. Ez a próbálkozásom sem sike-
rül.

Még kétszer-háromszor megkísér-
lem a kimászást, de eredménytelenül.
Kezdek komolyan kétségbeesni. Hiába
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úsztam meg a zuhanást, úgy lászik,
mégis ez a hasadék lesz a vesztem.

Ránézek az órára. Délelőtt tizenegy
óra van. A hátizsákom az állomáson
maradt. A forgalmistának megígértem,
hogy este érte megyek. Ha nem térek
vissza, biztos, hogy kerestetni fog.
Igen, de mikor?

Ha délután más lesz szolgálatban,
és csak holnap indulnak a keresésemre,
akkor már késő lesz, mert éjszaka itt
megfagyok. Most is nagyon hideg van,
szinte reszketek, s a fogam is vacog.
Ide már nem süt be a nap. S mi van, ha
keresnek, de nem találnak meg? Ho-
gyan is találhatnának meg, hiszen pon-
tosan nem mondtam meg a vasutasnak,
merre is megyek. Furcsa, mormo-
gásszerű hangra leszek figyelmes.
Az érzékeim játszanak velem? Jön
valaki? - Nem! Ez a gleccserpatak
hangja. Valahol alattam zúg, iram-
lik tova, a szabadságot jelentő nap-
fény felé. Bárcsak követhetném! Ez
azonban csak gyerekes vágyakozás.
A patak a jégár alatt legalább tizen-
öt-húsz méternyire robog, ember
számára kúszhatatlan, járhatatlan
repedéseken át.

zörnyű depresszió lesz
úrrá rajtam. Egy mele-
gíthető ételkonzerv
van nálam, s egy tábla
csokoládé. Ezzel ki le-

hetne húzni két-három napig is, de
nem ilyen hidegben. Az erőlködéstől
megszomjazom. A jégdarabok nyalo-
gatása azonban egy cseppet sem oltja a
kínzó érzést Újabb gyötrő kérdéseket
teszek fel magamnak. Mi lesz, ha a
hasadék összezárul? Agyonnyomhat,
összepréselhet a jég. Belefagyok a
gleccserbe. A jövő nyáron, de az is
lehet, hogy évek múlva kerülök elő, ha
előhoz a földalatti gleccserfolyó. Nem
lesz nehéz azonosítani, mert a jég min-
dent konzervál, s nálam van az útleve-
lem és az irataim.

Hogyan lehettem ilyen tökkelütött,
ostoba fráter, hogy rámentem a glecs-
cserre? Ráadásul egyedül! Az angolok
kötéllel biztosították egymást, velük ez
nem fordulhatott volna elő!

Szinte síni tudnék a tehetetlenségtől
s a dühtől. Az önvád is marcangol,

mert ezért magamon kívül senkit nem
hibáztathatok.

Ki tudja, mikor jön erre valaki? S ha
erre is tévedne egy turista, elmehet
akár egy méterre a hasadék mellett,
észre sem vesz.

Talán mégsem veszett el minden.
Öt percenként kiabálok. Németül, an-
golul kiáltom: Hilfe, hüfe! Help! Help!
De segítségnek nyoma sincsen. Re-
kedtre ordítom magam, de hiába. A
hidegtől didergek, reszket minden ta-
gom. Megpróbálok mozogni, hogy
meg ne fagyjak.

Guggolni nem lehet, mert a hasa-
déknak nincs feneke, talapzata, csak
összeszűkül. Nincs kedvem tovább
csúszni. Nekitámaszkodom a jégfal-
nak, s kezdem megérteni helyzetem
reménytelenségét. Pedig először nem
is tűnt olyan kilátástalannak a kiju-
tás!

Ismét meg kell próbálkoznom a ki-
mászással. Óvatosan, körültekintően
választom ki a legkevésbé elriasztó
falszakaszt, de egy méternyit sem jutok
magasabbra. A jégdarabok még köny-
nyebben szakadnak ki a gleccserből, s
olyan szerencsétlenül zuhanok vissza,
hogy megütöm a hátgerincem. Teljes
letargia lesz úrrá rajtam. Szinte dep-
ressziós állapotba kerülök, amikor már
minden mindegy.

Elrágcsálom a csokoládét. Ez ad
egy kis optimizmust. Nem fogok itt
elpusztulni! Huszonhat évesen nem
halhatok meg egy elvétett lépés miatt!
Otthon vár Magdus, várnak a szüleim,
a testvérem, várnak a tanítványaim, a
barátaim! Olyan elképzelhetetlen,
hogy egy ilyen nyomorult hasadékban
érjen véget minden!

Délután fél három. Több, mint há-
rom órája estem ebbe a pokoli csapdá-
ba. Szinte évszázadnyi időnek tűnik. A
percek ólomlábakon ballagnak. A ha-
sadék tetején csillog a hó a megválto-
zott napállásban. Vacog a fogam, s
kegyetlenül fázom.

Itt már csak a gondviselés segíthet
Istenhez fohászkodom, a gyermekko-
romban nagymamámtól tanult Mi-
atyánkot mondom magamban. Eltelik
újabb félóra. Ismét kiabálok, de semmi
jel nem utal arra, hogy bárki is meghal-
laná a szavam.

S valami hallucináció lesz úrrá raj-

tam. Úgy tűnik, hangokat hallok. Em-
beri hangokat! S mintha lépések köze-
lednének! Igen, ez hócsikorgás! Ordí-
tok, ahogy hang jön ki a torkomon.
Igaz, ez a hang már alig hallható, any-
nyira berekedtem.

A hasadék szájánál sötét folt tűnik
fel. Egy ember torzonborz feje. A sza-
kállas fickó arcvonásait nem tudom
kivenni. Ijesztő figura így ellenfény-
ben, de jobban örülök neki, mint a
legkedvesebb, várva várt vendégnek.
Valamit mond, de nem értem. Norvé-
gül beszél, aztán átvált angolra.

- Miért másztál ebbe a lyukba? -
kérdi csodálkozva.

- Nem másztam, hanem beleestem,
mert nem vettem észre a hótól.

- Várj egy kicsit, mindjárt kihúzunk
- mondja biztatóan.

Ez nem igaz! Ez hihetetlen! Meg-
menekülök a megfagyástól, a jégko-
porsótól!

ledobott kötél hurkába
alig tudom bekötni ma-
gam. Végre sikerül el-
gémberedett, véresre
horzsolt ujjaimmal

összecsomóznom az életmentő szála-
kat

- Kész vagyok - kiáltom, s érzem,
hogy erős markok ragadták meg a kö-
telet, és húznak. A kezemmel, lábam-
mal segítve magam egy perc alatt kinn
vagyok a hasadékból. A srácok mogor-
ván néznek rám. Hálálkodva szoron-
gatom a kezüket. Rajtuk egyáltalán
nem látszik az öröm, miközben leve-
szik rólam a kötelet

- Egyedül voltál? - kérdik.
- Igen.
- Azt tudod, hogy felelőtlenség

egyedül rámenni egy gleccserre!? -
mondják szemrehányóan.

- Hogyan találtatok rám? Honnan
tudtátok, hogy a hasadékba estem?

A fiúk szó nélkül a kezembe nyom-
ták a piros jambósapkám, amit esés
közben elejtettem, s ami a hasadék
peremén árulkodóan, segélykérőén vi-
rított.

Az a sapka, ami Ibi néni szerint
egyáltalán nem illik hozzám, és amit
Magdus az elindulásom reggelén szin-
te az akaratom ellenére erőszakolt
rám...
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Bella József

Újév Kínában
Mint annyi minden, a kínai újév

sem azonos a miáltalunk ünnepelt
újévvel, sem időpontban, sem pedig
jellegben. Kínában az újév ez évben
február 14-re esett. Már az előző na-
pokban is szinte lehetetlen volt közle-
kedni az amúgy is zsúfolt városban, az
autók egymást érték. A félórás út 13-
án, pénteken, közel két órára nyúlt az
utakat elárasztó autók kovászában. Te-
herkocsikon, taxikban, kerékpárokon
hozták-vitték a nagy, kerek cserépbe
ültetett narancsfákat, ami hasonló sze-
repet tölt be, mint nálunk a fenyőfa.
Szép látvány az üdezölt cserjén a ren-
geteg apró narancs. Megvásárlása is
legalább olyan körülményes. Az árak a
vásárlás helyétől és idejétől függően
különbözőek. Mindenki várja az utolsó
pillanatot, amikor már valamivel ol-
csóbb. Általában kétféle cserjét árusí-
tanak: az egyik apróbb narancscserje, a
neve „SZEI-KWAJ-KAT", az ára 10-
20 yüan, a másik a nálunk is ismert
mandarin törpe változata, az ára 8—15
yüan. Úgy haladtunk gyalogtempóban
a város központja felé, mint egy lassú
körmenet. Szorosan zártuk a kocsi ab-
lakait, mert ilyen forgalomban az
amúgy is furcsa, édeskés levegő telítő-
dik kipufogógázzal és borzasztó bűz-
zel. A gépkocsik
kürtkoncertje mellé
besegítettek a szór-
ványos petárdaropo-
gások. Ez már az
újév kezdetét jelez-
te. A petárdák
hosszú füzérekbe
vannak kötve, és
percekig tartó rop-
pant ricsajt csapnak.
Ugyanilyen petárda-
füzért akasztanak az
ajtó fölé, amikor az
esküvő napján az if-
jú pár belép a lakás-
ba. Ez az eszeve-
szett ropogás hiva-
tott a gonosz elűzé-
sére, de használják a
kínaiak szüle-

tésnapon és minden olyan alkalomkor,
ha örömre van okuk.

A centrum felé közelítve még las-
súbbá vált a haladás, mert gyakran
keresztezték utunkat az átkelőknél
összetorlódott kerékpárfolyamok.
Ahol a lakásom felé vezető út, a Tao-
Kam-Lo belefut a főútba, lehetetlen
volt befordulni, ugyanis ott a BaiYun
Hotel, a Friendship. Szinte falszerű
tömeg tolongott, vonszolódott, mint
egy nagy amőba. Kiszálltam a kocsi-
ból, a tömeg pillanatokon belül beszip-
pantott Itt sietni lehetetlen, idegesked-
ni teljesen hiábavaló, ezért én ezt úgy
oldom meg - mivel általában sietnék,
és eléggé ideges természetű is vagyok
-, hogy egyszerűen kikapcsolok, másra
gondolok. Szerencsére ez az útszakasz
nem túl hosszú, de így is elöntött hol a
hideg, hol a meleg veríték, mire a
lakásomig jutottam. Ez az a néhány
nap, amikor nem tanácsos kimozdulni
otthonról. Ilyenkor vannak a nagy csa-
ládi, baráti látogatások, mindenki jön-
megy, nyüzsög, vásárol. Az éttermek,
büfék dugig tömve lármázó, szürcsö-
lő, csámcsogó, vihogó kínaival.

A cipőgyár, ahol dolgozom, a múlt
évben szintén leállt tíz napra. Nyolcfős
csoporttal, egy kis Toyota mikrobusz-

Körmendi Lajos: Nagy Fal-szövegek

szál Hainan szigetére mentem. Kan-
tonban ekkor elég hideg, esős idő volt,
a hőmérséklet 10-12 fokig süllyedt,
ami Dél-Kínában szokatlanul hideg.
Valóban kellemetlen ez az időszak,
mivel a lakások fűthetetlenek, a nyílá-
szárók hézagosak, a levegő nyirkos,
amitől a ruhák és az ágyneműk örökös
nedvességérzetet keltenek. Nincs egy
hely, ahol az ember kissé felmeleged-
hetne. Tavaly beszereztem egy hősu-
gárzót, és azt a szobát, ahol alszom,
teljesen leszigeteltem, azaz a két ablak
és az ajtó hézagait az otthonról hozott
öntapadós szivaccsal kitöltöttem. így
van egy melegedőhelyiségem, de kell
is, mert a gyárban is örökös a huzat
Annyira, hogy ha rá akarok gyújtani, és
nem takarom el a lángot, elfújja a
légáramlat

Szóval Hainan! A sziget egészen
lent van délen, Kína legdélibb pontja
alatt Az út is csodálatos volt, de amit
Hainan nyújtott, az lenyűgöző. A szá-
razföldről a szigetre hajón keltünk át,
egy rámpán behajtottunk a hajótestbe,
kb. 25-30 különféle autó közé. Innen
fel lehetett menni a fedélzetre egy kis
„szélkúrára". Az út kb. két és fél óra
volt A kikötőből egyenesen szállás
után néztünk, mivel már késő este, 11

óra lehetett. A szál-
loda nem volt vala-
mi fényes, de a
hosszú út után jóle-
sett a pihenés. Más-
nap korán reggel
indultunk tovább.
Lakatlan, vagy csak
éppen lakott terüle-
teken, erdőkön, he-
gyeken keresztül
haladtunk a legkö-
zelebbi város vagy
falu felé. Eredetileg
körbe akartunk
menni a szigeten,
de ez több okból
sem sikerült. A kí-
naiak nagyon sze-
retnek enni, és ez
rengeteg időbe te-
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lik. Aki nem volt még kínai étterem-
ben, annak sejtelme sem lehet egy-egy
reggeliről, ebédről, nem beszélve a va-
csoráról. Ez esetben a helyzetet még
súlyosbította, hogy a cég adott némi
plusz pénzt, így amikor rendelésre ke-
rült a sor, meglódult a fantáziájuk, és
egymás kezéből kapkodva az étlapot
rendeltek mindenfélét: apró csigát,
kagylót, rákot. Mindebből igen nagy
mennyiség kell ahhoz, hogy jóllakja-
nak, és persze sok idő. Én megoldot-
tam volna néhány szendviccsel, amit
óvatosságból tettem is el, ugyanis nem
mindenütt tudtam enni a mocskos ab-
roszok, a gyanús edények miatt így
nemegyszer előfordult, hogy szobám-
ban voltam kénytelen pótolni a kalóri-
át, míg útitársaimat az előbbiek egyál-
talán nem zavarták.

A szigeten rengeteg az állat, sok
helyen láttunk kecskenyájat és bivaly-
csordát. A csordára többnyire gyerekek
vigyáznak, nem egy esetben láttam,
hogy a gyerek a bivaly hátán fekszik és
szundikál vagy olvasgat, míg a csorda
lassan legelészve halad. Ez a póz a
kínai festészet egyik kedvenc témája,
kerámiaszobrokon is megmintázzák.
Itt igazi nyár volt. A hőmérséklet állan-
dó, 32-36 fok, igazi trópus. Utunk
gyakran vitt banán- és kókuszerdőkön
át, nem ültetvényeken, hanem igazi
trópusi erdőkön, ahol az utak csak kita-
posott, lejárt földu-
tak. Láttam néhány
itt élő családot,
bambuszból össze-
tákolt, kókuszpálma
levéllel fedett kuny-
hó az otthonuk. A
ház körül apró ter-
metű malacok és ko-
szos gyerekek, csir-
kékkel vegyesen. A
családfő két fa kö-
zött kifeszített füg-
gőágyon pipázga-
tott, az asszony nagy
füstfelhőbe hajolva
főzött, vagy a tetveit
űzte. Idill. Látva ezt
az élettempót,
eszembe jutott a mi
rohanó, gondoktól
terhes európai vilá-

gunk. Irigylésre méltó ez a nyugalom.
Gauguin tahiti képein ábrázol hasonló
idillt Műkedvelő barátaimmal ne-
megyszer keveredtem vitába Gauguin
alkalmazott színei miatt ilyen kék
nincs - mondtam akkor. De van -
mondom most hiszen itt állok a való-
szerűtlenül kék ég alatt, itt van előttem
a legtürkizebb tenger, ami valaha festő
vásznára kerülhetett

Ez az út egy tengerparti kis faluhoz
vezetett. Egy étteremszerű épület előtt
álltunk meg, ami a faluközpont lehe-
tett, mert az emberek színes forgatagá-
ban alig lehetett mozdulni. Hosszú so-
rokban bazárstandok, mindenféle déli-
gyümölcs, élő- és szárítotthal-árusok,
kagylókból, csigákból készített dísztár-
gyakat és gyönyörű korallképződmé-
nyeket árusító „bennszülöttek". Alig
néhány lépés után lecsaptak ránk a
pénzcserélők és portékájukat erőszako-
san ajánlók, régi pénzeket, rugóskést,
gyöngyöket kínálva. Olyan szoros gyű-
rűbe vontak pillanatokon belül, hogy
levegőt alig kaptam, és hangos hada-
rással kínálta mindegyik a saját porté-
káját Vettem néhány régi pénzt egy
gyűjtő barátom számára, bár társaim
figyelmeztettek, hogy nem mind-
egyik pénz értékes, ugyanis sok eset-
ben ők maguk készítik valamilyen ol-
csó fémből, és savval „öregítik". Az
egyik pénzárus be is mutatta, hogyan
kell ellenőrizni a pénz eredetiségét: az
érmét a mutatóujja hegyére helyezte,
és egy másik pénzzel megpendítette.

Körmendi Lajos: Nagy Fal-szövegek

Ha valódi az ezüstpénz, hosszan elha-
ló, csengő hangot ad. Ezek az árusok
többnyire nők. Az volt az érzésem,
hogy nem egyéni árusok voltak, hanem
egy szervezett csoport tagjai. Dél körül
az én fehér bőröm bizony kipirult, azaz
égővörösre változott pádig alig egy-
másfél órát járkáltunk a bazársoron.
Ebben a naptól felhevült állapotban
nagy élvezettel ittuk a kókusztejet
majd utána a kiürült diót kettévágva
kikapartuk a félérett kókusz húsát. Re-
mek üdítő és laktató eledel. Ebéd után
irány a tengerpart A víz kristálytiszta,
áttetsző, kellemes. Órákig úszkáltunk
és sütkéreztünk a homokon. Este egy
igazán szegényes hotelben szálltunk
meg, de kiszívott a nap, a szél, a friss,
sós tengeri levegő, így nem érdekelt
hogy hol, csak pihenni lehessen, habár
égő bőröm miatt legszívesebben a víz-
ben állva aludtam volna.

Másnap átmentünk a környező apró
szigetek egyikére, aminek Majom-szi-
get volt a neve. Maga a sziget egyetlen
hegy, és itt alakítottak ki a turisták
számára néhány pihenőhelyet, néhány
panziót A hegy lábánál hevenyészett
kerítés húzódott, jelezvén, hogy az már
a majmok birodalma. A parttól a bejá-
ratig vezető 2-3 km-es utat egy igen
érdekes járművön tettük meg (hasonló
a mi vidékeinket disznószállításra
használatos kistraktorhoz). Hosszas al-
kudozás a tulajjal és indulás: lejtőn
mint a rakéta, emelkedőnél leugráltunk
és toltuk. Ha porosán és izzadtán is, de

csak megérkeztünk.
A belépőt megvált-
va elindultunk a
hegyre, de bizonyá-
ra a makik ebédszü-
netet tartottak, mert
majd egy órai gya-
loglás után pillan-
tottuk meg az első
aprótermetű maj-
mot, amint kíváncs-
iskodva kuksolt egy
fa ágán. Örömmel
elfogadta a számára
hozott banánt, né-
hány fotó erejéig
még maradt, aztán,
mint akinek lejárt a
műszakja, elillant.
Tódultak a turisták
hangosan kunon-
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gatva, és majom híján nevetgélve fo-
tózták egymást... Ez tényleg majomszi-
get Éjjel érkeztünk utunk utolsó állo-
mására. Itt egy igazán szép hotelben
béreltünk szobát, és töltöttünk el két
napot. Ez egy minden komforttal fel-
szerelt, amerikai érdekeltségű hotel
volt. Éjjel valahonnan előkerültek a
petárdák, és a szobák erkélyéről fényes
csíkokban röppentek fel az újévet kö-
szöntő színes csillagok. Napközben
csend és nyugalom volt, úgy tűnt,
mintha kiszakadtunk volna a világból,
ha csak néhány napra is.

Visszafelé a sziget belsejében ha-
ladtunk, apró falvakon keresztül vitt az
utunk. A településeket többnyire vis-
kószerű, tapasztott bambuszkunyhók
alkották. A tetejüket száraz fűfélével
fedték, némelyik ki is zöldellt. Próbál-
koztam fotózással, de a kínaiak sietve a
kunyhójukba futottak. Láttam a közös
halászatukat, amiben az asszonyoktól a
gyerekekig mindenki részt vett, ha
csak bámészkodóként is. Voltam olyan
faluban is, aminek a jellege hasonló, de
a házak már meszelve voltak. Mint
megtudtam, ezeket a falvakat az állam
finanszírozza, a lakók népművészettel
foglalkoznak, népviseletben járnak, és
várják a turistákat. A szegénység a mi
fogalmaink szerint mérhetetlen. A ki-
kötő felé haladva már vannak normá-
lis, kisvárosszerű települések is.

Hajónk fedélzetéről szomorkásán
nézegettem a szinte kolduló sirályokat,
amint marakodva tovaszállnak egy-
egy szerencsés
társuk nyomá-
ban. Eszembe
jutottak a kan-
toni felüljá-
rókon üldögélő
koldusok, akik-
ről kiderült,
hogy szervezett
csoportokban
lepik el a hida-
kat, a várost, és
nem kell túlsá-
gosan sajnálni
őket Nagy ré-
szük naplopó,
és ügyes trük-
kel csalja ki a
járókelők sajná-
latát és pénzét.

A mi tíz na-

punk ugyan vége felé járt, de ez még
nem jelentette az ünnep végét. Kanton-
ba visszaérve még ropogó petrádák
fogadtak, még tartott az ünnepi hangu-
lat és a tavaszfesztivál. Tudni kell,
hogy Kínában a Holdnaptár szerint
tartják az ünnepeket Ezért volt 1990-
ben januárban, 1991-ben február 14-
15-én az újév. Az év első napján kez-
dődik a TAVASZFESZTIVÁL, és ez
évben tartott március l-ig. Ez az idő-
szak a családi találkozók, a rokonláto-
gatások és az esküvők ideje. Az idén a
tél nem volt hideg és esős, a hőmérsék-
let 22-26 °C volt. Egy-kéJ napra ugyan
- egyik percről a másikra - hűvösre
fordult, de ez ahogy jött, el is ment.
Most március van, és két hete egy szál
ingben járok, napközben már a légkon-
dicionálót is be kell kapcsolni; a kör-
nyező szigeteken 30-32 °C is van.
Számomra azonban a Hainan szigeten
töltött néhány nap az, ami teljes képet
adott az örök nyár világáról. Ez évben
üzleti ügyeim Kantonhoz kötöttek, így
csak három napra tudtam elszakadni a
várostól. Az újév éjjelén megélt „élmé-
nyek" elől menekülve találomra egy
közeli tengerparti kisvárosba mentem.
Ez egy teljesen új város, nem a hagyo-
mányos kínai stílusban épült, tágas te-
rek és utcák teszik levegőssé. A város
történetéhez tartozik, hogy amíg nem
voltak lakóházak, azaz folyt az építke-
zés, a letelepedni vágyók egy nagy,
kiszuperált óceánjáró hajón laktak. A
hajó ma is ott áll a kikötőben, bazár-

Körmendi Lajos: Nagy Fal-szövegek

központ és étterem. Egy gyönyörű ho-
telben béreltem szobát, egy éjszakára
370 yüant fizettem. Ez a csillagászati
összeg fedezte mindazt a luxust, amit
ez az építményében is reprezentatív
hotel nyújtott. A szobámból a tengerre
és a mólóra láttam, ahol egy távolból is
hatalmas szobor állt. Másnap közelről
is megnéztem a szobrot, ami egy félig
meztelen, kígyótestben végződő női
szobor volt. A legenda szerint az iste-
nek haragjukban nagy, véget nem érő
esőzést zúdítottak az emberekre. Ez a
félig kígyótestű istennő megszánta az
embereket, és egy hatalmas égi eser-
nyőt tartott föléjük. Ennek emlékére
emelték a szobrot. A város lakói több-
nyire fiatalok, akik számára sok mun-
kalehetőséget nyújtanak a helyi gyá-
rak, köztük japán elektronikai vegyes-
vállalatok, kerékpárgyárak stb. Kígyó-
száj (SÖI-KO) a város neve. Úgy gon-
dolom, ez a jövő kínai városok egyi-
ke, bár teljesen nem mentes az ázsiai
városok jellegétől, de egészen más,
mint pl. Kanton az érintetlen, öreg
negyedeivel.

Még mindig ropognak a petárdák,
még fel-feltűnnek a sárkánymaszkos,
dobokkal táncoló csoportok, még
pompázik a virágfesztivál, de las-
sacskán visszatér az élet a normális
kerékvágásba. Mindenki megy a ma-
ga útján, ki koldulni, ki dolgozni, a

város minden-
kit befogad és
elnyel. Én a
magam részé-
ről készülődök
haza Magyar-
országra, Kar-
cagra. 24-én
indul a gépem
Hongkongból
Bécsbe. Vá-
gyók egy kis
pihenőre, ott-
honi levegőre,
de meg kell
valljam, bele-
szerettem Ázsi-
ába, vonz és le-
nyűgöz rejtel-
meivel, szépsé-
gével.
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Okrösné Bartha Júlia

A nemez készítése
a kisázsiai törököknél

Veronika (Molnár) Gervers emlékére

Történelmi források sora igazolja,
hogy a nemezelés a textilkészítés legő-
sibb módja. Hazája Közép-Ázsia, de
ismerték Európában és a Balkánról ki-
indulva Anatólián át Mongólia keleti
határáig. Amerikában, Afrikában vagy
Ausztráliában sohasem készítettek ne-
mezt, noha az ott élő juhok gyapja
kiváló alapanyagul szolgált volna. A
nemez a nomádok számára nélkülöz-
hetetlen anyag volt. Ahol a nomád
életforma valamilyen módon megma-
radt, a nemezelés napjainkban is élő
mesterség.A technikája az évszázadok
során mit sem változott. Eltérés csupán
az, hogy míg Közép-Ázsia népeinél
kézi használatra az asszonyok kaláká-
ban készítik, addig Kisázsiában manu-
faktúrákban a férfiak mesterségévé
vált. Az iparosodás következménye-
ként létrejött életmódbeli változás egy-
re inkább tizedeli a hajdan virágzó
kismesterség követőit. A műhelyek
száma rohamosan fogy. Ez indította a
kutatókat arra, hogy számbavegyék a
még meglévő műhelyeket, felgyűjtsék
mintakincsüket. A tengerentúli orszá-
gok kutatói jóval megelőzik Európát.
Különösképp Kanada jár élen. A Royal
Ontario Múzeum jónéhány kiadványa
foglalkozik a témával. Burnham, P. A.
Andrews, Levin, Wolf és Veronika-
Molnár Gervers munkáira gondolunk,
2 akik Irán nemezhagyományairól ad-
nak jó eligazítást. Számunkra Veroni-
ka (Molnár) Gervers írásai a legbecse-
sebbek, lévén ő az első magyar szár-
mazású kutatója e témának. A magyar
szűr egy ázsiai eredetű archaikus kö-
peny című munkájában értékes adatok-
kal egészíti ki Györffy István Cifraszűr
című monográfiáját3. Anatólia nemez-
hagyományainak feltárásában Hikmet
Gürcay, Kemal Özergin, Nuri Taner,
Musa Szeyirci és Ahmet Topbas kuta-
tásai irányadóak.

Anatólia nemezközpontja Konya,

Manisa Marás, Sandikli, Turgutlu,
Afyon, Tire.ödemis, Balikesir, Isparta,
Bigadix, Bergama Sama, Akhisar vá-
rosokban voltak. Konyában, Belső-
Anatólia legnagyobb központjában a
szeldzsuk-korban honosodott meg a
nemezkészítés. 1930-ban kilencven,
1944-ben hatvan műhely dolgozott
Az 1929-ben született és a mesterséget
kilenc évesen kezdő Sapioglu mester
emlékezete szerint 1950-55 között 125
műhely volt, 1960-ra ezek száma tízre
csökkent. Manisaban, egy 1735-ből
származó okmány szerint ötven sze-
mély foglalkozott nemezkészítéssel.
1940-ben tizennyolc, 1955-ben tizen-

öt-tizenhat, 1982-ben kettő, napjaink-
ban pedig csupán egy műhelyt mond
Hasán Hüseyin Erdinc. Marásban ré-
gen tizenkét-tizenhárom manufaktúra
működött, 1982-ben már egy sem. Az
utolsó mester Afyonba költözött. Tur-
gutluban 1928-ban három műhely
volt, ehhez 1945-ben még kettő nyílt,
így 1950-ig öt üzemelt. 1960-ban a
mesterek közül meghalt egy, így a
műhelyek száma négyre csökkent.
1965-ben két mester halálával a szá-
muk kettőre esett 1967-ben újabb
nyílt, majd kettő egyesítésével Serim
Nemezüzem névvel 1970-ben új egy-
ség alakult. 1970-82-ig ez és egy
kisműhely dolgozott. Tirében 1972-
ben tizenöt manufaktúra volt, 1982-
ben pedig tizenhárom működött

Ödemisben 1920-ban hat, az 1960-
as években tíz, 1982-ben öt műhely
volt Afyonban a 19. század utolsó
éveiben a nemezműhelyek száma meg-
közelítően százötven volt, az 1920-as
években ötven, 1933-ban tizenkettő,
1966-ban húsz-huszonöt, napjainkban
huszonnégy üzemel. Balikesirben
1936-ban húsz-huszonkettő, Bigadic-
ban 1950-ben kilenc-tíz, 1981-ben
három, 1982-ben négy műhely volt
Bergamában a '20-as években húsz,
1935-ben tizenhat, 1982-ben három
műhellyel és három-négy saját házuk-
ban dolgozó mesterrel találkozhatunk.
Samaban 1981-ig két manufaktúra
működött, ám 1981-ben az egyik kár-
tológép beállításával áttért a kártolásra
és a gyapotfeldolgozásra. Akhisarban
1950-ben tizenegy a működő műhe-
lyek száma, 1982-re csupán kettő ma-
radt, két mester pedig időnként egy
műhelyben dolgozik. Noha Ispartát
Hikmet Gürcay 4 hajdan virágzó ne-
mezközpontnak említi, ottjártamkor,
1989-ben, a nemezelőknek már híre
sem volt. Emléküket csupán az utcanév
és néhány bedeszkázott műhelyajtó őr-
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zi. A tőle 130 kilométerre lévő Yalvac
városkában működik öt műhely. A fent
sorolt adatokat Ahmet Topbas tette
közzé 1982-ben.5 Balikesirben 1973-
ban V. Gervers harmincegy műhelyt
regisztrál, 1989-ben már csak húsz
üzemel. A műhelyek számának roha-
mos csökkenéséből világosan elénk tá-
rul, hogy néhány év elteltével hírmon-
dója sem lesz a kézművesség e gyö-
nyörű ágának.

Valóságos csoda az is, hogy még
felgyűjthető, ami megmaradt. Magya-
rázatául a törökök hagyománytisztele-
te szolgálhat, és az a tény, hogy Anató-
lia fennsíkjain még napjainkban is óri-
ási juhnyájakat tartanak ridegtartásban.
Számos hegyi falu lakóinak fő megél-
hetési forrása az állattartás. A gyapjú
felhasználásának a nemezelés ugyan
csak egy, ám mindeddig jelentős terü-
lete volt. Különösképp a jürük-törö-
kökre és a cserkeszekre érvényes a
megállapítás. (Jürük jelentése: vándor-
ló, nomád. A törökök keleti csoportjá-
hoz tartoznak. Türkmén eredetűek,
számuk hozzávetőleg 300 ezer. A cser-
keszek kb. 80 ezren vannak, külön
szállásterületük nincs, a nagyobb váro-
sok környékén élnek. Egyes csoportja-
ik Izmit, Bandirma, Balikesir környé-
kén és Anatólia déli részén élnek. A
név több apró népcsoportot, így ubuk
és őszét csoportokat is magába foglal.)
(6.) Általánosan tenyésztett fajta a dur-
va szőrű zsírfarkú (pirlak), de kisebb
számban merinó és pleveni fajta is
előfordul, ám utóbbiak gyapját nem
használják nemezeléshez. A zsírfarkú
juhok nem a közép-ázsiai juhfajtákhoz
tartoznak, hanem Kisázsia jellegzetes
fajtái.7

A középhosszú, durva szálú gyapjú
nagyon jó alapanyag. A juhokat évente
kétszer, áprilisban és augusztusban
nyírják. Nyírás előtt patakban megfür-
detik az állatokat. Nyírás után már nem
mossák a gyapjút, mert veszít az erejé-
ből. (Lepuhulnak a szálak, zsírtalanab-
bá válnak.) A nemezkészítéshez Bel-
ső-Anatóliában az első nyírású gyapjút
használják. Nyugat-Anatóliában főleg
Balikesir környékén a második (au-
gusztusi) gyapjú minőségét tartják
jobbnak. Nyírás után a gyapjúból ki-
szedik a szennyeződést, majd minőség
és színárnyalat szerint különválogat-
ják. Erre azért van szükség, mert az

állat egyes testrészein különböző színű
a gyapjú. (A gyapjú minőségét több
tényező befolyásolja, így például a
napsütés, a takarmány.) A szétváloga-
tást követi a gyapjú fellazítása, a kárto-
lás. Nagyobb mennyiségben kártoló
műhelyekben végzik, melyeket pénzért
bárki igénybe veheti. A kártológépek
elterjedése az ötvenes évektől lett álta-
lános. A nagyobb nemezelő műhelyek
maguk is tartanak kártológépet, így
mindig csak az éppen kellő mennyisé-
get kártolják, mert a kártolt gyapjú
igen kényes, a tárolás során megtörhet.
A kisebb falusi műhelyek a gyapjú
lazítására íjfát (jaj) használnak. (Vala-
ha ez az eszköz a magyar kalaposok
műhelyében is megtalálható volt.) Ke-
rete 180 cm hosszú, húrját juhbélből
sodorják. A gyapjú lazítását a földön
guggoló helyzetben az íjat közvetlenül
a gyapjúkupac felett tartva, az ideget
rezgésbe hozva végzik. A szálakat a
vibrálás szinte pehelyszerűvé lazítja. A
gyapjú zsírosságától függően ezt a mű-
veletet kétszer-háromszor is megis-
métlik.

Anatóliában a nemezelés a férfiak
mestersége. Egyetlen falut találtam,
ahol asszonyok is készítenek nemez-
szőnyeget. Hóseyinbeyobasi nevű he-
gyi falucska. Az asszonyok fésűvel
(tarák) lazítják a gyapjút, hasonlóan

közép-ázsiai rokonaikhoz. A fésűt fá-
ból készítik, 28 pár fogazattal. A fogak
10 cm hosszúságúak. A fésülést ülő
helyzetben végzik úgy, hogy a fésűt
egyik lábukkal a földhöz nyomják. Két
kézzel az éles fogazatra húzzák a ma-
roknyi gyapjúcsomót, s mindezt addig
ismétlik, amíg a kellő lazaságot el nem
érték. A nők, mint minden nagyobb
munkát, a nemezelést is kalákában
végzik. (Közben mindenféle dolgot -
néha vaskos tréfákat is megengednek
maguknak.)

A gyapjú lazítását a festés követi.
Ezelőtt húsz-harminc évvel még álta-
lános volt a növényi eredetű festékek
használata, ma már azonban Nyugat-
Anatóliában csupán egyetlen helyet,
Yürekli nevű falut említik, ahol a jürü-
kök festőnövényekkel színezik a gyap-
jút. Délen Dösemealti falvaiban hasz-
nálják, a csomózott szőnyegek és a
kilim készítői. A nemezelők már
szinte kivétel nélkül a szintetikus festé-
kek alkalmazására tértek át. A meste-
rek rendszerint maguk festik a gyapjút
A leggyakrabban használt színek a bar-
na, a vörösnek minden árnyalata, a
narancsszín, a kék és a fekete. A termé-
szetes színű gyapjúból néhány mm
vastagságú nemezt készítenek, majd
ezt teszik a festőlébe. A vékony, szí-
nes, díszítésre szánt nemez neve: na-
kislik. Ritkán az is előfordul, hogy már
megfestett gyapjúból készítik a mintá-
hoz szükséges anyagot.

A gyapjút rendszerint vásárokban
szerzik be, vagy közvetlenül a pászto-
roktól vásárolják. Az is előfordul, hogy
a megrendelő a saját gyapjúját viszi be
a műhelybe. A falusi műhelyek zöme
szoros megrendeléssel dolgozik. A dí-
szítéshez megfestett vékony nemezlap-
ból kb. két cm szélességű csíkokat
vágnak le, majd ebből tépkedik le a
motívumhoz kellő ujjíznyi darabkákat
A motívumot benedvesített gyékény-
szőnyegen rakják ki minden segéd-
eszköz nélkül, szabadkézzel. A mintá-
tól függően egy-két óra szükséges ah-
hoz, hogy a díszítés elkészüljön. A
falusi megrendelők a mintát rend-
szerint a mesterre bízzák, míg a váro-
sokban, ahol a műhely egyben boltként
is működik, a meglévő kollekcióból



NÉPRAJZ

választhatnak. Egy-egy területen jel-
lemző motívumok alakultak ki. Ezen
belül nagy változatosságot nem tapasz-
talunk, mégsincs két azonos szőnyeg
sem. A minta elkészülte után egy
vesszőseprűhöz hasonló eszközzel
(szacski) rászórják a már fellazított
gyapjút Laza állapotban rendszerint
negyven-ötven cm vastagságú ez a
gyapjúréteg. A terítésnél ügyelni kell
arra, hogy a gyapjú elosztása egyenle-
tes legyen, különben a nemez kilyu-
kadhat. A leterített gyapjút formára
igazítják, széleit elegyengetik, majd
kis seprű segítségével szappanos vízzel
megpermetezik. Vigyázni kell, nem le-
het túl vizes, mert a gyapjúszálak átáz-
nak, a minta is elmozdulhat, vagy nem
tapad meg kellően. A nemezkészítés
egyszerű technikájában talán ez a leg-
fontosabb mozzanat. Miután belocsol-
ták a gyapjút, a gyékényszőnyeget fel-
tekerik, erős zsákvászonba becsavar-
ják, kötéllel átkötik, és a műhely teljes
hosszában lábbal görgetik, tapossák,
legalább két órán át. Majd kibontják és
az egészet újra szappanos vízzel belo-
csolják, ha a minta elmozdul, a kijaví-
tására még van lehetőség. Zsákot terí-
tenek rá, hogy a mintát lefogja, és
meggátolja a szélek összeragadását,
majd összehajtogatva munkapadon
kézzel gyúrják tovább. Az utolsó mun-
kafázisban minden erejét bevetve dol-
gozik a mester. A ványolás során már
csak a tenyerét és az alkarját használja.
Ez az a folyamat, melynek során a
nemez erőt kap, a minősége ekkor
válik el. A munka ritmusának megfele-
lően Allah nevét mondogatják.

A ványolás nehéz munkájának
könnyítésére a városi műhelyek az
1960-as évektől ványológépet (kecse-
tepme makineszi) használnak. Nagyon
egyszerű berendezés. Árammal műkö-
dik. Egy vasállvány alsó részén elhe-
lyezett vályúban négy kar forgatja a
nemeztekercset, miközben felülről ge-
renda vastagságú fa ütemesen veri az
anyagot Gépesített műhelyeket csak
Anatóliából ismerünk. Mivel a ványo-
lás legalább 30 fokos meleget igényel,
a falusi és kisvárosi műhelyek a meg-
rendeléseiket igyekeznek nyáron telje-
síteni. A nagyobb műhelyek Konyá-

ban, Afyonban gőzfürdőben (hamam)
végzik a ványolást, ezeken a helyeken
télen is dolgoznak a mesterek. Hagyo-
mányos gőzfürdőt azonban már csak
Afyonban láthatunk. A magas páratar-
talom nagyon igénybe veszi a szerve-
zetet, embert próbáló munkának tart-
ják.

Egy-egy nemezműhelyben kézi
megmunkálással naponta csak egy ne-
mezszőnyeg készül. Ehhez általában
3-9 kg gyapjú szükséges a szőnyeg
méretétől függően. Imaszőnyeghez há-
rom, szobaközépre való szőnyeghez
7-8 kg gyapjú kell. Az utóbbiak mére-
te rendszerint 130x240 cm. Egy ilyen
szőnyeg ára 1989-es árfolyamon szá-
mítva 60 ezer török líra. Egy kg gyapjú
3-3,5 ezer lírába kerül. A kész nemez-
szőnyeg neve elvanli kecse, a falvak-
ban „csirik"-nek hívják.

A városi műhelyek manufaktúra-
ként dolgoznak. A kártológépen és vá-
nyológépen kívül más berendezést
nem használnak. Általában hatan dol-
goznak egy mester irányítása alatt. A
műhely alkalmazottjai rendszerint csa-
ládtagok vagy rokonok. Az utóbbi éve-
kig apáról fiúra szálló mesterség volt a
nemezelés, Törökország nagyléptű
ipari fejlődése következtében azonban
egyre kevesebben választják. A na-
gyobb jövedelem reményében más te-
rületre mennek a fiatalok.

A városi műhelyek szétküldik ter-
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mékeiket az ország különféle vidékei-
re, ott vásárokban, bazárokban árusít-
ják. Szoros megrendelésre csak a ki-
sebb, a hegyi falvak ellátását biztosító
műhelyek dolgoznak. Itt az egyéni
megrendelőknek mindenütt megvan-
nak az ismert mestereik.

A néphit szerint minden mesterség-
nek volt egy tanítója (pir), aki vagy a
próféták közül került ki, vagy valame-
lyik vallási vezető (hodzsa) volt. Bali-
kesirben és környékén Junusz prófétát
tisztelik, mint a nemezelés meghonosí-
tóját. A legenda szerint Junusz a
hosszú vándorlásban megfáradván leül
egy gyapjúcsomóra pihenni. A verejté-
kétől összetapadt alatta a gyapjú. Ne-
mez született. Amikor a nemez félkész
állapotban van, kezd zsugorodni, „Ju-
nusz pejgamber izzad" tartja a mondás
még ma is. (A legenda keresztény vál-
tozata is ismert. Eszerint Noé lábát
feltörte a saruja. A hólyaghoz gyapjú-
tincset tett, amely a testnedvétől és a
dörzsöléstől összeállt.)1 x

Minden nemezközpontban más-
más tanítómestert tart számon a népi
emlékezet. Afyonban Ebu Said Rubba-
ni, Tirében Eyüp Suayib Mebbah és
Abdülmuttalip, ödmisben Hallaci
Mansur, Bergamában és Turgutluban
Abdülmuttalip, Akhisarban Seyit Rob-
ban, Sankdikliban Ebu Hubeyde Se-
yyüdün Nair, Konyában Heyril Parii
Sultan honosította meg a nemezelést

A hagyomány szerint minden reg-
gel, amikor a boltot feltöltötték és ki-
nyitották, imát mondtak az első tanító-
mesterhez. Este, amikor bezártak, a
tiszteletére elolvasták a Korán első
szúráját , amely így szól:
„Allah, a könyörületes és

az irgalmas nevében.
Dicsőség Allahnak, a teremtmény

Urának,
a könyörületesnek és az irgalmasnak,
aki az ítélet napját uralja.
Néked szolgálunk, és hozzád fordulunk

segítségért.
Vezess minket az egyenes úton,
azoknak az útján, akik iránt kegyesnek

mutatkoztál,
s ne azokén, akiket haragvásod sújt,
sem a tévelygőkén."

A nemezelők között jónéhány köz-
mondás és szólás járja, amely bizo-
nyítja, hogy a mesteremberek között
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rangos helyet foglaltak el, s egyben azt
is, hogy ez a munka nagy tapasztalatot,
ügyességet kíván.

Közmondások
- Mindenki nemezét nem lehet a

víztől megmenteni.
- Nemezt víztől megmenteni ügyes-

séget kíván.
- A nemezben a zsír nem, csak a víz

tehet kárt (Ugyanaz a jelentése, mint
az előzőé.)

- Amelyik ház ajtaját nemez fedi,
lakói akár a süketek. (A nemez jó
hangszigetelésére utal.)

- Se a nemez, se a vő nem jó, ha
puhány.

- Akármilyen nemeztaposó nem
csinál süveget. (A süveg készítése na-
gyon bonyolult A céhen belül a meste-
rek rengjük jeléül süveget viseltek. A
mesterség elsajátításának bizo-
nyítékául a remekbe is süveget csinál-
tak.)

- Hiábavaló, mint eső után a köpö-
nyeg.

- Ha a kedvesem olyan lenne, mint
a nemez, bárhová megyek, velem jön-
ne.

- Aba alatt férfi fekszik. (Aba =
nemezből készült férfiviselet, pásztor-
köpeny.)

- Aba alatt szultán fekszik.
- Kopasz fejet nemezsüveg takar.

(Süveget csak az arra érdemesek visel-
hettek, ezek rendszerint tisztességben,
munkában megöregedett emberek.)

- A nemez akkor jó, ha olyan, mint
az anyósom. Ha verem, dagad, ha csa-
varom, úgy összemegy, hogy minden
helyre befér.

- Aba alól botot mutatnak. (Ha a
pásztorembert háborgatják, nem tré-
fál...)

- Az aba fölül csak a csillagok
látszanak. (A pásztor éjjeli menedéke,
és egyben szabad életének szimbóluma
a pásztorköpönyeg.)

- összetekeri az abáját - és odébb-
áll.

- Fejére húzza az abáját
- A nemezen ejtett lyuk kardvágta

lyuk. (A nemezt csak karddal lehet
kilyukasztani.)

- A korsót az ólom, a nemezt a kard
próbálja.

- A vitéz kardját a nemez próbálja.

- A nemezt tapossák, a szépet csó-
kolják.

- Vasból fegyver, nemezből süveg
készül.

A felsorolt szólások, közmondások
Ahmet Topbas és Musa Seyirci gyűj-
téséből valók.14

A nemez felhasználási területe
rendkívül sokrétű. Szőnyegként pa-
rasztházakban, sátrakban földre terítve
használják. (Alakecse)

- A nomádok által használt turluk
(négy karóra rögzített nemezlap) ár-
nyékot ad, esőtől véd. Mérete 120-
130x200 cm.

- A tejesedényekre ujjnyi vastagsá-
gú fehér nemezt borítanak, mely meg-
védi a tejet a piszoktól, és egyben a
termosz szerepét is betölti (szüt kecse-
szi).

- A nomádok, hogy holmijaikat
megvédjék az esőtől, portól, nemezta-
karóval terítik le (jük kecseszi).

- A menyasszony kelengyéjét (cse-
jiz) ugyancsak nemeztakaróba kötik, a
falusi menyasszonyok kelengyéjébe
még mindig jár egy-két nemezsző-
nyeg, imaszőnyeg.

- A nomádok (jürükök) a pólyás
gyermeket nemezbe csavarják (bébe
kecseszi). Igen díszes, egy szép példa-

nyát az afyoni múzeum raktárában lát-
tam.

- Nyeregtakaróként, nyereg alá való
izzasztóként (belleme) és lótakaróként
(at kecseszi) úton, útfélen láthatjuk.

- A teve málhanyerge alá ugyan-
csak nemezt terítenek (deve kecseszi).

- A nemezből készült fejrevalóknak
számos változata ismert, a janicsárok
és szpáhik által viselt fejrevalókhoz
hasonlóaktól a mevleni dervisek jelleg-
zetes, csúcsos fezéig. A süveget rend-
szerint varrás nélkül, egy darabból ké-
szítik. Rendkívül nagy ügyességet kí-
ván, mint ahogyan utal is rá egy már
említett közmondás. („Akármilyen ne-
meztaposó nem csinál süveget" - Itt
nincs helye a kontárkodásnak.) Fajtájá-
tól, alakjától függően sok elnevezéssel
illetik: bürk - a janicsárok által viselt
fehér süveg, hartavi - a szpáhikéhoz
hasonló fejrevaló: szikké (fez) a mevle-
ni dervisek teveszőrből készült csúcsos
süvege: zerrin kűlah - a Szultáni Palo-
ta intézményeiben dolgozó hivatalno-
kok viselete volt 1928 előtt külah - a
nemezcéhbe tartozó mesterek viselete,
tacs - a sejkek és a dervisek által
hordott fejrevaló, takke - az alsóbb
néposztályok viselték .

Noha Atatürk megtiltotta a megkü-
lönböztető fejrevalók viseletét kis
számban mégis készítik, de csak isko-
laünnepségeken, vagy Mevlana ke-
rendgő dervisei és a kuriózumok
iránt érdeklődő turisták fején láthatjuk.

Nemezből készült csizma, harisnya,
zsákok, imaszőnyegek, ajtófüggönyök,
falvédők, ágybélés, kapca a mindenna-
pi élet tartozékaként szolgál még nap-
jainkban is Anatólia egyes részein, kü-
lönösképp a falvakban. A legszembe-
tűnőbb viseleti darab az anatóliai pász-
torköpönyeg (kepének), amely vastag
nemezből készül, viselőjét megvédi az
időjárás minden viszontagságától.
Anatólia-szerte általában téglalap ala-
kú ujjatlan, csuklyás köpöneget visel-
nek - bár a keleti részeken Sivas, Kars,
Erzurum környékén az ujjas köpeny is
használatos. (Formája az erdélyi szá-
szok köpönyegéhez hasonló.) Olyan ez
az anatóliai pásztornak, mint a magyar-
nak a nagybunda, vagy hajdan a szűr
lehetett Ha nagy idő támad, a hajléka,
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derékalja, takarója. Tavasztól, Hidirel-
lez napjától (május 6.), amikor kiverik
a nyájakat a végeláthatatlan fennsíkra,
őszig, a beszorulásig nincs más, ami
védelmet nyújthatna számukra. Úgy
élnek az anatóliai pásztorok, mint a mi
ridegjeink jó kétszáz évvel ezelőtt.
Gyakori, hogy télre sem hajtják vissza
a falvakba a nyájat, hanem barlangok-
ban teleltetik.

A köpönyeg szabásvonala nagyon
egyszerű. Téglalap alakú takarót készí-
tenek, ami a hátoldalának szánt résznél
valamivel keskenyebb. Amikor félkész
állapotban összeállt a nemez, a hátsó
széleit az eleje fölé hajtogatják, és
egyetlen darabbá dolgozzák össze.
Afyonban, Konyában és Balikesír vi-
dékén az alját is összenemezelik és
csak a ványolási eljárás befejeztével
vágják szét. Az aljától 20 cm-ig kö-
zépnyílást hasítanak az elején. Az
anyag keménysége és ez a 20 cm-es
egyben hagyott rész fogja össze. Díszí-
tés, ha egyáltalán van a köpönyegen,
csupán a készítő hagyományos jele
vagy monogramja, a nemzeti jelkép,
esetleg a megrendelő kívánságára vala-
mi más. A nagyobb műhelyekből kike-
rülő darabokra sorszámot is tesznek.
Díszített köpönyeget csak ajándékként
készítenek, általában gyermekméret-
ben.

Egy-egy darabhoz 4-6 kg gyapjú
szükséges. Az ára 1989-ben 30 ezer
lírába került (Mindig a felhasznált
gyapjúmennyiség határozza meg az
árát. Rendszerint 4-5 évig használják,
de a nyűtt darabokat sem dobják el. Ha
puszta kézzel készítik a köpönyeget,
két teljes nap szükséges a munkához.
A gépesített műhelyekben egy gyé-
kényszőnyegen 3-4 darabot is előké-
szítenek. Már a gyapjú terítésénél
ügyelni kell a majdani formára. A
csuklyánál (baslik) vékonyabb és szé-
lesebb a gyapjú, hogy a fejrevaló bősé-
gét megadja. Ugyanolyan módon vá-
nyolják, mint a szőnyegeket vagy más
nemezfélét. Ha elkészült, szabad leve-
gőn szárítják, általában az utcán a mű-
hely előtt, vagy az udvarban. A kisebb
darabokat a műhelyben terítik fel. Cé-
gér gyanánt lóg a műhely előtt a szára-
dó köpönyeg. Nyáron a száradáshoz

egy nap is elegendő, míg télen 3-4
napot is igénybe vesz.

A század első évtizedeitől tapasz-
talható fejlődés óriási változásokat ho-
zott a falvak életében. Az utóbbi tíz
évben az ipari fejlődés olyan lendületet
vett Törökországban, hogy a hagyomá-
nyos életforma sok helyen átalakult.
Sok ősi mesterség feledésbe merült.
Sajnos a nemezelést is ez a veszély
fenyegeti. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint az, hogy a fiúk nem folytat-
ják apáik mesterségét, és gyakran ma-
guk a mesterek is könnyebb megélhe-
tési forrás után néznek. Bár az általam
bejárt vidéken (Balikesír, Isparta, Yal-
vac, Konya, Afyon) a nemezelés még
mindig jelentős - vagy legalábbis fel-
gyűjthető -, a tendencia jól érezhető. A
gépesítés meggyorsítja a termelést, a
mintákat elnagyolják, az íjfát felváltja
a kártológép, a lábbal való nyomtatás-
sal is sokan felhagynak. A termelé-
kenységre törekvő műhelymunka ki-
szorítja az aprólékos kézi díszítést, ez-
zel feledésbe merül egy sor olyan motí-
vum, amelynek eredete ősidőkre nyú-
lik vissza. A nemezszőnyegeknek
nemcsak a készítése, hanem a díszíté-
se, a motívumkincse is sokat megőriz-
hetett az ősi hagyományokból. A min-
takincs felgyűjtése és tanulmányozása
feleletet adhatna arra, hogy a szövött és
csomózott szőnyegek eredete mennyi-
re vezethető vissza a nemezhagyomá-
nyokra. A dolgozatom végén található
mellékletben közlöm azokat a nemez-
mintákat, amelyeket egy-egy központ-
ra jellemzőnek ítéltem. Kevésbé ava-
tott szem is jól láthatja a nemez és a
szövött, illetve csomózott keleti sző-
nyegek motívumainak hasonlóságát. A
kérdés eldöntésében várhatóan jelentős
előrelépést jelent majd az 1990-ben
megjelenő könyv, melynek vaskos
kéziratát Ahmet Topbas úr az afyoni
múzeum igazgatója volt szíves kezem-
be adni.
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Dienes Eszter versei

Üzenet

Ebben a füttyzivataros tájban,
legyek utcáján, dongók havában
széna és szalma egy tenyéren,
félpénzen is egész reményen

élünk s várjuk-az új karácsonyt,
húsvét, vasárnap ünnepünk,
azt gondolunk, amit akarunk,
ölhetők vagyunk s ölhetünk.

Tudom
(Pilinszky Jánosnak)

Tudom, hiába fon körém
védőhálót az alkony,
a halál gyilkos angyala
felismeri az arcom

Tudom, hiába von körém
védőhálót az este,
a halál biztos módjait
már testem felfedezte.

S tudom, hiába sző körém
védőhálót az éjjel -
kezem, lábam s ti csontjaim
indultok szerteszéjjel.

Dorkovics Ágnes

Ámor, a tanítvány

asszonynéni, taníts engem szerelemre!
forró tested hogy kerítsem a kezembe?
asszonynéni, tekinteted gyújtott lángra:
éj-öledben hadd legyek az égő fáklya!

asszonynéni, én csak egy tál lencsét kértem!
s tűzcsizmában szerelemtánc jött elébem...
nézel reám; asszony -fiú: égő állat,
égő szájjal megcsókolom a bokádat.

mit az erkölcs, mit a népek? mit beszélsz
te?!
kormos az ég, kormos madár száll az égre!
kormos csizmák gyúrják kormos lelkek sar-
kát;
kormos szájjal kormos tested csókolom hát!

menekülök, elmerülök az öledbe:
forgolódom, mint a bőszült hegyikecske!
lágyul öled, lassan nyugszik meg a fészkem;
lencseszagú hódon alján elenyészem...
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Kerékgyártó T. István

A polgárosodás kényszere
(Széljegyzet Boros László vitaindító tanulmányához)

Ha valaha, most igazán szükség van
a cselekvő állampolgári létre és öntu-
datra. Mert a hazugságok és a politikai
ámítások szelleme egyre inkább ránk-
telepszik; az üres jelszavaknak, a fél-
igazságoknak, a mélységes nyomort
hazugul kendőző képmutatásnak az a
világa, melyből - a gazdasági prosperi-
tás megindulásán túl - akkor tudunk
kitörni, ha valóban érvényre jutnak az
öntudatos állampolgári magatartások.
Külön kérdés persze az, hogy maga az
ökonómiai elv sem fetisizálható, mert
amíg a minőség, a használati értékért
való termelés nem válik dominánssá,
amíg a piacgazdaság megteremtése
csak óhaj, addig fejlődésről aligha be-
szélhetünk. A megváltozott hatalmi vi-
szonyok önmagukban még nem kény-
szerítik ki a működőképes piacgazda-
ságot S jóllelet az állampolgárság el-
sősorban politikai státusként értelmez-
hető, de egyszersmind olyan személy
mgatartásaként is, aki képes fel- és
megismerni a jogokat és köteles-
ségeket, és ezeknek megfelelően - mo-
rális lényként és racionális cselekvő-
ként egyaránt - cselekedni. Hatékony
képességekkel és lehetőségekkel ren-
delkező attitűdről van szó, mely akkor
teljesedhet ki, ha a megfelelő jogi,
politikai és társadalmi intézmények se-
gítik. Ehhez elengedhetetlen az auto-
nómia, hiszen csak autonóm módon
cselekvő emberi lények követhetnek és
teljesíthetnek célokat (bármennyire kü-
lönbözőek legyenek is azok) és köte-
lességeket (bármennyire eltérőek le-
gyenek is azok).Annál is inkább, mert
egyre elkerülhetetlenebb a veszélye
annak, hogy a társadalmi ellentétek -
melyek a kezdetlegesen kiépülő piac-
gazdaság jegyében tárulnak fel - igen
súlyos feszültségeket szűrnek a gyor-
san gazdagodó szűk réteg és a rosszul
kereső, munkanélküliségre kárhozta-
tott milliók között. Ropog a társadalom
állványzata, eresztékei már annyira
meglazultak, hogy egyik pillanatról a
másikra ránkdőlhet. Mire volna így

égetőbb szükség, mint arra a citoyen
magatartásra, amely az alattvalóiság
meghaladásán épül ki?

Minél szabadabban, öntudatosab-
ban mérlegel az állampolgár, annál in-
kább kivonhatja magát az alól a ve-
szély alól, hogy a piacgazdaság puszta
kiszolgáltatott szereplője legyen. Nem
is szólva arról, hogy amíg szakadék
tátong bármely személy elvégzett és
megfizetett munkája között, a függő-
ség nem haladható meg. Ezért is van
szükség valódi állampolgárságra,
melynek „ civil alkotóeleme az egyéni
szabadsághoz szükséges jogokból - a
személyes szabadságból, a szólás-
szabadságból, a gondolat- és vallász-
szabadságból, a tulajdonhoz való jog-
ból, az érvényes szerződések kötésé-
nek jogából, valamint az igazságszol-
gáltatáshoz való jogból - áll"; politikai
alkotóeleme a politikai hatalom gya-
korlásában való részvétel jogán; társa-
dalmi alkotóeleme pedig egy „civilizált
lényhez méltó, a társadalom minden-
kori mércéinek megfelelő életvitel" jo-
gán alapul. (T. H. Marshall: Sociology
at the Crossroads. New York, 1964.
Doubleday, 74. o.) Ám a polgárosodást
segítő moralitás létrejöttét nagyban
hátráltatja az a körülmény, hogy a kol-
lektív erkölcs hazug mítoszainak szer-
tefoszlása után is hiányoznak az olyan
általánosítható, mindenütt használható
polgári viselkedésminták, melyek a jö-
vőre nyitott változások folyamatában
garantálnák a nélkülözhetetlen mini-
mális stabilitást és biztonságot. A „ma-
gánpolgárosodás" elmúlt évtizedekben
gyökerező hagyományai sem nyújta-
nak ilyen viselkedésmintákat. így az
egyének a későn bekövetkező, de viha-
ros rendszerváltást messzemenően am-
bivalensen élik meg. Nem abban az
értelemben természetesen, mintha a
hatalmi viszonyok változását senki
sem fogná fel igazán, hanem abban az
értelemben, hogy magához a rend-
szerváltáshoz elkerülhetetlenül sok il-
lúzió tapad.

Az ambivalencia abból is szárma-
zik, hogy az államszocializmusban az
egyén a hazugságok világában élt. S ez
a valóság - többek között - azért volt
embertelen, mert az egyén elvesztette
érzékét, lehetőségét képességei-lehe-
tőségei értelmes megvalósítására. Mert
a valóságból nem lehetett „kiolvasni" a
megteendő és helyeslendő elveket
Csak a polgárra jellemző, hogy állan-
dóan megújuló terveiben szabadon
„transzcendálja" magát, tudatában van
annak a hatalmának, hogy előreléphet
tevékenységével értelmesen kitöltheti
idejét S csak a jogokkal bíró és jogok-
ra érvényes egyénre jellemző, hogy
önmegnyilvánításában, gyakorlati és
szellemi tevékenységében a racionali-
tás uralkodik, mely megőrzi attól, hogy
a puszta kiszolgáltatottság vagy depri-
váltság színvonalára süllyedjen. S sza-
bad önmeghatározása azt is feltételezi,
hogy nincs számára olyan ideologikus
vagy morális cél, amelyet tevékenysé-
ge kizárólagos és egyedül üdvözítő
céljaként értelmezhetne, és amely
megadná számára a tevékenység he-
lyességének és megismerése igazságá-
nak megfellebbezhetetlen mértékét
Mert csak a totális társadalmi lehetősé-
gek köre nyújt terepet a szabad tevé-
kenység számára. Más szóval: polgár-
ról csak akkor beszélhetünk, ha tevé-
kenységében és értékeléseiben minden
külső befolyástól, autoritástól függet-
lenül alakíthatja ki tevékenysége irá-
nyát döntése tartalmát

bár igaz az, hogy év-
századokon keresztül
más-más jellemző tár-
sult a polgársághoz;
„polgári sajátságnak

tüntették fel az óvatosságot, a pénzzel
és érzelmekkel való takarékosságot, de
a polgári szellemnek tudták be az ér-
zelmek bő áradását, a könnyek özönét,
a mogorva puritanizmust, az elpuhult
kényelemszeretetet, az apró örömök
élvezetét, a túlzásba vitt higiénét", a
heteronóm és egymásnak ellentmondó
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sajátosságokból mégis sikerül kihá-
mozni a legfontosabbakat. Mert a pol-
gárság szelleme a legkorlátlanabb, a
legkötetlenebb, a legváltozatosabb ala-
kokat öltő, a legtöbb ellentmondó tu-
lajdonságot magában egyesítő. {Hevesi
András: Polgári hagyomány vagy ami
azt helyettesíti. In.: Mi a magyar most?
Tanulmányok a magyar jelen legfonto-
sabb kérdéseiről. Bp. 1990. Cserépfal-
vi - Gondolat - Tevan K., 34. o.) S ha
az államszocializmusban csak a „ma-
gánpolgárosodás" csírái jelenhettek
meg, ebben szerepet játszott az is, hogy
bár a totalitárius uralom teljes mérték-
ben át akarta fogni a társadalmat, illet-
ve a parancsok és az engedelmesség
keresztül-kasul szervezett és minden
értelemben uniformizált rendszerét
akarta kialakítani, mégiscsak ideig-
óráig tudta megtenni. A magánszféra
mindvégig bizonyos fokú védettséget
jelentett.

gy a fenomenológiai
elemzés számára ma is
a legalkalmasabb kiin-
dulópontnak kínálko-
zik az a meghatározás,

mely szerint a polgárosodás nem jelent
mást, mint állampolgári öntudatra éb-
redést. Nem az üres individualizmus,
hanem a viszonyaiban gazdag indivi-
duum értelmében. S ez nem nélkülöz-
heti az egymásrautaltság vállalását
sem. Nem valamiféle kollektív eszme
nevében, hanem éppen a különnemű-
ség értelmében. A jogokkal bíró és a
jogokra érzékeny egyén magatartása
ez, mely nem úgy fedezi fel a különbö-
ző értékeket, hogy egyszersmind ne
vágyódnék utána. Mert ami után vá-
gyódik, az egyénisége szempontjából
válik fontossá. Ám amit a maga számá-
ra jónak érez, azt nem csupán kisajátí-
tani akarja. Éppen ellenkezőleg: a lát-
szólag teljesen önző polgári magatartás
sem rekedhet meg annál a pontnál,
mely önkörébe zárja az egyéniséget
De többről is van szó, mint csupán a
jogokkal bíró és a jogokra érzékeny
ember magatartásáról. Mert aki tisztá-
ban van a saját jogaival, aki egyéni
érdekeit világosan látja és artikuláltan
felszínre hozza, állandóan ezek szerint
viselkedik, annak magatartásában las-
sanként kikristályosodik az az ethosz,
mely a méltóság, a szabadság, az ér-
zelmek tiszteletben tartásán alapul. Az

önzés túlságosan is pejoratív jelen-
tésével ezért sem tudunk sokat kezde-
ni. Mert ha konnotációs tartalmát a
kapzsiságon túlra is kiterjesztjük,
olyan jellemzővel kell számot vetnünk,
melyek korántsem utasíthatók el ab
ovo. Megnyilvánulási formái közül
ugyanis nem feledkezhetünk meg az
igényességről, az érzékenységről sem.

A „nekem legyen" imperatívusza
nem csupán azt jelenti, hogy az egyén
mindennek utánakap, hanem azt is,
hogy csak önkéntesen és nem kikény-
szerítetten mond le az őt megillető
javakról. Pusztán a túlhajtott önzés ve-
szélyes, amelyik a mások gondolatait
meg sem hallgatja, eleve elzárkózik a
kooperációtól. Még a „ressentiment"
egyén önzését sem lehet feltétemül el-
utasítani, hiszen mindig újratermelőd-
nek azok a viszonyok, melyek igazság-
talanságot hordoznak. Ám a tulajdon-
képpeni citoyen lét ott kezdődik, ami-
kor az egyén nemcsak részesülni, ha-
nem adni is akar. Mert polgár az,
akinek tartalékai vannak. Materiális és
morális tartalékai. Enélkül legfeljebb
színlelni lehet a polgáriasultságot A
posztkommunista társadalom ugyan-
akkor egyre inkább az érdekek, a szer-
vezetek és intézmények sokszínűségé-
vel tűnik ki, ami az egyén számára
egyben a hovatartozás sokszínűségét is
involválja. Épp ezért beszélhetünk ál-
lampolgári szerepekről, amelyek a
konkrét szabadságot és az egyénileg
vállalt felelősséget is magukban hor-
dozzák. Egyszersmind sajátos azono-
sulást is akár valamely párttal, egyesü-
lettel, egyházzal. De ez az azonosulás
csupán a citoyen lét részidentitását je-
lenti; önmagában véve egyik sem tesz
ki egészet Konfliktusok, egymásnak
ellentmondó követelmények keletkez-
hetnek, melyek gyakran a viselkedés-
sel szemben támasztott ellentmondásos
elvárásokban nyilvánult meg. Ám az a
mód, ahogyan konfliktusainkat kezel-
jük, ahogyan feszültségeinket önma-
gunkon belül egyensúlyban tartjuk,
alakítja jellemünket, magatartásunkat,
megteremtve ezzel a részidentitások-
ból építkező citoyen lét lehetőségét

Az alattvalót éppen az különbözteti
meg a polgártól, hogy ha például a
hatalommal találkozik, nincs ereje,
hogy megőrizze szuverenitását megré-
mül, megzavarodik, s ha marad valami

önmagából, az legfeljebb az ellenséges
megalázkodás, a sunyi gyűlölet alakjá-
ban tud megnyilvánulni. Szemben a
polgárral, aki ha kell, öntudatosan
szembeszáll a hatalommal, ha kell, az
engedetlenség erősebb vagy mérsékel-
tebb formáit alkalmazza. A tehetetlen
közöny és az ádáz gyűlölet között talál-
ja meg a legmegfelelőbb eszközöket
Mert világosan látja, hogy bármiféle
hatalom ereje csak addig tan, amíg a
fegyverek ereje, s a történelemben
nincs olyan fegyver, mely előbb vagy
utóbb erősebb fegyverrel ne kerülne
szembe. Az alattvalóiság újratermelő-
désében persze nem elhanyagolható
szerepet játszik az, hogy az egyén szá-
mára hiányoznak az autonóm életszer-
vezés feltételei. Ha valaki csak abban a
szűk körben él, melyben mindennapi
önfenntartásának kényszerei hatnak,
létszemlélete óhatatlanul ebből a való-
ságból táplálkozik. Sem ereje, sem al-
kalma nincs arra, hogy túlnézzen, s
még kevésbé, hogy túllépjen rajta.
Legfeljebb az önhajszoló élvezetekbe
fullad.

hhoz, hogy a kiszolgál-
tatottsággal, a meg-
fosztottsággal való
szembeszállás gondo-
lata egyáltalán felme-

rülhessen, valamilyen formában a mél-
tóság, a szabadság szükségleteinek kell
megjelenniük. A citoyen lét konstitutív
értékei közül legelőször is az emberi
méltóságnak, melyet elvben mindenütt
és mindig vallottak és vallanak, a való-
ságban azonban minduntalan megsér-
tették. Akár előítéletből, akár másfajta
társadalmi célok alapján. Az emberi
méltósághoz legtöbbször nem elegen-
dő az önmagára reflektáló individuum
önbecsülése, hanem a külső körülmé-
nyeknek (szociális, gazdasági és politi-
kai szituációknak) is az emberi méltó-
ság sérthetetlenségét kell erősíteniük. S
ugyanígy áll a helyzet a szabadsággal.
Ahol polgár van, ott szabadságnak kell
lennie. Nemcsak azért, mert a szabad-
ság az emberi élet legfőbb javaként
fogható fel, hanem azért is, mert olyan
értékről van szó, melynek korlátja csak
a mások szabadsága. Elvileg ez is
egyértelmű és megfellebbezhetetlen

A



VITA

tény. Csak ha konkretizáljuk, akkor
válik különössé. Mert a szabadságnak
van gazdasági, szociális, vallási és kul-
turális formája, s a történelemben hol
az egyik formáját, hol mindegyikét
igázták le.

A kulturális javak iránti szükséglet
szintén a polgárosodás ébren tartója.
Mert a személyiség fejlődéséről van
szó, s hiába valósul meg a gazdasági
autonómia, hiába jut érvényre az igaz-
ságosság, a kultúra mindenképp az a
terület, mely a polgárosodó szellemnek
kedvez, illetve kedvezhet. A kulturális
értékek ugyanis arra valók, hogy a
világhoz való viszonyunkat „kidolgoz-
zuk" magunkban. Azaz formát adjunk
életünknek; többek között az igaz, a jó
és szép érvényre jutását segítve. S
ezekből nem hiányozhatnak az érzelmi
értékek sem, melyek között a szeretet,
a rugalmasság, a nyitottság, a türelem
igen fontos helyet foglalnak el. S habár

a civil társadalom nagyon gyakran csu-
pán a magánérdekek „küzdőtereként"
jelenik meg, mégis ez teszi lehetővé,
hogy az egyénekben kifejlődjön az a
képesség, amelynek segítségével raci-
onális, általános érvényű megfontolá-
sok alapján határozzák meg tevékeny-
ségük mindenkori célját. Minél korlá-
tozottabb tehát a magánérdekek meg-
nyilvánulási módja, annál kevésbé vár-
ható el bárkitől is, hogy felelősséget
vállaljon a legkisebb dologért is, hi-
szen a társadalom korlátozott tagjaként
nem lehet felelős azokért a körülmé-
nyekért, amelyekért szabad létében
voltaképpen felelősnek kellene lennie,

jóllehet az is igaz,
hogy a magánérdekek-
kizárólagossá válása
többnyire mindenfajta
közösséget felbom-

laszt, illetve az emberi viszonyok dolo-
gi közvetítettsége folytán a társadalmi
érintkezés elidegenült formái alakul-
nak ki, az önérvényesítés azonban
mégiscsak olyan emberi minőségek

megjelenésének kedvez, melyekben az
autonómia, az individualitás, a célraci-
onális cselekvési és viselkedési model-
lek a meghatározóak. Az államszocia-
lizmus fokozatosan felszámolható
örökségével magyarázható az is, hogy
soha annyira erőteljesen nem jelent
meg a szabad önmeghatározáshoz való
jog - s ezen belül az egyénnek a külső
követelésektől való mentessége, fel-
szabadulása, s így joga ahhoz, hogy
önmaga lehetőségein és képességein
belül döntsön, visszautasítva minden
autoritást -, mint napjainkban. Mert
végre esély van arra, hogy például az
egyén ilyen vagy olyan döntése a leg-
sajátabb magánügyévé váljon (pártál-
lása, vallási meggyőződése is), amibe
senki sem szólhat bele, hiszen senki
sem rendelkezik a nem létező társada-
lmi tudás privilégiumával. Az, hogy
melyik a racionálisabb vagy jobb tevé-
kenységi mód, csak a spontán egyéni
tervek egyenjogú realizálása során de-
rülhet ki. S éppen ebben rejlik a polgá-
rosodás kényszere.

Zelei Miklós: Kamcsatka



MŰVÉSZET

Rideg Gábor

Lény-bútorok és „lelkes" tárgyak
Látogatóban Deákné Blazsek Gyöngyvér belsőépítésznél

A műfaj szabályai szerint az alcím-
ben műterem-látogatást kellett volna
feltüntetnem, ám inkább a tényékhez
ragaszkodom, mintsem a merev szabá-
lyokhoz, ugyanis a háromszintes, Tarló
utcai családi lakás kis dolgozószobáját
a legjobb indulattal sem lehet műte-
remnek titulálni. A kis szoba, a terje-
delmes rajzasztallal (helyesebben az
asztallal, amelyen Blazsek Gyöngyvér
rajzol) éppen elegendő hely egy szel-
lemi műhely számára. Nem tudom,
nem kérdeztem, hogy a Deák család
hány éve lakik ebben a lakásban, de az
bizonyos, hogy tizenkét éve, amióta
szellemi szabadfoglalkozású belsőépí-
tész Blazsek Gyöngyvér, hasonló kö-
rülmények között, ekkora vagy még
kisebb „műteremben" dolgozhatott.

Blazsek Gyöngyvér munkái közül
sokat és már régóta ismerek, de csak
most vagyok először a műhelyében.
Személyesen is régen találkoztunk.
Egymással szemben ülve, beszélgetés
közben pergetem az emlékezetemben,
hogy milyen régen is. Mielőtt e párbe-
szédekkel átszőtt írás olvastán bárki is
megütközne a dialógusok tegeződő stí-
lusán, el kell mondanom, hogy nem a
tömegkommunikációban, mindenek
előtt a tévé-műsorokban újsütetűén

Deákné Blazsek Gyöngyvér

meghonosított közvetlenkedésről, ha-
nem régi ismeretségről van ezúttal szó.
Mindketten Szolnokon nevelked-
tünk, és anélkül, hogy a dátumot el-
árulnám, annyit mondhatok, hogy
egészen kicsi kislány kora óta isme-
rem a művésznőt.

- Azt nem is tudom, milyen minősé-
gű a Szolnokhoz fűződő kapcsolatod;
itt is születtél, vagy csak itt nevelked-
tél?

-Nem, Debrecenben születtem, de már
egészen kicsi koromban Szolnokra kőltő-

A Kauri fagylaltozó a szolnoki Széchenyi városrészben

zött a család. Én szerettem Szolnokon
élni, nagyon szép gyerekkorom volt itt.

- Voltaképpen mikor végezted el a
főiskolát, mármint az Iparművészeti
Főiskolát? Hajói tudom, ott diplomáz-
tál a belsőépítészeti szakon.

- Először a Budapesti Műszaki
Egyetemen az építészmérnöki szakot
végeztem el 1968-ban. Akkor még ta-
nított az egyetemen Pogány Frici bá-
csi, aki egyben az Iparművészeti Főis-
kolafőigazgatója volt. Az egyetem után
ő csábított át a belsőépítész szakra,
ahol még újabb három évig tanultam.
1971-ben kaptam meg a belsőépítészi
diplomám. Ha jól számolom, éppen
húsz éve vagyok a pályán.

- Tekintsd úgy, hogy most ennek
apropójából beszélgetünk. A beszélge-
tés célja pedig nem más, mint hogy ez
alkalomból szeretném a tevékenysé-
geddel megismertetni a Jászkunság ol-
vasóit. Talán néhány munkádról fotó-
kat is tudunk közölni, a szemléletesség
kedvéért. Kezdjük tehát a bemutatást.

Először magát Blazsek Gyöngyvért
szeretném idézni. Az 1987-ben a Fé-
nyes Adolf teremben rendezett mű-
hely-kiállításának katalógusában talál-
tam önvallomásának ezt az előbbiek-
hez illő részletét:
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„Gyermekkoromban sokat ültem a
Tisza partján, a szandai réten az ég
alatt, és rajzoltam fákat, növényeket,
teheneket, emberi arcokat, kezeket, kö-
veket. A művészet vonzásában éltem.
Az összegyúrt papír redőiben szenve-
dést láttam, a szélfújta papírlap moz-
gásában a repülve vonagló elvágyó-
dást csodáltam. A zöld palackba zárt
fényes folyadékról azt hittem, tenger.
Nem szívesen rajzoltam házakat, búto-
rokat, élettelennek, érzéketlennek tűnő
használati tárgyakat. Hosszú utat tet-
tem meg, melynek eredményeként ma
már teljesen egyértelmű számomra,
hogy a házak, a tárgyak is élnek, érez-
nek, ők is lények, emberből fakadó
testvérek..." És egy másik idézet, attól
a Csete Györgytől, aki köré csoporto-
sult egy fiatal építész-tervező csoport
a hetvenes évek elején a Pécsi Tervező
Vállalat Ifjúsági Irodájában, és aki az
Ifjúsági Iroda erőszakos feloszlatása
után a szellemileg továbbélő és meg-
újuló Pécsi Csoport természetes veze-
tője:

„Blazsek Gyöngyi... letagadhatat-
lan, hogy építész is, nemcsak belsőépí-
tész. Amit csinál, monumentális, erő
feszül benne. Belsőépítészeti együttesei
szinte feszegetik a belső tere ..." (Rész-
let Sulyok Miklósnak Csete Györggyel
készített interjújából, amely a Hajlék
című, 1987-ben a Budapest Kiállítóte-
remben megrendezett építészeti kiállí-
tás katalógusában olvasható.)

Egy album méretű francia nyelvű
képzőművészeti könyvben lapozgatok:
témája az európai „építészeti design",
fejezetbeosztása egy-egy európai
nagyvárost jelöl. A mi térségünkből
csupán Budapest neve szerepel a
könyvben Gerle János építészeti szakí-
ró, a magyar organikus építészetről és
építészeti designról írott - a szerző
egyéb munkáit ismerve -, feltehetően
szakavatott tanulmányával. A magyar
fejezet bevezető, egész oldalas képe
Blazsek Gyöngyvér munkája - kis ge-
ográfiai „csúsztatással" -, a zalaeger-
szegi Aranybárány Szálloda bárjának
részlete.

Az ágas-bogas műanyag oszlop-
lámpatestek színükkel, szinte hajlado-
zó „csápjaikkal" egy mély-tengeri vi-

lágot idéznek. Nem véletlen, hiszen a
természeti előkép nem egy életfává
stilizálható szép lombú tölgyfa, hanem
egy tengeri csőállatka, amelynek már a
nevéből is kiderül, hogy nem lehet
növény, és egy meglehetősen szokat-
lan élettér lakója.

- Téged, miként a Pécsi Csoport
valamennyi alkotóját, a szakkritika az
organikus építészet, illetve az organi-
kus építészeti design kategóriájába so-
rol. Egyetértesz ezzel a minősítéssel?

- Amennyiben az organikus világon
nemcsak az élő természetet értjük, ha-
nem a csillagok világát és a sejt-léte-
zés mikrokozmikus csodáját is. Ezek
ugyanúgy hozzátartoznak az ember or-
ganikus létezéséhez, mint áfák, a virá-
gok, a madarak vagy a tengerfenék
fövényébe kapaszkodó virágállatkák.

- Jellegük szerint te magad hogyan
csoportosítanád a húsz év alatt készí-
tett munkáidat?

- Az egyik nagy csoport az építé-
szethez kapcsolódó jobbára közösségi
funkciójú munkák: oktatási, művelő-
dési intézmények, szállodák, üzletek
belső terei, de van ezek között néhány
egyéni megrendelésre készített magán-
lakás-berendezés is.

- Véleményed szerint Magyaror-
szágon már kialakult az a tehetős réteg,
amely nagyon leegyszerűsítve - a pén-
zéért ízlést vásárol, azaz szakemberrel
rendezteti be a lakását?

- Igen. Nemegyszer dolgoztam már
ilyen megrendelésre. Csak még zömé-

ben nem a testükre szabott „ruhát"
akarnak vásárolni, hanem valamiféle
mutatós jelmezt, amolyan státusz-
szimbólumot. De visszatérve az előbbi
kérdésedre, munkáim másik nagy cso-
portja az egyéni kísérletek, vagy más-
képpen a bútorterveim.

- Ezekre az általad egyéni kísérle-
teknek nevezett munkákra kivétel nél-
kül a rendszerszemlélet a jellemző.
Említhetem akár az első kísérletet, a
papír gyermekbútorokat, vagy az egyik
legutóbbi pályázati munkádat, a lény-
bútorokat.

- Valóban, én soha sem egyedi tár-
gyakat terveztem, hanem tárgycsalá-
dokat. Ezeknek a terveknek szakmai
sikere volt, de a gyártásuk mindig el-
maradt, arra való hivatkozással, hogy
nem lehetne nagy sorozatban gyártani,
nincs rá elég kereslet.

- A papír gyerekbútor-rendszerrel
„megelőzted korodat". Talán most újra
fel kellene az ötletet eleveníteni. Gon-
dolom, a kihasználatlan kapacitással,
az eladhatatlan alapanyag-gyártással
bajlódó papírgyárak talán most kapva
kapnának rajta, és a kereslet is na-
gyobb lenne azok körében, akik a fa
gyerekbútorokat már nem tudják meg-
fizetni. A lény-bútorok pedig talán egy
képzeletbeli skála másik végén helyez-
kednek el. Ezek az emberi test arány-
rendszerét, formarendjét leképző
tárgy-lények kis sorozatban, exkluzív
igényeket elégíthetnének ki, hiszen
anyaguk olyan nemes fa, mint a fehér

Gyermekkönyvtár Túrkevén
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kőris, a gesztenye- vagy a diófa. Kü-
lönben is megfigyelhető, hogy minden
munkádban milyen gondosan ügyelsz
az anyagok kiválasztására. Csupán egy
példa: a zalaegerszegi Aranybárány
Szálloda recepciójában az oszlopok
csukott bimbóra emlékeztető fejezete
fehér jávorfából készült, az oszloptes-
teket borító cararai márvány erezete fa
mintázatára emlékeztető, míg a pult
fehér márványburkolatának mintázata
szórtabb, vibrálóbb.

Blazsek Gyöngyvér egyik első -
még pécsi tervező korában készített -
és talán legismertebb alkotása a Tolna
megyei Építőipari Vállalat Fadd-Dom-
boriban épített üdülőjének belsőépíté-
szeti munkája. Az épületet Jankovics
Tibor tervezte. Ez az objektum fejezi
ki talán a legbefejezettebb, legkomple-
xebb módon mindazt, amit az organi-
kus építészet és ezen elül a Pécsi Cso-
port képvisel. A töretlen és feltétel
nélküli team-munkát az építész, a bel-
sőépítész, a textiltervező (Csete Ildikó)
és a keramikus (Kun Éva) szelle-
miségében rokon, formalakításában
analóg tevékenységében. Sokat idéz-
ték, reprodukálták a nevezetes kétne-
mű - férfi és női -, a szó legszorosabb
értelmében vett „tárgyi embert" mintá-
zó székeket, amelyek gondolati folyta-
tása a zalaegerszegi szálloda sörözőjé-
nek vagy a keszthelyi Helikon szálloda
éttermének a bútorai.

A teljesség igénye nélkül még meg-
említek néhányat Blazsek Gyöngyvér
munkái közül: a vesszőből fonott bú-

torcsaládot, amelyet az ARTEX pályá-
zatára készített, vagy a legújabbat, a
svéd IKEA áruház-lánc számára most
készülő gyerekbútor- és térelemrend-
szert, a másik csoportból a zalaeger-
szegi és a keszthelyi teljes szálloda-re-
konstrukciók mellett feltétlenül emlí-
tést érdemel a pécsi nevelési központ
belsőépítészeti terve, a Nádor söröző
felújítása, a hortobágyi Nemzeti Park
egyik fogadóháza belső terének kiala-
kítása, és hogy a szűkebb pátriát ki ne
hagyjuk: Szolnokon ő tervezte az Ár-
kád Üzletház belső tereit (építészterve-
ző a férje, Deák László volt), egy
Széchenyi lakótelepi fagylaltozót és a
városi gyermekkönyvtárat. A megyei
könyvtár egyébként a művésznő leghű-
ségesebb „honi" megbízója. Blazsek
Gyöngyvér megbízásainak hosszú lis-
tájából azonban az is kiderül, hogy rá is
érvényes az a régi mondás, mely sze-
rint senki sem próféta a saját hazájá-
ban.

- Az alatt a tizenhárom év alatt,
mióta visszaköltöztem a városba, úgy-
szólván tudomásul sem vették, hogy
élek. Ez nem elsősorban a megbízások,
hanem az érdeklődés hiányában mutat-
kozott meg.

- Tudom, hogy míg funkcionált,
rendszeresen részt vettél a zalaegersze-
gi belsőépítészeti, majd később a ját-
szótér-programot hirdető alkotótelep
munkájában. Valamelyik egerszegi ját-
szótéren most is áll néhány játékod.
Játsszunk el a gondolattal: ha a városi
önkormányzat most úgy döntene, hogy

a Tiszaligetből valóban gyermek- és
ifjúsági paradicsomot varázsolnak, és
erre pénz is volna, vállalnád-e, ha fel-
kérnének: tervezz egy olyan játszóte-
ret, amely méltó az előbbi programhoz.

- Igen, boldogan, megengedve,
hogy ez valóban csupán játék - már
hogy felkérnének -, a rideg tények
ugyanis mást bizonyítanak. Most tud-
tam meg, hogy zajlik a városban egy
utcabútor pályázat, természetesen a
részvételem és az eddigi tudomásom
nélkül. Arra is kíváncsi vagyok, kifog-
ja majd elbírálni a beérkezett pálya-
műveket. Gondolom, ngyon sok ehhez
értő szakember van a városban, de úgy
tűnik, én nem tartozom közéjük.

- Mint ahogy én sem. - Utólag
ehhez a kissé keserűre sikeredett, pár-
beszédben előadott „mesejátékhoz"
hadd fűzzem hozzá: úgy látszik, Szol-
nok jól megvan Blazsek Gyöngyvér
tehetsége és e tehetség kamatoztatása
nélkül is, mint ahogy Blazsek Gyöngy-
vér is boldogul - Szolnokon élve - a
város nélkül is. Legfeljebb legközelebb
is Párizsban publikálják majd a Buda-
pesten vagy valamelyik dunántúli
nagyvárosban készített munkáit. De az
is lehet, hogy hamarosan az IKEA
bútorkatalógusából értesülhetünk róla,
hogy Svédországban nagy sorozatban
gyártják gyerekbútorait.

A szamotreki Niké üvegbe maratható jellé lényegül - tanulmánysor a tervezői absztrakcióhoz
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Kása Csaba

Kísérlet a katolikus egyháznak az
államszocializmus rendszerébe

való integrálására 1950-1951-ben
(Folytatás az előző számból)

A megállapodás után
Érdemes áttekinteni, hogyan érté-

kelte a megállapodást az egyház és az
állam propagandaszinten, illetve való-
jában

A püspöki kar körlevelében a tár-
gyalások megkezdésének okaként a
szerzeteseket érintő „intézkedéseket"
jelölte meg, céljaként pedig, hogy sor-
sukon enyhítsenek, és az őket még
fenyegető rendszabályokat elhárítsák.
Leszögezték, hogy az állam és az egy-
ház viszonyának általános rendezése a
„res maiores" körébe tartozik, amiről
tárgyalni a Szentszék illetékes. „Ellen-
ben súrlódásokra alkalmat nyújtó
egyes kérdésekről tárgyalni a Püspöki
kar hajlandónak nyilvánította magát."
3 9 A megállapodásnak a békés együtt-
élést kell biztosítania a két fél számára
- állapítja meg a körlevél -, és egyúttal
közvetve elismeri a tárgyalások - leg-
alábbis az egyházra nézve - sikertelen-
ségét Ugyanis a célként megjelölt té-
mában nem sikerült semmiféle ered-
ményt elérni: „Fájdalmasan érint azon-
ban bennünket az a tény, hogy a szer-
zetesrendek működésének megvonását
nem tudtuk megakadályozni. Itt meg
kellett elégednünk a tiltakozással, és e
tiltakozásunkat ez alkalommal meg-
újítjuk."

A hatalom részéről adott értékelés
szerint az egyes pontokon a következő-
ket kell érteni. Az első pont szerint a
püspöki kar állampolgári köteles-
ségének megfelelően támogatja az ál-
lamrendet és az alkotmányt, „ebből
következően az egyházi törvények sze-
rint eljár azok ellen az egyházi szemé-
lyek ellen, akik népköztársaságunk tör-
vényes rendje és kormányunk építő-
munkája ellen fordulnak". *° A máso-

dik pont lényege, hogy a püspöki kar
határozottan eb'tél minden, bárhonnan
jövő, a társadalmi rend ellen irányuló
felforgató tevékenységet, tehát a saját
soraiból jövőt is, és nem engedi a hívők
államellenes politikai célokra való fel-
használását. A harmadik pont a népi
demokrácia „alkotó munkája, nemes
céljai" melletti állásfoglalás, külön ki-
hangsúlyozva a szövetkezetesítés je-
lentőségét A következő pont kapcsán
pedig azt emelte ki a kommentár, hogy
a békemozgalom támogatásának ki-
mondása azért fontos, mert még eddig
nem írta alá a püspöki kar a stockholmi
békefelhívást, összességében pedig
azt remélte, hogy az egyház „a megál-
lapodás szellemében bekapcsolódik a
hazánkban folyó építőmunkába és a
békemozgalom tevékeny támogatásá-
ba". A jövőre nézve pedig el kell érni,
hogy a „katolikus tömegek még foko-
zottabban kapcsolódjanak be az építő-
munkába, hogy népünk egysége még
jobban megszilárduljon. A megállapo-
dás a békét és építést akarók kezében
hatásos eszköz népünk, alkotó mun-
kánk, beként ellenségeivel szemben."
Vagyis az „új társadalomtól" idegen-
kedő katolikus tömegek meggyőzését
és bekapcsolását pontosan az ezt ellen-
ző főpapokra osztja ki. A püspöki kar-
nak ki kellett mondania a papi béke-
mozgalom támogatását, azaz nyilváno-
san elismerni hiteles katolikus ténye-
zőnek, amely pedig a későbbiekben
továbbítja a hatalom propagandáját a
hívők felé. Más kérdés - és megvála-
szolása túlmutat ezen dolgozat keretein
-, hogy ez mennyire volt hatásos?

A választ arra a kérdésre, hogy a
hatalom valójában hogyan értékelte a
megegyezést, hogyan sikerült azt elér-
ni, és melyek a további céljai, azt az
MDP Központi Vezetőség Titkárság

1950. szeptember 23—i határozatából
tudhatjuk meg. 4 1 Ebben a megállapo-
dást a június 1-i KV határozat végre-
hajtásának jelentős lépéseként értéke-
lik. Tehát ez is része az egyház elleni
küzdelemnek. Konkrétan azért vált
szükségessé, mert a KV határozata
után a „klerikális reakció fokozta tevé-
kenységét: fellépett a szerzetesrendek-
kel kapcsolatos intézkedések ellen,
pásztorlevelekkel, háborús rémhírek-
kel, csodák híresztelésével, folytonos
misézéssel és körmenetekkel komoly
szabotáló tevékenységet fejtett ki a ter-
melés vonalán, különösen a mezőgaz-
daságban. Pártszervezeteinket ez nagy-
részt készületlenül érte, de adminiszt-
ratív rendszabályokkal és részben tö-
megmozgósítással nemcsak visszaver-
tük a klerikális reakció támadását, ha-
nem a tárgyalások útjára kény-
szerítettük a püspöki kart". A megálla-
podások aláírásához vezető út fontos
állomásaként értékeli a papi békemoz-
galom megszervezését. Sőt, ezt a KV
határozat következményének tekinti,
mely „növelte befolyásunkat a vallásos
dolgozók körében, szervezeti és elvi
platformot adott a klérus megbontásá-
ra, két tűz közé vette a püspöki kart, s
így meggyorsította a tárgyalások sike-
rét".

Magát a megállapodást a párt sike-
rének tekinti. „Szembe kell szállni az-
zal a nézettel, hogy az egyezmény
megkötésével lényegében 'mindkét fél
egyformán engedett'. Az egyezmény a
kormány részéről az egyházakkal
szemben évek óta folytatott politiká-
nak a leszögezését jelenti... míg a püs-
pöki kar részéről - legalábbis formáli-
san - nyilvános szakítást jelent eddigi
politikájával." A párt további egyház-
politikájának megértése szempontjából
rendkívül fontos része a határozatnak
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az, mely tulajdonképpen az elkövetke-
zendő időszak taktikáját jelöli ki. En-
nek lényege: az egyház felszámolásá-
nak folyamatát tovább kell vinni. Az
egyházellenes intézkedések indoka pe-
dig az egyezmény következetes végre-
hajtása. Azonban, hogy ezt véghez le-
hessen vinni, ahhoz az szükséges, hogy
valamiképpen ne tartsa be az egyház a
megállapodást. Vagy legalábbis ezt
kell elhitetni a lakossággal. „Be kell
vinni a köztudatba azt is, hogy az
egyházi rakció az egyzmény aláírásá-
val nem tette le a fegyvert. Az egyez-
mény gyakorlati végrehajtása nem
megy harc nélkül." . S amikor a
Grősz—per megrendezésének lehetsé-
ges indokait keressük, legalábbis vé-
giggondolásra érdemes: vajon megfe-
lelően bizonyította-* a per a széles
néptömegek számára, hogy van egyhá-
zi reakció, és nem tette le a fegyvert az
egyezmény aláírásával?

Visszatérve a határozatra, feladatki-
jelölése: „az egyezményt, melyet nem
őszintén kötött a püspöki kar, helyi
munkánkban valóságos tartalommal
megtölteni. Fel kell használni az egy-
házi reakció tömegbefolyásának to-
vábbi szűkítésére, az elmaradott vallá-
sos tömegek megnyerésére, dolgozó
népünk egységének megszilárdítására,
a klérus további megbontására, a népi
demokráciához hű papi mozgalom
megszilárdítására. Mindehhez döntően
és elsősorban az a tény segít, hogy az
egyezmény elvi részében körvonala-
zott államhű politika formálisan az
egyház politikája lett. A haladó katoli-
kus papok platfonnja lett lényegében a
püspöki kar által akarva-akaratlan
szentesített, hivatalos egyházi állás-
pont".

Az egyezmény aláírása miatt az
egyházellenes harc konkrét lépésein is
változtatni kellett így a jövőben a
püspöki kar egésze elleni támadások
helyett az egyezmény megszegői ellen
kell fellépni. Ezenkívül a papság minél
nagyobb részét mozgósítani az állami
célkitűzések mellett.

Hogyan gondolta a KV Titkárság az
egyezmény helyileg történő konkreti-
zálását, tartalommal való megtöltését?
Ennek megvalósítását a helyi pártszer-
vezetekre bízta. Útmutatásként a kö-
vetkezőket körvonalazta: a helyi papo-
kat bevonni a békebizottságok munká-

jába, rábírni őket a szövetkezeti moz-
galom nyílt támogatására, felvonultat-
ni őket a választásoknál és a békeköl-
csönjegyzésnél. „Ki kell szélesíteni a
papi békemozgalmat, amely mostmár
az egyház hivatalos álláspontját képvi-
seli."

A feladat megoldása azonnal elkez-
dődött. Folyamatosan jöttek létre a Ka-
tolikus Papok Országos Békebizottsá-
gának megyei tagozatai, megindult a
mozgalom lapja „Kereszt" címmel, s a
vázolt témákban folyamatosan szület-
tek meg a körlevelek.

így az 1950. október 5-i dátummal
kiadott és a Magyar Püspöki Kar által
aláírt körlevél a „megállapodás szelle-
mében" hívja fel a hívek figyelmét
arra, kire szavazzanak. „A tanácsvá-
lasztások alkalmával a választási jogo-
tokat lelkiismeretesen gyakoroljátok.
Adja Isten, hogy a választások eredmé-
nyeképpen olyan emberek kezébe ke-
rüljön népünk ügyei intézésének joga,
akik e joggal teljesen önzetlenül, csak
a köz érdekében élnek, és mind a kül-
ső, mind a belső megbékélést is szol-
gálják."42

Az 1950-es év karácsonyának éjféli
miséjére békekörlevelet adott ki a püs-
pöki kar, amit megismétel 1951.
húsvétja alkalmából, kissé hosszabb
terjedelemben. **

Hasonló propagandisztikus gondo-
latok szép csokrát lehet összegyűjteni
az egri főegyházmegyei körlevelekből.
1951 nyarán Czapik érsek adott ki „a
mezőgazdasági munkák elvégzésére
buzdítás"-t, külön is figyelmeztetve
benne a beszolgáltatási kötelezettsé-
gekre. „Gondosan kezeljük a gabonát,
hogy abból semmi el ne pazarolódjék,
és teljesítsük azt a törvényszabta köte-
lességet, amely a termésből azoknak is
szolgáltatja az élelmet, akik nem a
szántóföldön, hanem a sok elágazó
munkatéren teljesítik feladatukat. Ne
felejtsük el, hogy mi, vallásos emberek
felebarátainkra is segítve gondolunk,
és közülük sem szabad kizárnunk sen-
kit sem." 4 5 Ezek után még fölhívja a
figyelmet az aratás utáni földmunkák
fontosságára, és engedélyezi a „mosta-
ni fokozott munkák idejére" a mise-
rend megváltoztatását így a vasárnapi
és ünnepi miséknél a „cél, hogy a
munka és az istentisztelet egymást ne
gátolják". Sőt, külön hangsúlyozza,

„prudens lelkipásztor ilyen időre nem
tesz semmiféle külön ájtatosságot, kü-
lönösen hétköznapra nem". ^

Szent István napja alkalmából fel-
hívta a figyelmet Czapik érsek, hogy
ez a nap „törvényeink szerint az alkot-
mánynak is ünnepe". Hangsúlyozta
a mezőgazdasági munkák fontosságát,
a szociális együttműködést, a törvény-
tiszteletet, melyek folyománya végül is
az alkotmány elsődlegessége, „mely
alapja és forrása a közjót előmozdító
minden állami törvénynek, amely a
dolgozó nép széles tömegeire támasz-
kodik". .

Augusztus 30-i dátummal pedig
egy, Patocs József vikárius által aláírt
körlevél ajánlotta a szövetkezést. Fel-
hívta a papság figyelmét arra, hogy a
folyó mezőgazdasági munkák kapcsán
a szentbeszédekben hirdesse a tszcs-
szervezés fontosságát. Párhuzamot
vonva az őskeresztény közösségi el-
vekkel, mint evangéliumi gondolatot
állítja be a szövetkezést, mely szelle-
met „minden papnak lelkiismereti kö-
telessége hirdetni és e szerint cseleked-
ni".

Mint a titkárság határozatából kö-
vetkezett, a párt propagandáját legköz-
vetlenebbül a hívők felé a papi béke-
mozgalomnak kellett közvetítenie. A
Katolikus Papok Országos Békebizott-
sága több felhívást, nyilatkozatot adott
ki, melyek szervesen illeszkedtek az
általános propaganda-hadjáratokba,
így már augusztus 18-án levelet inté-
zett az ország katolikus papjaihoz,
hogy Szent István napi szentbeszédeik-
ben emlékezzenek meg az alkotmány-
ról is. Augusztus 27-én tiltakozó táv-
iratot küldött a bizottság a Biztonsági
Tanácshoz a koreai háborúval kapcso-
latban. A tanácsválasztások előtti nyi-
latkozatában legszélesebb nyilvános-
ságot kapott az a megállapítás, hogy
„ebben a békeharcban a legközvetle-
nebb feladatuk most hívőknek és pa-
poknak egyaránt a tevékeny részvétel
az októberi tanácsválasztásokon". 4 9

Később a békekölcsönjegyzésre hívta
fel nyilatkozatuk a figyelmet, majd a
budapesti békekongresszus kapott
nagy publicitást, melyen 70 békepap
képviselte a mozgalmat
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A központilag szervezett propagan-
dakampányoknak természetesen része
volt a megye, a helyi apparátusok általi
lebontás, aktualizálás. így az országos
bizottság nyilatkozatait általában kö-
vették 1-2 nap múlva a megyei sajtó-
ban a helyi plébánosok felhívásai,
melyben támogatásukról biztosították
a központi nyilatkozatot, és fölszólítot-
ták paptársaikat a szellemében való
cselekvésre.

A papi békemozgalom propagandá-
ját nemcsak a Kereszt című lap és a
napi sajtóban megjelentetett cikkek, ál-
lásfoglalások jelentették, hanem igen
fontos szerepe volt az évente, az egy-
házi hatóságok megkerülésével kiadott
békenaptáraknak is. Az első - feltehe-
tőleg 1950 végén adták ki - az 195 l-es
évre vonatkozó volt. A kalendáriumi
részben hónapról hónapra felhívták a
hívek figyelmét az aktuális mezőgaz-
dasági munkákra, elsősorban azokra,
melyeknek elvégzését rendelet írta elő.
A mezőgazdasági gépi munka biztosí-
tására természetesen a gépállomásokat
ajánlották, és még arra is kitértek, hogy
ezt szerződésben előre kösse ki min-
denki magának. Dr. Horváth Richárd
köszöntő írásában kifejtette: a naptár
célja a béke előmozdítása, és mivel ezt
hirdeti az egyház is, „igazi keresztény
ember nem lehet másutt, mint a béketá-
borban". Meggyőzően interpretálja az
egyszerű hívek számára a párt megosz-
tási politikáját, amikor a béke ellensé-
geiről ír: „a béke ellen felmozdulnak
ma is világszerte a gonosz, a sötét, az
elvetemült erők; az igazságtalan társa-
dalmi rend, a kizsákmányoló önzés, a
sok kapzsiság, az embertelen gyűlölet
erői". Természetesen sok érvet tar-
talmaz a naptár még arról, hogy a
mozgalom miért szolgálja a nép fel-
emelkedését, miért egyeztethető össze
a hit és a csatlakozás, de érvel a szövet-
kezeti gazdálkodás előnyei mellett is
például.

A megállapodás után kialakult hely-
zet hatalom általi értékelését egy 1951.
április 3-i keltezésű, az MDP KV Agi-
tációs és Propagandaosztály által ké-
szített jelentésből rekonstruálhatjuk. 2

Ez első részében a „reakciós papok"
tevékenységének a megállapodások

utáni kiszélesedését regisztrálja. Példá-
kat hoz a papok demokráciaellenes
megnyilvánulásaira, melyek akadá-
lyozzák többek közt a termelést. Be-
számol a feloszlatott szerzetesrendek
„illegális továbbműködéséről" és arról,
hogy egyes püspökök a békepapi moz-
galmat úgy próbálják meg ellenőr-
zésük alá vonni, hogy saját bizalmi
embereiket választatják be. A további
taktikát a „klerikális reakció tevékeny-
ségének megakadályozásában" és a pa-
pi békemozgalom továbbfejlesztésé-
ben látja.

Érdemes végigmenni a dokumen-
tum javaslatain: hogyan tervezte vé-
gigvinni az egyház elleni intézkedése-
ket, és hogyan valósultak meg elképze-
lései.

Javasolta a jelentés, hogy a kor-
mány deklarálja, hogy semmiféle püs-
pöki vagy segédpüspöki kinevezést
nem ismer el, amely tudta és hozzájá-
rulása nélkül történt, továbbá őszig in-
tézkedni kell a kegyúri jogok gyakorlá-
sáról. Ennek megvalósítására július 3-
án került sor. Az Elnöki Tanács által
kiadott törvényerejű rendelet kimond-
ta, hogy érsek, címzetes érsek, püspök,
segédpüspök, főapát, apát és szerzetes-
rendi tartományfőnök kinevezése csak
az Elnöki Tanács hozzájárulásával tör-
ténhet.53 A rendeletet 1946. január 1-
ig visszaható hatállyal kellett alkal-
mazni. A gyakorlatban az állam ezen-
túl is belenyúlt az egyházkormányzat-
ba. Püspöki (érseki) vikáriusok, provi-
káriusok, titkárok és irodaigazgatók ki-
nevezését úgy befolyásolta, hogy álta-
lában más egyházmegyék békepapjai
kapják ezen tiszteket. Később az
ÁEH felállításával valamennyi egy-
házmegyei aulába miniszteri biztost
neveztek ki, aki közvetlen adminisztra-
tív felügyeletet gyakorolt. Az ÁEH
általi irányítás lényegére rávilágít egy,
az MDP KV Agitációs és Propaganda-
osztály által készített javaslat, mely a
katolikus papok kinevezéséről és áthe-
lyezéséről szól. Eszerint az ÁEH elő-
zetes hozzájárulása nélkül 1951 júniu-
sától a püspökök nem nevezhettek ki és
nem helyezhettek át papokat. A határi-
dő lejártával, feltételezi a dokumen-
tum, hogy a püspökök a saját emberei-
ket kívánják jutalmazni, és „mellőzni a
kormánnyal jól együttműködő papokat

és a békepapokat". S 5 Ezért }a -asolja
az eddigi állapot további fer utartását

A jelentés következő pontjának ja-
vaslata: az „Egyházi Hivatalt nem
ősszel, hanem két hónapon belül kell
létrehozni." 56 Ez így is történt, az
1951. évi 1. te. rendelkezett az Állami
Egyházügyi Hivatal felállításáról,
mely tulajdonképpen a Miniszterta-
nács felügyelete alá helyezte az egyhá-
zakat, a 110/1951. (V.19.) M.T. számú
rendelet pedig intézkedett a törvény
végrehajtásáról.57

A soron következő pont javasolta az
alsópapság személyi illetményeinek
rendezését A természetbeni juttatások
eltörlését, a plébániai földek állami
tulajdonba vételét, és rendszeres illet-
mény folyósítását a lelkészkedő pap-
ság részére. Ez a földek önkéntes fel-
ajánlása formájában ment végre. A fel-
ajánlás módját földművelésügyi mi-
niszteri rendelet szabályozta, és a püs-
pökkari konferencia „döntött" róla au-
gusztus 7-én. Czapik érsek utasította
„az összes egyházi javadalmasokat, il-
letőleg egyházi alapítványok kezelőit,
hogy saját érdekükben minden egyházi
földingatlant... haladéktalanul, de leg-
később szeptember l-ig ajánlják fel az
államnak". Az illetmény rendezésé-
nek módja egyben a javaslat egy másik
pontjának teljesülése is volt. Ez a pont
azt mondta ki, hogy a papi békemozga-
lom „népszerűsítése érdekében, a moz-
galom politikai jellegét nem csökkent-
ve, a papi békebizottságok foglalkoz-
zanak az alsópapság olyan természetű
érdekvédelmi problémáival, amelyek a
Kormány segítségével megoldhatók.
Az alsópapság érdekében hasonló in-
tézkedésekre a Papi Békebizottság te-
gyen javaslatot".

Ennek megfelelően - mint arról a
Kereszt beszámolt - a Katolikus Papok
Országos Békebizottsága kezdemé-
nyezésére a lelkészkedő papság kül-
döttsége kereste fel Darvas kultuszmi-
nisztert, és kérte a kongnia rendezését
Darvas a Minisztertanács elé vitte az
ügyet, mely a kérésnek eleget tett. A
várt hatás természetesen nem maradt
el, a Kereszt hírt adott a plébánosok
köszönetéről. 6 1 Egy feljegyzés az
egész ország területén kiváltott hatást
elemzi. E szerint „nemcsak a papi
békemozgalomhoz tartozó papok, de
az attól távolállók is nagy örömmel
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nyilatkoztak a Kormány intézkedésé-
ről", mely „nem kis mértékben járult
hozzá a papi békemozgalom erősítésé-
hez". Számos levél, távirat érkezett a
békebizottsághoz, melyben az aláírók
hangsúlyozták, hogy „a jövőben na-
gyobb mértékben fogják támogatni a
Kormány politikájának megvalósítá-
sát". Számosan keresték fel a megyei
papi békebizottságokat, kifejtve, hogy
a Kormány intézkedése meggyőzte
őket, hogy a papi békemozgalomban a
helyük. Azóta a Kereszt című lapra is
napi átlag 30-40 új előfizetés érkezik.

Ez utóbbival tehát teljesült a tárgyalt
javaslat újabb pontja, mely a Kereszt
példányszámának emelését írta elő.

Javaslatot tett a dokumentum az Or-
szágos Papi Békebizottság irányítása
alatti kegytárgy-előállító és -terjesztő
szövetkezet létrehozására, mely „kapja
meg a hatóság által lefoglalt kegytár-
gyakat", és a Nemzeti Banktól hitelt.
Ez meg is történt, 1951. szeptember
4-én megindult az Ecclesia-szövetke-
zet működése.

A javaslat legfigyelemreméltóbb
pontja a következőképpen szól: „az
illegálisan működő szerzetesrendek el-
len rendőri, bírói eljárást kell előkészí-
teni". Ennek végrehajtása során ke-
rült börtönbe, lágerbe számtalan bírói
ítélettel elítélt és el nem ítélt, letartóz-
tatott és internált egyházi személy.
Ezen túl azonban ez a pont talán egy
újabb gondolattal szolgálhat a Grősz-
per megértéséhez is. Hiszen annak há-
rom - alig összefüggő - főbb vonulata
közül az egyik a szerzetesrendekkel
kapcsolatos.

Epilógus
Az általunk vázolt időszak történé-

seit lehetetlen értelmezni anélkül, hogy
ismerjük a pártvezetés valódi viszo-
nyát a valláshoz, valódi elképzeléseit a
vallásosság megszűnéséről, a vallás el-
halásáról. Ami ebből eddig nyilvános-
ságra került, az nagyrészt az ideológia
és a propaganda szintjén mozog. Ezen
a téren egyértelműnek látszik a kép: a
marxizmus klasszikusainak „tanítása"
kimondja, hogy a szocializmus építésé-
nek előrehaladtával mintegy megszű-
nik a vallás, társadalmi gyökereinek
elvesztése miatt. A szocializmus építé-
sének a vizsgált korszakbeli adott fo-

kán azonban a hangsúly a vallás elleni
küzdelmen volt, hiszen az hátráltatta a
kijelölt úton való haladást. A vallás
ugyanis „gátolja a tömegek öntudato-
sodását, osztályharcos szellemben való
nevelését", a felebaráti szeretet hirde-
tésével, mely a „tömegeket az osztá-
lyellenséggel és az imperializmussal
szemben pacifizmusra, engedékeny-
ségre, megalkuvásra neveli, osztály-
harc helyett osztálybékét hirdet, s ezzel
gátolja az osztályellenség leleplezését
és elszigetelését". 6 5 Gátolja az „új
kommunista erkölcs" és az osztályharc
kifejlődését. Ezért alapvető a párt
szempontjából a vallás elleni küzde-
lem. Véleményünk szerint ez a straté-
gia lényege 1945 után. S a taktika
rendkívül változatos, sokszínű. Szere-
pel benne a vallást közvetítő szervezet,
a papság megosztása, lejáratása, után-
pótlásának akadályozásával lassú fel-
számolásra ítélése, vagy a „termé-
szettudományos felvilágosító munka",
mellyel a hittételeket próbálták cáfolni,
egyúttal szintén a papság erkölcsi hite-
lét rontani. A hierarchia elleni föllépé-
sek rendkívüli változatosságot mutat-
tak, szerepelt köztük propaganda, ha-
zugság, tiltás, megosztás, erőszak,
honcepciós perek: ahogy éppen az
adott politikai helyzet ezt megkívánta.

Dolgozatunkban megpróbáltunk ar-
ra is rámutatni, hogy a vázolt időszak
majd minden fontosabb egyházzal kap-
csolatos döntése az egyház elleni küz-
delemnek volt alárendelve. S ebből a
megközelítésből - figyelembe véve a
fentebbi két megjegyzésünket - Grősz
érsek pere is ennek a folyamatnak
egyik fontos és meghatározó állomása.
Ugyanis ezzel befejeződött a bevezető-
ben meghatározott második korszak a
magyarországi katolikus egyház életé-
ben. Ettől kezdve a megfélemlített püs-
pöki kar, föladva minden önállóságát,
az egész egyházszervezettel együtt az
ÁEH politikájának végrehajtójává vált
A hierarchia beintegrálódott az elnyo-
mó szervezetbe, ennek részévé vált. A
társadalom azon rétegei felé közvetí-
tette a hatalom törekvéseit, amelyik
felé annak legkisebb befolyása volt: a
hívők, a szabad egzisztenciával rendel-
kező rétegek maradványai, a szövetke-
zetbe be nem lépett parasztság felé. Az
aktuális propagandakampányok részé-
vé vált a pap: szentbeszédekben buzdí-

tott a kolorádóbogár elleni küzdelem-
re, beszolgáltatásra, békekölcsönjegy-
zésre, vasgyűjtésre, és mindenre, amit
a párt propagandaosztálya kitalált.

A folyamat groteszkségét az emig-
ráció történészei már régebben érzé-
kelték. „A kommunisták - írta László
T. László 1964-ben az általunk is vizs-
gált időszakról, igaz, kissé sarkos meg-
fogalmazásban - mostmár arra töre-
kedtek, hogy a kifosztott és elnémított
egyház új köntöst öltve magára ismét a
pódiumra álljon és újra megszólaljon,
rabszolgatartójának ünnepélyes hűsé-
get fogadjon, róla dicséreteket zengjen,
parancsait vakon teljesítse, s minderre
szerződésben is kötelezze magát
Mindez első hallásra szinte lázálomnak
tűnhet, pedig pontosan ez történt.,,66
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Elek György

A karcagi cigányság a 18. században
A cigányok történetéről
általában

A vándorló, kóbolrő cigány törzsek
a Balkánon át érték el Magyarországot
még a IS. század elején, s innen hama-
rosan egész Európában szétáradtak. Az
európai államokban eleinte jóindulattal
fogadták az egyiptomi menekült ke-
resztényeknek tartott különös idegene-
ket. Sok helyen vendégül látták, meg-
ajándékozták őket, és menlevelet kap-
tak, hogy vándorlásukat folytathassák.
Ennek tudható be, hogy Spanyolor-
szágtól Svédországig minden államba
eljutottak. A velük szembeni türelem
és jóindulat azonban nem tartott soká.
„A vándorláshoz szokott, ősközösségi
viszonyok között élő cigány törzsek és
a már osztálykeretekre épült Európa
közti ötszáz éves társadalmi szintkü-
lönbség változtatta ... Európát a cigá-
nyok ellenségévé." l A 15. század vé-
gén és a 16-18. században már drákói
keménységű törvényeket hoztak a ci-
gányok üldözésére.

Magyarországon a török hódoltság
idején a háborúk, a zilált közigazgatási
állapotok folytán életmódjuk nem oko-
zott különösebb visszatetszést, de a
török kiűzésével, a harcok elültével
megszilárdult a belső rend, s hamaro-
san - I. Lipót uralkodása alatt - sor
került az első cigányellenes törvény
kiadására. Az 1712-15. évi ország-
gyűlésen határozatot hoztak, hogy a
megalakítandó Helytartótanács „a köz-
biztonság érdekében intézkedjék a kó-
borlók és a lopásból élő cigányok lete-
lepítéséről". 2

A cigányügy átgondoltabb megol-
dására azonban csak Mária Terézia és
II. József uralkodása alatt történtek kí-
sérletek.

Mivel a legfőbb kifogás ellenük a
csavargás, kóborlás, tolvajlás és a he-
nyélő életmód volt, az említett uralko-
dók a cigányok letelepítését, földmű-
ves vagy kézműves munkára szoktatá-
sát és beolvasztását tűzték ki célul.
Végrehajtásában a felvilágosodásnak

azon alapelvéből indultak ki, hogy ter-
mészet szerint minden ember egyfor-
ma. Mária Terézia első rendeletében
tehát mindennemű megkülönböztetés
eltörlésére törekedett. 1760/61-ben
megtiltotta a cigány név használatát,
helyette 'új magyart' vagy 'új parasz-
tot' kellett mondani. Ugyanakkor tilal-
mazta a cigánycsaládok vándorlását,
anyanyelvük használatát, a muzsiká-
lást, a lóval való kereskedést. A letele-
pülteket vármegyénként türelemmel
kellett fogadni, részükre földet, házhe-
lyet adni és jobbágyként kezelni. Éven-
kénti rendszeres összeírásukat is elren-
delte. 3

1773-ban utasítást adtak arra, hogy
sátraikat szétrombolják, ők maguk szi-
lárd házakba telepedjenek, asszonyaik,
gyerekeik az ottani vidék viseletében
járjanak, a vajda helyett a községi elöl-
járók parancsoljanak nekik. A gyer-
mekeket el kell venni tőlük és paraszt-
embereknek kell odaadni, hogy azok
neveljék fel őket. Ettől remélték, hogy
a következő nemzedék „falulakó mes-
teremberekké" válik. 4 (Meg kell je-
gyeznünk Szekfű Gyula véleményét,
hogy „... ez az elképzelés jellemző a
felvilágosodás realizmustól idegen,
optimista felfogására".)

II. József uralkodása idején a Hely-
tartótanácson belül Cigányügyi Osz-
tályt hoztak létre, és hasonló nagy
számban adtak ki rendelkezéseket, de
minden szigorúság és jóindulat ellené-
re sem sikerült számottevő eredményt
elérni. Mégis, bár „az intézkedések
csak félsikerrel jártak ... nincsen még
egy ország a világon, ahol (a legújabb
kortól eltekintve) többet tettek volna a
cigányok ügyében, mint a XVIII. szá-
zadi Magyarországon".

II. József halála után, egészen a 19.
század végéig, nem is történtek komo-
lyabb intézkedések ebben az ügyben.

A cigányok Karcagon

A karcagi Református Egyházköz-
ség legkorábbi - 1730-tól kezdődő -
anyakönyveiben már találunk utaláso-

kat a Karcagon megtelepedett cigány
családokra. Az anyakönyvekből tud-
juk, hogy vezetőik 1734-ben András
és Ábrahám vajdák voltak. Igaz, a csa-
ládnevek az évek során kicserélődnek,
mégis feltételezhetjük, hogy a cigá-
nyok egy része huzamosabb ideig élt
Karcagon. Az 1768-ban készült össze-
írás szerint az akkori cigány családfők
némelyike helybeli születésűnek
mondta magát, vagy hosszabb ideje itt
élt.

A környékre vetődött kóborlókat
„jövevény", „bujdosó" vagy egyszerű-
en csak „idegen Czigány"-ként jegyez-
ték fel. 1771-ben azt írták róluk: „...
jegyzetik (hogy nevezett cigányok) so-
ha Kardszagon nem laktanak, hanem
Czigányi szokások szerint egy helyről
más helyre kóborolván néha néha úgy
vontának sátort a' Város alatt egy két
napra házanként a' Lakosokon alkal-
matlankodván..." 6

Mária Terézia rendeletei előtt helyi
szinten született néhány cigányokkal
kapcsolatos intézkedés (1758) , de a
királyi leirat megjelenése után a Jász-
kun Kerület három pontba foglalta a
kerületi gyűlésen hozott végzéseket:

1. Koldulniok nem szabad, hanem
kétkezi munkából éljenek, erről min-
den férfi kötelezvényt adjon, ha megta-
gadja vagy ha kolduláson találtatik, „az
Helységből ki csapattassék".

2. Adófizetés alá vétessenek, lova-
kat jószágvesztés terhe alatt nem tart-
hatnak, sátrakban lakniuk nem szabad.

3. „Az Isten tiszteletre a Templom
gyakorlására serényen és gondosan
ösztönöztessenek."

Említettük, hogy az 1761. évi ren-
delet (s az azt követő összes többi is) a
problémák megoldását a cigányok lete-
lepítésével kívánta megoldani, ezért a
királyi parancs „előzékenység és türel-
messég" tanúsítására intett az 'új ma-
gyarokkal' szemben, hogy ezáltal is
megkedveltessék velük a munkát és a
helyhez kötött életmódot. 9 A Jászkun
Kerület azonban nem tartozott a vár-
megyés helyek közé. Itt nem volt föl-
desúr, hanem az 1745. évi megváltako-
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zás (a redemptio) után a váltságösszeg-
be befizetett pénzek arányában a re-
demptus lakosság birtokolta a községi
földeket. A kiosztott tőkeföldek mellett
az évenként osztott járulékföldek, a
legelők és a határ egyéb haszonvételei
(nádvágás, halászat) mind a redemptus
közösséget illették, és hasznukból, il-
letve használatukból igyekeztek kizár-
ni a megváltakozásban részt nem vett
(irredemptus) és a később beköltözött
(inquillinus) lakosságot A kiváltságos
községekben még letelepedni is nehéz
volt az idegeneknek, földet szerezni
pedig csaknem lehetetlen. Gondolhat-
juk, hogy a sátorozást jószerivel még el
sem hagyott cigányok földhöz juttatá-
sát, akik ehhez sem eszközzel, sem
igásállattal, sem tapasztalatokkal nem
rendelkeztek, a kerületi és a községi
elöljárói sem vették komolyan. A kerü-
leti utasítás végrehajtására jó példa
Jászapáti város rendelkezése 1761—
bői. E szerint évi 1 fr 30 kr adót
kötelesek fizetni; az öregek és a nyo-
morékok kivételével egyikük sem ké-
regethet; vajdáik a község főbírájától
függnek, és kötelességük annak utasí-
tásait végrehajtani; ezen túl a vajda
kötelessége vásár idején a kóborló ci-
gányokat figyelni és a komisszáriusnak
jelenteni; ugyancsak jelentenie kell a
hatalma alá tartozó cigányok magavi-
seletét is; amelyik cigány a házát elad-
ja, annak többé házhely nem adatik, és
a község többé vissza nem fogadja; ha
muzsikálás céljából más helységbe
menne, köteles a község elhagyását
kérelmezni, ha erre engedélyt nem kap,
akkor semmi módon el nem mehet;
cigányul beszélniük nem szabad, ne-
vük 'Új Magyar', vajdájuk „Új Magya-
rok Vajdájának" neveztetik. ° A kar-
cagi intézkedéseket nem ismerjük, de a
későbbi esetekből ítélve a fentebb kö-
zöltek egy része itt is szokásban volt.

Az összeírások szerint...
A fennmaradt tabellák szerint a ci-

gánylakosság száma Karcagon 1768—
1838 között a következőképpen ala-
kult (Lábra) 1 1

A város összlakossága ugyanakkor
(1787-ben) összesen 1.401 család,
7.216 lakos. 1 2 Vagyis a cigányság
aránya Karcagon 1784-ben 1,4%,
1838-ban 1,6%.

Ami a nekik adandó házhelyet illeti,
a karcagi tanács 1766-ban kijelenti,
hogy „Czigánnak portát az Nemes Ta-
nács nem ád, a kinek is pedig vagyon,
el adni épen nem szabad... (ha mégis
eladásra kerülne) az Város benne az
maga jussát fen tartya és ki közülök
magát roszúl viseli minden szempillan-
tásban Ki fogja csapni, nem csak az
házbúi, hanem az városbúi is." 1 3 A
nagykun kapitány körlevele viszont
határozott utasítást tartalmaz: „Az Czi-
gányok lovakat tartani keményen tilal-
maztatik, úgy Sátorozni sem szabad,
sem Föld Házakban lakni... hol pedig
illyenek találtatnak Bírák Uraimék
fognak róla számot adni..." 1 4 így aztán
a cigányok is kaptak házhelyet, rész-
ben a városban, részben pedig „több Új
Magyarok sorjában", külön a település
valamely részén. Kisújszálláson a
községszéli Czina-völgyben osztottak
nekik portát 1 6 , Karcagon, mint azt
1784-ben írják „6. Czigány ház vagyon
egymás szomszédságába, kikk is lehe-
tő Dislocatióját (széttelepítését) ezen
Téli időről, Tavaszra" halasztották. Bi-
zonyára a jelenlegi déli külváros előd-
jéről van itt szó, amelynek felszámolá-
sát akkor elhatározták ugyan, de a ké-
sőbbiekben nem történt meg, mert
1788-ban is meglévőnek említik.17

A háznak való telket, úgy a városon
belül, mint kívül ingyen, esetleg vala-
mi csekély összegért kapták , ponto-
san kijelölt telekhatárokkal, de történ-
tek engedély nélküli foglalások is, ami-
ket persze a tanács az így emelt épület
lerontásával, és a „hír nélkül", azaz
jogtalanul lefoglalt telek visszavételé-
vel büntetett

A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a
cigányok java része városi házzal ren-
delkezett, amiket városi lakosnak, eset-

leg másik cigánynak szabadon eladha-
tott Az 1784. évi összeírás legtöbbük
lakóhelyeként kőkéményes, padlásos
épületet említ, néhányuknak van csak
„bogár hátú háza, semlyékes helyen".
(Vagyis városszéli putri.) Az összeírás
kétségtelenül meghamisítja a valósá-
got, mert pl. Kisújszálláson azt írják,
hogy a cigányok egy-két kivétellel „az
ingyen adott portára olyan házakat tsi-
náltak... melyeket a közönséges bátor-
ság kedviért le kellett rontani..." 2 0 A
feljegyzésekből kiderül, hogy a karca-
gi cigányok házai is elég gyenge álla-
potúak. „Új Magyar Varga Györgyné"
1775-ben mindössze 8 Rfr 50 krajcá-
rért adja el házát 2 1 , Hupuczi György
kovács, 1786-ban Ómoravicára költöz-
vén, a tanács rendezetlen adósságai
fejében „Portáját, rajta lévő két ron-
gyos házzal és Müvhellyel együtt",
valamennyit összesen 40 Rfr értékben,
lefoglalja. 2 2 Sok gondot, és vigyázat-
lanságból nemegyszer tüzet is okoztak
a hanyagul épített városi kovácsműhe-
lyek. 1788-ban .farkas Péter ... Pallás
nélkül való tapasztattlan Házban Ko-
vátsolni bátorkodott, melly Kovátsko-
dása miatt Háza meg gyulladván porrá
égett..." 2 3 . A korabeli városokban
mindenütt elsőrendű feladat volt a tűz-
veszély csökkentése, ezért érthető a
tanácsnak az az 1820-ban hozott hatá-
rozata, amikor a Farkas Péter kovács
házánál támadt tűz után így rendelke-
zik; „a műhelyre való nem vigyázásért,
mivel egyéb iránt a másoknak ezen tűz
által okozott kár megtérítésére elégte-
len ... ezen háznak fel építése többé
meg nem engedtetik, hanem Farkas

1. ábra.

év

1768.

1773.

1778.

1784.

1838.

család

12

19

24

27

46

családtagok

58 fő

100 fő

102 fő

105 fő

195 fő

családnevek

Hupuczi, Ruha, Néczi, Czenke,
Miczora, Horváth, Silkó, Dadái

új nevek: Jónás, Tasi, Farkas,
Lázók, Varga, Tyukodi, Farkas.

új: Oláh

új: Károli

—



Péternek a' többi Czigányok között
ház hely fog helyébe mutattam".24

Hasonló szigorral járt el a tanács, ha
a cigány lakos a neki kiosztott portát
engedély nélkül eladta vagy elhagyta.
1786-ban Horváth Ábrahám portáért
instáll. A válasz rá: „Az Instánsnak a
Nemes Tanáts külön Reflexióbul Por-
tát adott (de ő) más vidékeken kalézol-
ván vissza jövetelével ismét (portát
kért és kapott), de meg nem betsülvén
el vesztegette; ezekre sőt több okokra
nézve is az Instánsnak Porta nem ada-
tik." 2 5 A tanács jóindulatát játszotta el
Tyukodi István „új paraszt", amikor
kérte, hogy „lakónak Báttyához me-
hessen, mert abba a Házba a mások
alkalmatlanságára nem lakhatik". Vá-
lasz: „Minthogy az elmúlt esztendőben
ingyen adatott az Instánsnak a Ház
Helly, hogy egy Házban sokan nem
lakjanak, tehát a' Hellynek el adása
meg nem engettetik, a' Ház Fáját mint
magáét szabadsága lévén el adni, ezt el
adhattya ugyan, de többé soha néki ház
hely nem adattatik."26 Valószínűnek
tartjuk, hogy ilyen és ehhez hasonló
súrlódások, kihágások miatt szorultak
ki a cigányok a város szélére, a mai
cigányvárosra.

„Kézi munkával
éllyenek"

„A Czigányoknak koldulni tellyes-
séggel nem szabad, hanem kézi mun-
kával éllyenek" - mondja a rendelet, és
a későbbiekben valamennyi rendelke-
zés kiemeli ezt. 1762-ben: „paraszt
munkát dolgozzon"; 1768-ban „lova-
kat szántás kedvéért tarthatnak, ame-
lyeken forspontot is hordozzanak...
gyermekeik és leányaik pedig szolgák-
nak és szolgálóknak adattassanak,
mesterség tanulásra állíttassanak",
1783-ban „az czigányoknak ennek után-
na muszikálni nem szabad, hanem ma-
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goknak szántóföldet szerezzenek".

Volt róla szó, hogy a nagykunsági
településeken a jövevényeknek földet
szerezni csaknem lehetetlen volt, ezért
a helyhez kötött cigányok esetében az,
hogy „kézi munkával éllyenek", csakis
napszámosmunkát, vagy egyéb, re-
demptus gazdáknál, esetleg iparosok-

nál vállalt szolgálatot jelenthetett. Nem
is találunk feljegyzéseket arról, hogy
cigány lakosok földet műveltek (szán-
tottak-vetettek) volna. Az általuk fel-
vállalt napszámosmunkák is más jelle-
gűek voltak, semmi közük a későbbi
kaszás-kapás-kubikos napszá-
mosokhoz, sem a szolga és cseléd-
emberek által végzett mezőgazdasági
munkákhoz. A református egyház el-
számolásai szerint meszeltek, meszet
oltottak, kőműves mellett dolgoztak,
kéményt csináltak, tapasztottak stb. 2

Szép számmal írtak össze közöttük ko-
vácsokat, rézműveseket, téglavetőket
és muzsikusokat Főként a kovácsok
munkája volt keresett a városban, mert
1788-ban a Bácskából hazatért cigány
kovács érdekében „Némelly Lako-
sok... Instálnak, hogy Kovátsok nint-
sen, az ő bé fogattatását Kérik". 2 9 A
rézművesség, a rézöntés időszaki fog-
lalkozás volt. Az összeírás szerint télen
művelték a nyáron napszámból élő ci-
gány férfiak. Csengőt, juhászkampót,
fokost öntöttek, és fúrót csináltak. A
tégla- és vályogvetés szintén keresett
foglalkozás volt. Még nemrégiben is
virágzott Karcagon.

A muzsikusok működésére több fel-
jegyzést találunk. Verbunk idején a
toborzóknak, egyébként a kocsmák-
ban, a vásárban vagy házaknál hege-
dültek a mulatnivágyóknak - ebből
ered az is, hogy a jegyzőkönyvek
gyakran foglalkoznak velük. 1783-tól
a muzsikálást szigorúbban tilalmazták,
de úgy tűnik, hogy helyi szinten nem
lett foganatja.

Egyetlen bejegyzést találtunk,
amely azt bizonyítja, hogy néha a vá-
ros adott feladatot egy-egy személy-
nek. Farkas András 1820-ban azzal
tette magát vétkessé, hogy „Noszvai
Vasas Jánost és Isák nevű kóborló
Zsidót, akik vasra verve késérése alá
bízattak, önként el eresztette, le vévén
róllok a vasat, mellyért néki Vasas
János egy roszsz leiblit és tíz garast
adott". Egymás közötti vagy nyilvá-
nos helyen lezajlott torzsalkodásaiknak
is találjuk nyomát. Később bizonyára
az ilyenek elintézésére jelölték ki kö-
zöttük a cigánybírót, aki jó magavise-
lete és többiek előtti tekintélye miatt
ölthette magára tisztsége jelvényeit: a
kék atillát és a vörös nadrágot31 A 19.
században a cigánybírót már a város

alkalmazottai között találjuk, és szol-
gálataiért, a szintén cigány gyepmes-
terrel együtt, valami csekély évi díja-
zásban is részesült

Az 1784. évi jelentés szerint az
akkor Karcagon összeírt 48 cigány-
gyermek közül 19-et adtak tehetősebb
gazdákhoz szolgának, szolgálónak,
kettőt pénzért tartott egy-egy gazda, a
többiek (a 10 év alattiak és a betege-
sek) a szüleiknél maradhattak. Ez is a
beolvasztás egyik formája volt, azt sze-
rették volna elemi, hogy a rendszeres
munkával elsajátítsák a földműves ten-
nivalókat, vagy mesterséget szerezze-
nek maguknak. De a szigorúság enyhü-
lésével a gyerekek hazaszökdöstek,
úgyhogy átnevelésükből nem lett sem-
mi.

A II. József utáni uralkodók és kor-
mányok hosszú ideig nem foglalkoztak
a cigányügy megoldásával. Talán ér-
dektelennek ítélték, talán az igyekezet
fulladt ki a meddő vállalkozások során
- nem tudjuk. Tény az, hogy még
1913. szeptemberében is fogtak el Kar-
cagpusztánál sátorozó cigánykaravánt,
amely öt szekérrel, ugyanannyi sátor-
ral, kilenc lóval, egy kutyával és egy
házinyúllal járta az országutakat.
Mint leírták, a városháza udvarára kí-
sért vándorcigányoknak temérdek bá-
mulója akadt, mert akkoriban már
nemigen láttak ilyesmit Karcagon, an-
nál jobban ismerték viszont a cigányte-
lep lakóit, mert róluk is megemlékezett
a helyi lap 1911 februárjában, írván
azt, hogy „a koldulás örve alatt elköve-
tett zaklatásokról, ezúttal bátorkodunk
ismételten felhívni érdemes rendőrsé-
günk figyelmét, azon zsarolásban vég-
ződő látogatásokra, melyeknek a déli
cigányváros egynémely télen nyáron
dologtalan lakói részéről a város szélső
utcáin lakók ki vannak téve".3 Vagyis
„a lakosokon alkalmatlankodván" él-
tek, mint 1771-ben. Száznegyven év-
vel ezelőtt.
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Irodalom
CIGÁNYOK, honnét jöttek - merre tarta-
nak? - Bp. 1983. - 385. p.
ERDŐSS Kamill cigánytanulmányai. - Bé-
késcsaba, 1989. - 265. p.

Molnár H. Lajos

„Éteri" irodalom
Talán a fővárosi írók és iroda-

lomkedvelők másképp érzik, ám a vi-
dékieknek egyre kevesebb „csatorná-
juk" marad az úgy-ahogy létező ma-
gyar irodalom érzékelésére. Egészen
pontosancsakegy...

Mert a könyvkiadás olyan, amilyen,
legkevesebb kötött-fűzött papíros ép-
pen a szépirodalomnak jut. Az irodal-
mi folyóiratok agonizálnak, és ame-
lyikre ez még nem igaz jobbára azon is
meglátni a vírus áldatlan munkájának
köhintéseiL A televízió - a sok vihar,
háborúskodás és politikai kereszttűz
közepette - mintha feladta volna a
műfajt, igazán csak egy-két kivételes
műsorától eltekintve (melyeket amúgy
is rossz időben és nem a legjobb helyen
sugároznak). Igen, csak a rádió maradt
valami csoda folytán, magam nem tu-
dom megfejteni, hogyan.

Tény: jobbára a rádióból tudom,
hogy forgatnak még tollat némelyek e
hazában, hogy - bár néha meghal kö-
zülünk egy-egy társ - még nem pusz-
tult ki valamennyi író, költő és irodal-
már, hogy minden búbánat és érdekte-
lenség közepette nem unt bele, nem
sértődött meg, nem adta fel és nem

Rendszeres jelentés Jász-Nagykun-Szol-
nok megye állapotáról, szerk. Sipos Orbán
-Szolnok, 1880.
ROSTÁS - Farkas György: - Kársai Ervin:
A cigányok története. - Budapest, 1990. -
217. p.
SZABÓ Lajos: Kisújszállás története a
XVI. századtól a XIX. század első negye-
déig. - Kisújszállás, 1987.
SZABÓ László: Mária Terézia 1760/61-es
cigányrendelete a Jászságban = Jászkun-
ság, 1966. szeptember, 125-131. p.
THIRRING Gusztáv: Magyarország né-
pessége II. József korában. - Bp., 1938. -
192. p.
VEKERDI József: A cigány népmese. -
Bp., 1974.-279. p.
Vekerdi József: A magyarországi cigány
kutatások története. - Debrecen, 1982. -
59. p.

ment el vállalkozónak mindenki, hogy
hisznek még egypáran a míves szó, a
leírt gondolat és érzés fontosságában és
hasonló „szamárságokban".

Nincs a rádiónál „hatalmi válság"?
Nincs vita afölött, hogy kié legyen, kit
szolgáljon? Persze hogy van, többek
között ezt a rádióból is tudom, de nem
a rádió irodalmi műsoraiból! Sőt, ezek-
ből a műsorokból ki sem érződik az,
hogy valami gond lenne. Valami egé-
szen rendkívüli fanatizmus magyaráz-
hatná, hogy a Mindennapi irodalmunk,
a Társalgó, a Magyar írás, az ötágú
síp és a Gondolatjel című műsorokban
(hogy csak néhányat említsek) az iro-
dalomról, és csak arról van szó (az
utóbbiban egyebekről is). A rádiót
hallgatva kénytelen vagyok elhinni
(vagy abban az illúzióban élni): létezik
mifelénk és a környező országok ma-
gyarjai körében ilyen - manapság egé-
szen furának tűnő - foglalatosság is.
Ilyen, a modern társadalamkban ritkán
előforduló úri-muri is...

Velem már csak a rádió hiteti el,
hogy alkot még Mészöly Miklós és
Konrád György, hogy ezernyi pályamű
érkezik egy novellapályázatra, melyen

úgy nyer első díjat az állítólag „alkotói
válsággal küzdő" Bodor Ádám, hogy
közben egy remekművel rukkol elő. A
rádió irodalmi műsorainak köszönhe-
tően „beszélgethetek" Esterházy Péter-
rel, aki vidéki posványomból emel ki
azzal, hogy erősíti bennem tévesnek
hitt elképzeléseimet arról, mikor és
hogyan szabad politizálnia az írónak.
Rég nem látott ismerősöm, Kolozsvári
Papp László szól hozzám a készülék-
ből, és meséli el, hogyan kényszerül a
kitűnő műfordító - no nem a tétlenség-
re, hanem - arra, hogy remek publi-
cisztikát írjon (a jelzők az interjút ké-
szítőtől származnak).

A még meglévő értékek megkeresé-
se és felmutatása, a gyérülő alkotói
kedv átmentése, a szándék csiholása
néhány valóban fanatikus rádiós-szer-
kesztőnek köszönhető. Antall István-
nak, Katona Imre Józsefnek, Varga
Lajos Mártonnak és társaiknak. Nem
adták fel, a csoda tudja, miért?

Akit vidéken még érdekel az iroda-
lom, csak azt kívánhatja, maradjanak
minél tovább, egyre tágasabb műsori-
dőben mikrofonközeiben.



Esti örömök marokfegyvere, te-
nyérben elférő, sokgombos, távirányító
műsorváltó, fejlesszünk tovább!

Mert mi van most? A családfő föl-
veszi sörpapucsát, behelyezi magát a
székbe, benyomja a gombot: katapultál
széles e világ gyönyöreibe. Csupa szi-
porka minden, meg káprázat. Angol-
szász divatbemutató, hosszú lábú, kék
szemű, szőke, barnára sült lányok, bő-
rükön gyöngyösen gördül a vízcsepp, a
tekintet a fürdőruha mindig hullni ké-
szülő, de többnyire fent maradó top-
részén, így kell csigázni az érzékeket,
nem a hortobágyi meztelenkedéssel.

Csapódó meggypiros kocsiajtó, in-
dul a motor, de ez nem hallatszik,
„ott!" már tudják, hogy a motorzúgás a
silány technikai kivitelezés jele. Indul
a szélgép is, lobogni kezd a fényesítő
samponnal mosott, „rendkívül ápolt"
haj. De nem kócolódik. Irányban száll,
szinte látni mindegyik szálon a gondos
gyártásvezető odaerősítette leltári szá-
mot. A látvány pénzt ér, s ezt a pénzt
akár a hajszálakra is rávetíthetik.

Csak a kis marokfegyver a tenye-
rünkön... Mennyire megvalósulatlan.
Képzeljük magunk elé egy orgona bil-
lentyűsorát és még száz csatornát!
Hogy ehhez ülünk le és játszunk a

Zelei Miklós

Tévéorgona
világon, ahogy a világ játszik velünk.
Rómeó és Júlia még el se kezdte az
erkélyjelenetet, egy billentés, át az
RTI^-re, máris beteljesült a szerelmük.

Odagyűlik a sörpapucs köré a csa-
lád is. És nézhetik: egy másik élet.
Olyan, amilyen nekik sose lesz. Ami-
lyen nincs sehol. Vajon a másik élet
nem az éppenhogy ebben élők nagy
üzlete azokkal, akikben az önbizalmat
sikerült megingatni?

Járnak az ujjak, és minden, minden-
ki a helyére kerül. A fösvény (Moliére
kapzsija) egy másodperc alatt elnyeri
büntetését kecses billentyűkezelésünk
következtében fekete kancáján bevág-
tat Freddy, és hasba lövi. Miénk a
hatalom. Szórják a szemünkbe a mű-
sort, mi játszunk tévéorgonánkon -
szférák zenéje! Ők szerkesztenek, mi
komponálunk, improvizálunk, dől a
látható örömzene. Az ellenpontok
hangjai. Bűnbánó Magdolna lába-
nyomát a bibliaműsor végén még be
se fedte a szünetjel, ujjunk egy fél-
hangot lenyom, s láthatjuk, ott foly-
tatja, ahol abbahagyta. Örök kárho-
zatlét.

Valamint kibogozhatatlan. A Csilla-
gosokkatonákat egy kis képtovábbítás
segítségével máris keményen támadják a

sziú indiánok. Nyilak verődnek a forra-
dalom jelképeibe. így a mi családunk
is az USA meg a fehérek pártján lehet.
Hiába hadonászik Ligacsov, az utolsó
mohikán a Krasznaja plóságyon: távol-
ban egy fehér Oroszország.

De fordítva is, miért ne. A floridai
napernyő alól átküldhetjük magunkat
Técsőre (Kárpátalja), a helyi orvos la-
kásába, akitől megtudhatjuk, hogy ki-
zárólag a diktatúra nemtörődömségé-
nek köszönhetik, hogy máig magyar-
nak maradhattak. Annyira azért nem
voltak fontosak, hogy mind egy szálig
elhajtsák őket. (Ezt mollban kell ját-
szani.) És jöhetünk akár haza is. Ki
mire szavaz.

Holott már-már elhittük volna a sza-
bad ötletek tévéorgonája előtt, hogy húsz
négyzetméteres háló-nappalinkból hatá-
sunk van - nem a műsorra, hanem a
közvetítésre. A szavazógombokra. A
szerkezetnek, amit ebben az esetben tu-
dákosan médiának neveznek, ez volna az
egyik célja A másik meg, hogy elaltassa,
pontosabban szólva elszenderítse ben-
nünk a hatni akaró hajlamot.

Hogy ezek egymásból következ-
nek? Figyeljünk azért a kölcsönhatá-
sokra.

Zelei Miklós: Kamcsatka
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Ecseki Jánosné

Rólunk írták
(1991. augusztus-szeptember)

Jász-Nagykun-Szolnok
megye
1. Kiss József: A jászkunok meghonosodá-

sa. = História, 1991. 2-3. sz. 6-8. p.
2. Magyar (Attila): „Optimisták vagyunk,

de tartunk a jövőtől." = Klub Magazin,
1991. július, 7. sz.9.p.

Interjú Berecz Lajos ügyvezető elnök-
kel megyénk MTTSZ-életéről.

3. Alternatív 4-es. (Hír). = Népszabadság,
1991. július 31., 178. sz.5.p.

Az országos közúthálózat-fejlesztési
tervből kimaradt a 4-es autópálya. Pest,
Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar
megyék koncessziós alapon kezdemé-
nyezik a beruházást.

4. Kériné Tóth Ildikó: Üres templomban ne
veszekedjenek a morzsán! = Könyvtári
Levelező/Lap, 1991. augusztus, 8. sz.
13-14. p.

A könyvtárosegyesület Szolnok me-
gyei szervezete rendezésében fórumot
tartottak Tiszafüreden a megyei köz-
gyűjtemények helyzetéről. A cikk rövi-
den beszámol az elhangzottakról, és
összegzi a tapasztalatokat.

5. Lugosi Imre: Változások. = Autósélet,
19?1.8.sz.7.p.

Új helyre költözött a megyei Autó-
klub. A tagok új szolgáltatásokat vehet-
nek igénybe.

6. Egri Sándor: 2000-ig kétezer kilométer
kerékpárút. = Magyar Nemzet, 1991.
augusztus 8., 185. sz. 5. p.

A Tisza vonala mellett, a gátakon
építendő kerékpárút lehetőségéről.

7. Rendőr-kék. = Kurir (kék), 1991. au-
gusztus 9., 155. sz. 5. p.; Szabad Föld,
1991. augusztus 27., 35. sz. 7. p.; Ma-
gyar Hírlap, 1991. augusztus 9., 186. sz.
3.p.

Szeptember 3-án jelenik meg Heves,
Nógrád és Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye közös rendőrújsága, a Rendőr-kék.

8. Rajna Györgyi: Árháború a gabonafron-
ton. A Versenyhivatal vizsgálatot indít
öt felvásárló ellen. = Magyar Hírlap,
1991. augusztus 13., 189. sz. 1., 8. p.

A gabonaárak körüli vita háttere és a
megyei helyzetkép. Benedek Fülöp, a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Mező-
gazdasági Termelők Érdekvédelmi Szö-
vetségének főtitkára a Versenyhivatal-
hoz fordult.

9. Kovái Iván: Emberi módon közeledni
egymáshoz. = Új Szövetkezet, 1991.
augusztus 14., 33. sz. 1., 4. p.

Interjú az áfészek Jász-Nagykun-

Szolnok megyei titkárával a rend-
szerváltásról, az áfészek helyzetéről.

10. Gy. Gy'.: Jogtalan minőségi követelmé-
nyek. Tizenegy „renitens". = Számadás,
1991. augusztus 15., 33. sz. 16. p.

A Gabonaforgalmi Vállalat nem a
szerződésben foglalt áron akarja felvásá-
rolni a búzát. A termelők feljelentették a
vállalatot.

11. Bóna Zoltán: A drágánál olcsóbban.
Hatalmas tumultus volt az élelmi-
szerboltokban. = Új Szövetkezet, 1991.
augusztus 21., 34. sz. 1., 3. p.

Az olcsóhús—akció tapasztalatai -
többek között - Jász-Nagykun-Szolnok
megyében. Gazdag Sándor, a Mészöv
titkára nyilatkozik.

12. Kovács Attila, O.: Kár, hogy így. = Pesti
Hírlap, 1991. augusztus 27., 200. sz. 5.
P-

A kárrendezési hivatalok egyhetes ta-
pasztalatai.

13. Tamási Mihály: Paraszti polgárosodás
1945 után. = Valóság, 1991. 9. sz. 83-
94.p.

Általános megállapítások mellett
konkrét utalások is megyénkre és az
Alföldre.

14. Elkészült a Rendőr-kék. (Hír.) = Ma-
gyar Nemzet, 1991. szeptember 4., 207.
sz. 10. p.

A lap Jász-Nagykun-Szolnok, Heves
és Nógrád megye bűnmegelőzési alapít-
ványai támogatásával készül.

15. Keserédes cukorrépa. = Népszabadság,
1991. szeptember 19., 220. sz. 5. p.

Rekordtermés volt cukorrépából a
megyében. A betakarítás nem zavar-
mentes, mert a Cukorgyár a termésnek
csak 65%-áért akar előre fizetni.

16. (N. SZ. J.): 4-es huzavona. = Élet és
Tudomány, 1991. szeptember 27., 39.
sz. 1242. p.

A 4-es számú főútnak csak a fejlesz-
tését, és nem autópályává építését terve-
zi a közlekedési tárca.

Abádszalók
17. Endrész Sándor: Névadó lett az „Isten

ostora". = Reform, 1991. szeptember
12..37.sz. 12-13. p.

Attila hun fejedelemről nevezték el a
Tisza-tó abádszalóki öblének egy ré-
szét.

18. Kőváry E. Péter: Kié a Tisza-tó? =
Népszabadság, 1991. szeptember 23.,
223. sz. 9. p.

A Tisza-tó hasznosításáról, idegen-
forgalmi szerepéről tanácskoztak Abád-
szalókon.

Alattyán
Ld. 21. sz. tételt.

Jászapáti
19. Rácz György: Egymásra a pártok sem

lőnek. Jászapáti jubileumok. = Klub
Magazin, 1991. július, 7. sz. 20-21. p.

Riport Jászapáti MTTSZ-életéről.
20. Lapozgató. Jászapáti az öregekért. =

Heti Hírhozó, 1991. augusztus 8., 32.
sz.23.p.

Az időskorúak szociális otthonáról.
(Az Új Néplapból átvett hír.)

Jászárokszállás
Ld. 52., 120. sz. tételt.

Jászberény
21. Nemes András: Jászsági fejlemények

(egyelőre) három történetben. = Könyv-
tári Levelező/Lap, 1991. augusztus, 8.
sz. 24-26. p.

Három témáról tudósít a szerző: vide-
okazetták indoklás nélküli lefoglalásá-
ról a jászberényi Városi Könyvtárban, a
jászjákóhalmi könyvtár és művelődési
ház összevonásáról és az alattyáni
könyvtár romló működési körülményei-
ről.

22. M. J.: A színpad nagyasszonya. 1891.
augusztus 4-én született Makay Margit.
= Heti Magyarország, 1991. augusztus
2., 31. (1436) sz. 17. p.

A szülésznő életútja. Jászberényi zár-
dában kezdte elemi iskoláit.

23. Nyári Napok. = Mai Nap, 1991. augusz-
tus 4., 181. sz. 5.p.

Jászberényben Szigligeti Nyári Napo-
kat szerveztek, ahová ellátogatott Göncz
Árpád is.

24. Csángó fesztivál. = Magyar Hírlap,
1991. augusztus 5., 182. sz. 3. p.

A Jászberényben rendezett csángó
fesztivált és konferenciát Antall József
miniszterelnök nyitotta meg augusztus
3-án. A gálaesten Göncz Árpád is részt
vett.

25. Csángók a Jászságban. = Népszabad-
ság, 1991. augusztus 5., 182. sz. 4. p.

Csángó fesztivált és tudományos kon-
ferenciát rendeztek Jászberényben.

26. Tóth Ildikó: Vacsorára csak hagymát
együnk! Vegetáriánus tábor Jászberény-
ben. = Kurír (kék), 1991. augusztus 14.,
158. sz. 11. p.

27. Faragó József: Csángómagyar folklór.
= Élet és Irodalom, 1991. augusztus 16.,
33.sz. 8.p.
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A jászberényi Csángó Fesztivál és
Konferencia (augusztus 3-4.) apropóján
a csángó-magyar folklór értékeit és ku-
tatásának történetét vázolja a szerző.

28. Jászsági történelemtanárok Nagyvára-
don. = Heti Kis Újság, 1991. augusztus
3O.,34.sz. 11. p.

Konferenciát tartottak Nagyváradon a
határainkon túli magyarok számára a
történelemoktatásról, melyen - többek
között - részt vett a Jászberényi Tanító-
képző Főiskola két tanára is.

29. D. I.: Több volt a vevő, mint az eladó. =
Méhészet, 1991. szeptember, 9. sz. 3. p.

A szokásos mézvásárt augusztus 3-án
rendezték Jászberényben.

30. Dezső László: Jászberény '91. = Tánc,
1991. szeptember, 8-9. sz. 38. p.

A hagyományos nemzetközi táncház-
és zenésztáborban az idén erdélyi és
moldvai együttesek vettek részt.

31. Káposztás János: Tulajdonosnak lenni
nehéz. = Heti Kis Újság, 1991. szeptem-
ber 6., 35. sz. 11. p.

Balázs József jászberényi ügyvéd be-
szél pályájáról, a jászsági parasztok
gondjairól, a tsz kártérítési ügyeiről.

Ld. még 52. sz. tételt.

Jászfelsőszentgyörgy
32. Káposztás János: A gazdák csak önma-

gukra számíthatnak. = Heti Kis Újság,
1991. szeptember 6., 35. sz. 11. p.

A falu helyzete, a parasztság gazdál-
kodása a múltban és a jelenben. Beszél-
getés Ménkü Miklós jászfelsőszent-
györgyi polgármesterrel.

Jászjákóhalma
33. Vámos László: Ólak, .z.Jáshelyek.

Színes baromfiudvar. = Kistermelők
Lapja, 1991. augusztus, 8. sz 22. p.

Jászjákóhalmi szerző írása.
Ld. még 21. sz. tételt.

Jászkisér
34. Gy. Gy.: Mi jogos és mi jogtalan? =

Számadás, 1991. szeptember 5., 36. sz.
15. p.

Válasz egy korábbi cikkre, amelyben
Gubicz András tsz-elnök bírálta a Szol-
nok megyei Gabona Nagykereskedelmi
Vállalatot a búza felvásárlási árának
csökkentése miatt.

Jászság
35. J. Zs.: Alapítvány a Jászságért. = Élet és

Tudomány, 1991. augusztus 30., 35. sz.
1115. p.

Az alapítvány célja - többek között -
a jászok társadalmi és gazdasági érdek-
védelme, az azonosságtudat erősítése. A
kuratórium elnöke: Hamza D. Ákos.

36. Káposztás János: A jobbágyságot soha-
sem szívelték. A jászok és a föld. = Heti
Kis Újság, 1991. szeptember 20., 37. sz.
l l . p .

A jászsági parasztok földszeretetéről

és ennek kapcsán történetükről szól a
cikk.

Karcag
37. Kitüntetettjeink. = Óvodai Nevelés,

1991.7.sz.220.p.
Csiszáth Sándorné, a karcagi 1. sz.

óvoda vezetőhelyettese Kiváló Pedagó-
gus kitüntetést kapott.

38. A népművészetéről méltán híres Kar-
cag... (Hír, fotóval.) = Magyar Hírlap,
1991. augusztus 15., 191. sz. 19. p.

Karcagi népművészeti cikkek vásá-
rolhatók Budapesten a Népművészeti
Stúdióban és a Folkart Centrumban.
(Fotó: Szabó Jilek Ádám.)

39. Az V. Alföldi Fazekastriennálé. = Ma-
gyar Nemzet, 1991. augusztus 21., 195.
sz. 14. p.

A triennálé színhelye: Karcag, Déry-
né Művelődési Központ.

40. önálló lesz-e Berekfürdő? = Esti Hír-
lap, 1991. augusztus 28., 201. sz. 3. p.;
Népszabadság, 1991. augusztus 29.,
202.sz. l l . p .

Népszavazás fogja eldönteni szep-
tember 8-án, hogy Berekfürdő elsza-
kad-e Karcagtól.

41. N. Sz. I.: Tanácskozás a szikesekről. =
Élet és Tudomány, 1991. szeptember
13., 37. sz. 1179. p.

A tanácskozás színhelye Karcag volt.
42. Braun Ágoston: Kicsoda ön? Sütő Ist-

ván. = Számadás, 1991. szeptember 19.,
38. sz. 9.p.

S. I., a karcagi születésű 80 éves
parasztember mesél életéről.

43. Lukács Imre, Sz.: Bombák szaggatta táj.
= Szabad Föld, 1991. szeptember 24.,
39. sz. 2. p.

A Tiszaörs, Kunmadaras, Karcag ha-
tárában működött bombatérről, mely
visszafogta Berekfürdő és a tiszaörsi
fürdő fellendülését is.

44. Ősz Katalin: Pikkelysömör. = Magyar
Hírlap, 1991. szeptember 24., 224. sz.
Mell. 3. p.

Horváth Ferenc karcagi tanár pikkely-
sömört gyógyító találmányának viszon-
tagságos útjáról.

Kenderes
45. Csáthy Ferencné: A Horthy traktorállo-

más szovjet csendőrnapközi? = Hócipő,
1991. szeptember 19., 19. sz. 19. p.

A cikkíró reméli, hogy a volt Horthy-
kastély megmaradhat Mezőgazdasági
Szakiskolának.

Kisújszállás
46. Csilléi Béla: Tizenéves vállalkozók. =

Szakoktatás, 1991.7. sz. 22-23. p.
Vállalkozói ügyintézői szak indult

ősztől kísérletként a kisújszállási Mó-
ricz Zsigmond Gimnázium és Közgaz-
dasági Szakközépiskolában.

47. Ifjú ökológusok vetélkedője. = Búvár,
1991.4. sz. 18. p.

Idén először rendezték meg a TTT

Hermán Ottó Országos Biológiai ver-
senyt az általános iskola 7-8. osztályo-
sai számára. A helyszín Kisújszállás
volt.

48. Kőváry E. Péter: Új földosztás. = Nép-
szabadság, 1991. augusztus 18., 194. sz.
32. p.

A kisújszállási tapasztalatokról.

Kőtelek
49. Kőbánya: Kőtelki megoldás. = Mai

Nap, 1991. augusztus 17., 193. sz. 7. p.
Akadozó a húsellátás Kőtelken. Ha

más megoldás nincs, akkor a helybeli
juhász birkahúst árul.

Ld. még 120. sz. tételt.

Kunmadaras
50. Técsi Zoltán: A halál játszóterén. =

Kurír (kék), 1991. augusztus 26., 164.
sz. 6. p.

A szovjet csapatok kivonultak, de a
Szolnok és Hajdú megye határán húzó-
dó terület nem kell senkinek, mivel élet-
veszélyes.

Ld. még 43. sz. tételt.

Kunszentmárton
51. Kakuk Mátyás: A kunszentmártoni ke-

resztnevek névélettani vizsgálatából. =
Vigilia, 1991. május, 5. sz. 352-354. p.

Á szerző - helyi anyakönyvek alapján
- az 1719-1828 közötti névválasztást
vizsgálja.

52. Szűcs András: A munkahelyi étkeztetés
és a nevelő- és szociális otthonok közét-
keztetésének vizsgálata. = Kereskedel-
mi Szemle, 1991. 8. sz. 33-37. p.

Negatív tapasztalatok kunszentmárto-
ni, jászárokszállási, szolnoki, jászberé-
nyi konyhákban.

Martfű
53. Az Első Magyar Szövetkezeti Sörgyár

licenc- és palackozási szerződést írt
alá... (Hír.) = Heti Világgazdaság. 1991.
augusztus, 31. sz. 93. p.

A partner az amerikai Royal Crown
üdítőital-gyártó cég.

54. D. K.: Jövő héttől fagyasztott hús. =
Magyar Nemzet, 1991. augusztus 9.,
186. sz.4.p.

Leállt a termelés a Martfűi Növény-
olajgyárban, mert a repceolaj sajtolása
révén keletkezett darát nem vásárolják
az állattartók, így nem üresednek a rak-
tárak.

55. Növényolajgyár: leáll a termelés. =
Magyar Nemzet, 1991. augusztus 9.,
186. sz.7.p.

Az ok: a tárolók megteltek a mellék-
termékkel, mert nincs kereslet irántuk.

56. N. T. K.: Egyszer csak vége lesz az
uborkaszezonnak. Mi várható a buda-
pesti Értéktőzsdén? = Magyar Hírlap,
1991. augusztus 16., 192. sz. Mell., 3. p.

Előrejelzés - többek között - a mart-
fűi Szövetkezeti Sörgyár részvényeire.
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57. Farkas Barbara: Martfű: irány a kibo-
csátási ár. = Magyar Hírlap, 1991. au-
gusztus 21., 195. sz. 8. p.

Dudás János, a sörgyár vezér-
igazgatója elmondja, miért avatkoztak
be felvásárlással az árfolyam alakulásá-
ba.

58. Áll a Martfűi Növényolajgyár. = Figye-
lő, 1991. augusztus 22., 34. sz. 5. p.

59. Farkas Barbara: A politikai sokk is
hatott. Mi várható a budapesti Értékpa-
pírtőzsdén? = Magyar Hírlap, 1991. au-
gusztus 23., 197. sz. Mell., 3. p.

A Martfű részvényárainak emelkedé-
se várható.

60. Váratlan megrendelés - mentőöv Mart-
fűnek. = Esti Hírlap, 1991. augusztus
26, 199. sz. 4. p.

25 napos kényszerszünet után újra
megindult a termelés a Martfűi Növény-
olajgyárban, mivel Izraelből váratlan
megrendelés érkezett repcedarára.

61. Sajtolnak Martfűn. = Pesti Hírlap, 1991.
augusztus 26., 199. sz. 6. p.; Népszava,
1991. augusztus 26., 199. sz. 8. p.;
Magyar Hírlap, 1991. augusztus 26.,
199.sz.8.p.

A kényszerszünet után újra termel a
Növényolajgyár.

62. Minden időben. = Pesti Hírlap, 1991.
augusztus 27., 200. sz. 7. p.

A Tisza Cipőgyár értékelte I. félévi
teljesítményét. A II. félévben gondok
várhatók.

63. Megkezdődött a napraforgó-idény. =
Számadás, 1991. szeptember 26., 39. sz.
l l . p .

A Növényolajgyár nem változtatott
korábbi felvásárlási feltételein.

Mezőtúr
64. Göcző András: Munkás-paraszt talál-

kozó. = Szabadság, 1991. augusztus 30.,
35. sz. 10. p.

A találkozót Mezőtúron, az MSZMP
kezdeményezésére szervezték.

Rákóczifalva
Ld. 109. sz. tételt.

Szajol
Ld. 120. sz. tételt.

Szolnok
65. Kópiás Sándor: Verseghy Ferenc Anya-

nyelvi Központ. = Édes Anyanyelvünk,
1991.3. sz. 12-13. p.

A Megyei Könyvtár intézményi kere-
tei között működtetendő Anyanyelvi
Központ lehetséges fontosabb feladatai.

66. Bencze Lóránt: Egy nemzeti bibliafor-
dításról Verseghy olvasása közben. =
Irodalomtörténeti Közlemények, 1990.
5-6. sz. 723-729. p.

A különböző bibliafordítások közül
sok szempontból Verseghyét tartja leg-
elfogadhatóbbnak a szerző.

67. Takács András: Szolnok "91. = Tánc-
művészet, 1991. 6-7. sz. 34-35. p.

A XV. Országos Néptáncfesztivált
Szolnokon rendezték meg.

68. Magyar Attila: A biztosítóval közösen.
= Klub Magazin, 1991. július, 7. sz.
8-9. p.

Szolnokon, a Tiszaligetben rendezték
a XIV. ÁB sportnapokat.

69. Vitkovics Györgyi: VII. Országos
Ének-tanácskozás Szolnokon. = Óvodai
Nevelés, 1991.7. sz. 228-230. p.

70. Kovács András: A mezőgazdasági gép-
gyártás feketelevese. A Szolnoki Mező-
gép megtalálta a kiutat.= Magyar Hír-
lap, 1991. július 31., 178. sz. 8. p.

Az ágazati válság ellenére talpon ma-
radt a Szolnoki Mezőgép. Német közve-
títéssel a szovjet piacon is értékesítenek.

71. Lászlóné Nagy Ilona: Válasz a szer-
kesztőnek egy (látszólag csak) ese-
ménynaptári kérdésre... = Könyvtári Le-
velező/Lap, 1991. augusztus, 8. sz. 22.
P-

A cikk a volt (Dóra Józsefné) és a
jelenlegi (Lászlóné) könyvtárigazgató
pályáját és a szolnoki Városi Központi
Könyvtár jelenlegi tevékenységét ismer-
teti.

72. H. Z. M.: Két pont hiányzott a vb-hez.
= Magyar Hírlap, 1991. augusztus 1.,
179. sz. 16. p.

Szolnokon tartott kihelyezett ülést jú-
lius 31-én a Magyar Röplabda Szövet-
ség elnöksége.

73. Kerékgyártó T. István: Az életformák
szabadsága. = Magyar Hírlap, 1991. au-
gusztus 1., 179. sz. 7.p.

A szerző szolnoki.
74. Jurkovics János: Dögrováson. = Talló-

zó, 1991. augusztus 8., 32. sz. 1510. p.
A bűzös, rekonstrukcióra szoruló

szolnoki „kutyagyár"-ról. (Átvéve a
„maholnap" 1991. augusztus 1-jei szá-
mából.)

75. técsi: Az asszony, aki különös képes-
séggel bír. = Tallózó, 1991. augusztus
8.,32.sz. 1531-1532. p.

Riport egy szolnoki asszonnyal, aki
megérezte a romániai földrengést. (Át-
véve az Új Néplapból.)

76. Szociális otthon. = Mai Nap, 1991.
augusztus 9., 186. sz. 5. p.

A szolnoki munkásőrbázisból (Szé-
chenyi-lakótelep) szociális otthont ala-
kítottak ki.

77. Virág F. Éva: Lépni tudni kell. Arcok a
képernyőről: Forró Tamás. = Magyar
Hírlap, 1991. augusztus 10., 187. sz.
Mell., 15. p.

F. T. egy ideig a szolnoki Rádió
munkatársa volt.

78. Bereczky Attila: Megtér-e a misszioná-
rius? Tyubin újra Szolnokon, de még
semmi nem dőlt el. = Kurír (piros),
1991. augusztus 15., 223. sz. 15. p.

A Szolnoki Olajbányász leigazolta
Viktor Zarkov hatszoros orosz bajnokot.

Tyubin visszatért Amerikából, folynak
vele a tárgyalások.

79. Makay Elvira: Kiállított a szolnoki mar-
cipános piktor. = Reform, 1991. augusz-
tus 15., 33. sz. 13. p.

Móra László cukrász festményeiből
kiállítás nyílt.

80. Szolnoki fotók Japánban. = Esti Hírlap,
1991. augusztus 16., 192. sz. 12. p.; Mai
Nap, 1991. augusztus 21., 195. sz. 17. p.

A Jászkun Fotóklub 19 tagjának fel-
vételeiből kiállítás nyílik Japánban.

81. Nagygyűlések, alapkőletétel. = Vasár-
napi Hírek, 1991. augusztus 19., 33. sz.
4.p.

Országos áttekintés a Szent István-
napi ünnepségekről. Szolnokon Don-
bach Alajos mond beszédet.

82. Szőke György: Ukrán piacon a szolnoki
Mezőgép. = Népszabadság, 1991. au-
gusztus 21., 195. sz. 15. p.

83. Füle István: Váltás előtt a Tiszamenti
Vegyiművek. = Világgazdaság, 1991.
augusztus 23., 161. sz. 6. p.

A termelés 1989 óta csökken. A meg-
oldás érdekében nyugati cégekkel, pl. a
Henkellel tárgyal a gyár.

84. H. Z.: Szigligeti csikicsuki. = Mai Nap,
1991. augusztus 23., 197. sz. l l . p .

Pénzügyi nehézségekkel küzd a Szig-
ligeti Szíriház.

85. Murányi László, L.: A halbiológus mint
szimbólum. = Kurír (piros), 1991. au-
gusztus 23., 230. sz. l l . p .

A munkaügyi miniszter Miskó Lst-
vánnét nevezte ki a Megyei Munkaügyi
Központ igazgatójának.

86. Rákóczi Gabriella: Az alföldi cukorgyá-
rakat még... = Világgazdaság, 1991. au-
gusztus 23., 161. sz. 4. p.

Túltermelés várható a szolnoki cukor-
gyárban is.

87. I. Z.: Mindent a szemnek, semmit a
kéznek. = Mai Nap, 1991. augusztus
25., 198.sz.7.p.

Toplessbár nyílik Szolnokon.
88. A szolnoki Jászkun fotóklub. = Vasár-

napi Hírek, 1991. augusztus 25., 34. sz.
l l . p .

A fotóklub kiállítást rendez a tagok
alkotásaiból Japánban.

89. Róna Katalin: Mégsem kellene kinyit-
ni? = Pesti Hírlap, 1991. augusztus 28.,
201. sz. l l . p .

A Szigligeti Színház pénzügyi lehető-
ségei évadnyitás után.

90. Lazányi József: Opel-szalon Szolno-
kon. = Üzlet, 1991. augusztus 30., 136.
sz. 3.p.

91. Kovács Dezső: Elefánt a porcelánbolt-
ban. Beszélgetés Fodor Tamással a libe-
rális megoldásról. = Színház, 1991.
szeptember, 9. sz. 23-25. p.

Fodor Tamás országgyűlési képviselő
az SZDSZ kulturális koncepciójának
egyik kidolgozója volt.

92. Radnóti Zsuzsa: Színház és találkozás
1991-ben. = Színház, 1991. szeptem-
ber, 9. sz. 20-21. p.

A Szigligeti Színház Száz év magány
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c. előadását is ismerteti, kiemelve Taub
János rendezői és Törőcsik Mari színé-
szi teljesítményét.

93. Lőrincz Sándor - Balassa Tamás: Or-
szágos színházi találkozó '91. = So-
mogy, 1991. szeptember-október, 5. sz.
86-88. p.

A Szigligeti Színházat is méltatják a
szerzők.

94. E. S.: Hosszú út. Országos romatalálko-
zó Szolnokon. = Magyar Nemzet, 1991.
szeptember 2., 205. sz. 4. p.

1991. augusztus 31-én Szolnokon ke-
rült megrendezésre a Lungo Drom Or-
szágos Érdekvédelmi Cigányszövetség
országos romanapja.

95. Szőke György: Bérmosás a kórházban.
Fűtésre sincs pénzük. = Népszabadság,
1991. szeptember 2., 205. sz. 1., 5. p.

A Hetényi Géza Kórház anyagi gond-
jairól.

96. (réső): Amerika helyett a Szovjetunió.
Tyubin megkapta a munkakönyvét. =
Mai Nap, 1991. szeptember 3., 206. sz.
19. p.

A Szolnoki Olajbányász erőssége
visszautazott hazájába.

97. Egri Sándor: Feketemunkán. Három
román malteroskanállal. = Magyar
Nemzet, 1991. szeptember 5., 208. sz. 6.
P-

Szobiokon eddig mindössze egyetlen
építési vállalkozó bukott le amiatt, hogy
munkakönyv nélküli románokat alkal-
mazott.

98. Nemzetközi bronzkori konferencia
Szolnokon. (Hír.) = Magyar Nemzet,
1991. szeptember 7., 210. sz. 10. p.

A szeptember 23. és 30. között rende-
zendő konferenciára - többek között -
az USA-ból, Angliából, Olaszország-
ból, Görögországból, Jugoszláviából ér-
keznek kutatók.

99. Egy pályázat margójára. = Új Magyar-
ország, 1991. szeptember 10., 116. sz.
12. p.

A Szolnok Megyei Könyvtár igazga-
tói posztjára kiírt pályázattal kapcsola-
tos névtelen olvasói levél.

100. (H. F.): Keserédes. Csak hanyagság
volt. = Mai Nap, 1991. szeptember 11.,
213. sz. 24. p.

A Szolnoki Sütőipari Vállalat tisztító-
szenei „ízesítette" a süteményeket.

101. Városi kezelésbe kerül a Szigligeti
Színház. (Hír.) = Magyar Nemzet, 1991.
szeptember 11., 213. sz. 12. p.

1992. január l-jétől Szolnok város
lesz a színház fenntartója.

102. Új szociális otthont adtak át Szolno-
kon. (Hír.) = Magyar Nemzet, 1991.
szeptember 16., 217. sz. 10. p.

Á Széchenyi-lakótelepi volt munkás-
őrotthont alakították át.

103. Tőkési Lajos: Tankokkal a tűz ellen. =
Mai Nap, 1991. szeptember 17., 218. sz.
7.p.

A szolnoki Kőolajkutató Vállalat
munkásai is részt vesznek a kuvaiti égő
olajkutak oltásában.

104. N. T.: ízeden tréfa volt... Cukor helyett
mosópor a süteményben. = Tallózó,
1991. szeptember 19., 38. sz. 25. p.

A cikk szerint nem játszhatott közre
véletlen, mert a mosóport nem ott tárol-
ják, ahol aporcukrot.

105. Ezüst Pelikán-díjat alapított Szolnok
megyei jogú város közgyűlése... (Hír.) =
Új Magyarország, 1991. szeptember
25., 129. sz.7.p.

106. Egy pályázat margójára 2. = Új Ma-
gyarország, 1991. szeptember 25., 129.
sz. 12. p.

A névtelen levélírók (ld. a lap 1991.
szeptember 10-iki száma) véleménye a
könyvtárosok aláírásgyűjtési akciójáról,
melyet a Megyei Könyvtár igazgatói
munkakörére kiírt pályázattal kapcsolat-
ban indítottak.

107. Horváth Tibor: Még egyszer egy pá-
lyázatról. = Új Magyarország, 1991.
szeptember 25., 129. sz. 12. p.

Az MKE elnöke reagál a lap 1991.
szeptember 10-iki számában megjelent
olvasói levélre.

Ld. még 15., 52. sz. tételt.

Tisza
108. N. Sz. I.: „Milyen volt szőkesége." =

Élet és Tudomány, 1991. szeptember
13., 37. sz. 1179. p.

Romlott a Tisza vízminősége. A javí-
tására tett intézkedések.

Tiszaföldvár
109. Braun Ágoston: A kenyér a király! =

Számadás, 1991. augusztus 15., 33. sz.
12-13. p.

Augusztus 20., illetve István király
napjának megünneplése régen és ma.

110. Braun Ágoston: Kicsoda Ön? Fekécs
Mátyás. = Számadás, 1991. augusztus
22., 34. sz. 9. p.

Beszélgetés a tiszaföldvári Tiszaparti
(volt Lenin) Tsz elnökével. Az egykori
élenjáró gazdaság kemény harcot vív a
talponmaradásért.

Tiszafüred
111. Balázs László tiszafüredi vállalkozó

Jáger sörházat létesített a településen.
(Hír, fotóval.) = Magyar Hírlap, 1991.
augusztus 13., 189. sz. 15. p.

112. Vízi dodzsem Tiszafüreden. = Mai
Nap, 1991. augusztus 18., 194. sz. 7.p.

Képes hír.
113. Kőváry E. Péter: A polgármester nem

érti. = Népszabadság, 1991. szeptember
27., 227. sz. 7. p.

A tiszafüredi önkormányzat nem tá-
mogatja Szabó Péter vállalkozó tervét,
azt, hogy alakítsanak ki az idősek szá-
mára egy városrészt, ahol megfelelő el-
látás, gondoskodás mellett élhetnének.

Ld. még 4. sz. tételt.

Tiszaörs
114. Lakossági fórumot tartott a Máltai

Szeretetszolgálat Tiszaörsön. (Hír.) =
Magyar Nemzet, 1991. szeptember 9.,
211. sz. 10. p.

A szolgálat 50 jugoszláviai menekül-
tet befogadó tábort kíván létrehozni a
községben.

Ld. még 43. sz. tételt.

Tiszaroff
115. Szarvas Zsolt: Beszélgetnek a kenye-

rek. = Magyar Hírlap, 1991. augusztus
22., 196. sz. 13. p.

Tiszaroffi pék életútja, munkája.

Tiszasüly
116. Dr. Szénásy József (1886-1951). =

Orvosi Hetilap, 1991. szeptember 22.,
38. sz. 2107-2108. p.

Dr. Sz. J. munkásságának ismertetése
- halálának 40. évfordulója alkalmából.

Tisza-tó
117. Egri Sándor: Mi legyen Kiskörével? =

Magyar Nemzet, 1991. augusztus 1.,
179.sz.5.p.

Tervek, lehetőségek a Tisza-tó fej-
lesztésére, a környezetvédelmi problé-
mák megoldására.

Ld.mégl7., 18. sz. tételt.

Tiszazug
118. Gergely András, A.: Egy kultúrtáj

történeti szorongatottsága. = Kultúra és
Közösség, 1991.2. sz. 73-80. p.

A tanulmány szociológiai, néprajzi,
gazdasági, kulturális szempontból elem-
zi a Tiszazug elmaradottságának okait,
fejlődésének problémáit, lehetőségeit.

Törökszentmiklós
119. Dögei Imre - Mészáros János: Orszá-

gos Kalászfonó Pályázat. = Számadás,
1991. szeptember 5., 36. sz. 12-13. p.

A törökszentmiklósi Művelődési
Központ által meghirdetett pályázat ün-
nepségén elhangzott megnyitó beszéd.

Túrkeve
120. Köszöntjük a kitüntetetteket. = Tanító,

1991. augusztus, 6. sz. 1. p.
Megyénkből az általános iskolai taní-

tók közül Kaszáné Ducza Katalin (Túr-
keve), Lázár Kálmánné (Jászárokszál-
lás), Lovász Tibomé (Kőtelek) és Török
Pálné (Szajol) részesült kitüntetésben.

121. H. M.: Ostváth István (1943-1991). =
Kertészet és Szőlészet, 1991. augusztus
15.,33.sz.2.p.

Híradás a túrkevei születésű O. I.
kertészmérnök elhunytáról.

Pótlások,
kiegészítések
a következő számban.



VITA

Molnár H. Lajos

Kávéházi öregelvtárs
Volt egy találkozó a Magyar írószö-

vetség budapesti székházában, melyen
a Marosvásárhelyen megjelenő Látó
című szépirodalmi folyóirat mutatko-
zott be, az érdeklődők elcseveghettek a
szerkesztőség néhány tagjával. Semmi
bajom a Látóval, az ide látogatott mun-
katársai közül (Farkas Árpád, Gálfalvi
György, Kovács András Ferenc stb.)
többet tisztelek, sőt, némelyikük ba-
rátom is volt. Ám a bevezető beszélyt
tartó főszerkesztő-helyettes, János-
házy György, mint emészthetetlen fa-
lat forog a gyomromban azóta is, pedig
eltelt egy év, hogy volt szerencsém
látni és hallgatni. Hallgattam kiselőa-
dása után is, nem akartam ünneprontó
lenni, pedig nagyon ágaskodott ben-
nem a tiltakozás a hamiskodás ellen.

A Látó elődjéről, az Igaz szóról
értekezett a szónok, melyet - mint
mondta - „bizonyos okokért ma már
nem szívesen emlegetünk, bár sok
szempontból tulajdonképpen nem kel-
lene szégyenkeznünk érte". Naná, gon-
doltam, hisz annak a lapnak is ő volt a
főszerkesztő-helyettese... De miért ne
emlegetné szívesen, ha egyszer nem
szégyelli? íme: „Tehát ez egy irodalmi
lap volt elég sokáig. Egészen addig,
ugye, amíg a romániai politikai viszo-
nyok arra nem kényszerítették a lapot,
hogy egyfelől a terjedelmét szűkítse,
ugyanakkor másfelől, elég ellentmon-
dásos helyzet, a leszűkített terjedelem-
ben egyre szűkítse az irodalmat, és
egyre több teret juttasson olyan szent-
szövegeknek, amelyek azután, főleg az
utóbbi esztendőkben, sajnos ki is szorí-
tották egyre nagyobb mértékben az
írókat a lapból, és egyre több helyet
biztosítottak olyan szerzőknek, akik-
nek tulajdonképpen semmi joguk nem
volt ahhoz, hogy egy irodalmi lapban
szerepeljenek, és normális körülmé-
nyek között nem is lett volna szabad
szerepelniük, főleg ideológusok és az-
után a napi politikai szükségeleteket, a
napi kötelező ujjongást megéneklő
költemények szerzői... Tegyük hozzá
az igazság kedvéért, és hogy tulajdon-
képpen mentsem a mi saját romániai
magyar költőinket, ezeket a zengzemé-
nyeket általában románból fordítottuk
a cenzúrának nem nagy örömére...,
magyar szerzőkből ezeket a művecské-
ket nemigen lehetett kiverni"... Nyolc-
vanhét nyaráig romániai magyar író-
ként Marosvásárhelyen éltem, egészen

közelről ismertem az Igaz szót, annak
szerkesztői gárdáját, munkastílusát.
Kisebb gondom az, hogy nem igaz,
amit a főszerkesztő-helyettességét át-
mentő (már rég túl a nyugdíjkorhatá-
ron) Jánosházy állít a magyar szerzők
„mentségére", hisz sokból, túlságosan
is sokukból ki lehetett vagy ki sem
kellett verni a dicshimnuszokat. A na-
gyobb bajom, hogy pontosan az a Já-
nosházy György verte ki, és erőltette
be a lapba, aki most úgy anekdotázik
az egészről, mintha nem ő lett volna a
főkovásza, és mintha elfeledkezne ar-
ról, hogy éppenséggel ő volt az első
számú cenzor.

Mégis, mintha valami felrémlett
volna, mert így folytatja: „Dehát Iste-
nem, ezek voltak az objekü'v (?) körül-
mények, és ezekhez kellett alkalmaz-
kondunk. Sajnos, ha már itt van az
igazság órája, azt is meg kell monda-
nunk, hogy nemcsak alkalmazkodtunk,
hanem néhai főszerkesztőnk, Hajdú
Győző, ahogy mondani szokás, erre
még mindig rá is dobott egy-két-há-
rom lapáttal, úgyhogy bizony, sokszo-
ros keserűségünk és tiltakozásaink el-
lenére, bizony néha a lap többet is tett
ebben a vonatkozásban, mint amennyit
feltétlenül tennie kellett volna. Ennek a
bevallásával tartozunk az igazságnak."
És bizony, adósa is marad Jánosházy
György annak a bizonyos igazságnak.
Valahogy így kerekíthette volna ki az
önkritikát, ha már számára is eljött
volna az igazság órája: És én, mint
Hajdú Győző helyettese, aki a főnök
gyakori és elhúzódó távolléte miatt
gyakorlatilag magam főszerkesztettem
az Igaz szót, tulajdonképpen én voltam
az ideológiai főügyeles, naponta átjár-
tam a megyei pártbizottságra, hogy
mindig „a vonalon" legyek, és nehogy
valami hibát elkövessek, hát én is rátet-
tem még négy-öt-hat lapáttal arra,
amit feltétlenül elvártak tőlünk.

Az utódlapról, a Látóról nem lehet
túl sok elképzelése a - jelek szerint -
mindenkori főszerkesztő-helyettes-
nek, sajnálja, hogy „káderszempontból
leszűkültünk" (nem eléggé). Van, biz-
tosan tudom, hogy van számos fiatal,
tehetséges és makulátlan ember, akiket
- mint oly sokfelé e rendszerváltásos
világban - még mindig nem engednek
közel a tűzhöz mindenféle háziak, akik
mintha csak formailag tudnának válto-
zásokat elképzelni. Mondta is: „Mi

most szándékosan egy szerényebb for-
mát választottunk..., valójában nem
akartuk még formájában sem azt a
lapot folytatni".

„Sajnos van egy ellentmondás" -
hangzik a megdöbbentő közlés. „Meg-
született ez a lap, új körülmények...,
kikoptak azok a nemkívánatos álszer-
zők, akik a lapnak mind nagyobb ré-
szét írták, néha előfordult, hogy felét,
sőt, egy úgynevezett ünnepi számot
teljes egészében. He-he, attól lett ün-
nepi, hogy ezek az álszerzők írták.
He-he..., nos hát ezek kikoptak, és ez
nagyon örvendetes... Dehát ugyanak-
kor azok a szerzők, akiknek a kéziratai
azelőtt megtöltötték az összes szer-
kesztőségi fiókokat, és sajnos, sokszor
hónapokat voltak kénytelenek várni,
ezek a szerzők sajnos, közben hát on-
nan eljöttek, ugye, többnyire ide jöttek
át, he-he..., most ugye itt van egy
irodalmi lap, a Látó, amelyet hát keve-
sebb szerzőnek kell megírnia"...

Tulajdonképpen ez a sajnálkozás
fájt a legjobban. Mit bánom én, ha még
évtizedekig ül abban a székben, mely-
lyel erőszakosan összenőtt! Nem érde-
kes, már-már szokványos a köpönyeg-
forgatás, az ideológiai és egyéb amné-
zia. Még mosolyogni is tudnék ezen az
irodalmi kávéházi „öregelvtársas" bo-
hóckodáson. (Ne haragudjon, lehetet-
len öregurat írnom az ön esetében, hisz
mint alapszervezeti párttitkárt, emléke-
zetem már így őrzi meg, mint mélysé-
gesen elkötelezett kommunistát.)

De ne sajnálja már eljövetelünket
olyan, aki történetesen egyik okozója
volt az elvándorlásnak. Engem és né-
hány sorstársamat Ön „koptatott ki"
onnan, Jánosházy elvtárs, a mellőzés-
sel, a „harcos szembefordulásával", az-
zal, hogy beállt az ellenünk felszólalók
kórusába akkor, amikor ezt várták el.
Amikor negyedik kötetem megjelené-
se után engem eltiltottak az írástól
(ahogy mondani volt szokás: indexre
kerültem), kísérletképpen még Hajdú
Győző is kért tőlem kéziratot (nem
akarom én őt védeni, Isten ments!), de
Ön mások jelenlétében még csak nem
is fogadta a köszönésem, nehogy meg-
róják érte...

Ne könnyezzen hát miattam, és en-
gedje még, hogy én sajnáljam Önt. De
őszintén!...



Folytatás az 1. oldalról

értelmiségiekről. Akik páholyból akarják végignézni a
rendszerváltás kínos hétköznapjait, akik rangon alulinak
tartják beszállni a napi csatározásokba. Mivel a leírásban
magamra ismerek, nem tehetek mást, mint bevallom töre-
delmesen, nem tudok megfelelni ennek az új kurzusnak
sem. A hatalmon lévők semmivel sem szimpatikusabbak,
mint a reformkommunisták elitje volt a soft-diktatúra idő-
szakában, igaz, nem is antipatikusabbak, noha sokan közü-
lük tahóbbak és mohóbbak amazoknál - hogy ilyen tréfás
rímpárral jutalmazzuk őket csörtető aligvalamihezértésü-
kért. Ahogy hallik, elosztani azért már ők is tudnak. (Maguk
között.)

A privátban van valami esendőén megbízható. Ez persze
ellentmondásosnak feltűnő állítás, de vállaljuk el, s legyen a
mi titkunk, hogy nem ellentmondás, sőt Különben is,
mostanában hibát hibára halmozok, hogy csak egyet említ-
sek, itt van mindjárt a Helikonban megjelent nyilatkozatom,
mely Mikó Ervin úr Beszélgetőfüzetében fog megjelenni,
valamikor. Szép nagy fotó van mellékelve a szöveghez, én
vagyok rajta, kicsit krisztusi homályban a fotó és a papír
rossz minősége miatt. Anyám csóválja a fejét, azt mondja,
ennyire nem szabad az embernek kiadnia magát. Majd, a
kijelentést enyhítendő, még megengedően hozzáteszi: fiam.
Különben nem tudom, anyám honnan ért az irodalomhoz
ennyire, de nem szokott tévedni a megállapításaiban, igaz,
nem irodalomtörténészi körmönfontsággal fogalmazza meg
a dolgokat. (Lehet, emiatt tartózkodik az üres megállapítá-
soktól is.) Olvasgatom a válaszaimat, s valóban, kezd
megvilágosodni, mire gondol a drága asszony. Átüt a
szövegen aprivát gond. A privát indulat. Nem profi a duma.
Felfoghatod^ akár nyavalygásnak. Valljuk be, már-már
nélkülözi az eleganciát is. Ha én olvasó lennék, biztosan
elfordulnék az ilyen spleenes pofáktól, mint amilyen én
vagyok abban az interjúban. Meg úgy, egyébként is, mosta-
nában. El nem képzelhetem, mi ütött belém, miért, miért?
Azok a mondatok a halálvárásról, meg a veresborokról,
meg a nőkről, akiket így-úgy, de azért szerettem és követ-
tem! Mindez nyakon öntve jó adag savanykás dekadenciá-
val. Ez lennék ér.? Na jó, tegyük fel, nem ez vagyok, nem
ilyen jobb, okosabb, szebb s főleg használhatóbb. De mire?

Átjár a sejtelem, lehetséges, hogy én azért szálltam ki
mindenféle ringből, mert tényleg ilyen vagyok? Ilyen nem-
használható? Ha igen, le kell vonni a konzekvenciát, kész,
vége, jöjjenek az új idők új dalnokai. (No, azok jönnek is,
biztatás, hívás, kérés nélkül, van az domború mellkasoknak
hangos döngetése az tájban.)

Folytatván a privát katasztrófák sorát, elkezdtem tanítani
is, két szakközépiskolában egyszerre, oda-hagyva értük a
Kortárs meleg és puha versszerkesztői székét. Gondolván, a
líra csak-csak elvan anélkül is, hogy az ember az iroda-
lomban kínálkozó pozíciókban életfogytiglan megül. Azt
megszoktam, hogy a környezetem furcsán és hitetlenkedve
néz rám azóta. Nem hülyének néznek, a helyzet annál
sokkal rosszabb. Öngyilkosnak. A nagy önigazolások, át-
igazolások, leigazolások, visszaigazolások idején nem nor-
mális az, aki minden ok nélkül otthagy egy szerkesztői
állást, s elmegy napszámosnak, mezei tanárnak. Ráadásul
szakközépiskolába. Mondta is barátom a hétvégi éjjeli
borozáskor, legalább főiskolára mentél volna, vagy egye-

temre. Merthogy a szakma. S még a rangod is ilyesmit
követelne. Volt okom tűnődésre tehát, mi is a rangom, és
mit követel meg tőlem. S ha tartozom, mivel a szakmának?
Mivel az olvasónak? Mennyire fog szégyenkezni, hogy
valaha egy sima középiskolai tanár verseit szerette (s talán
szereti még ma is)? Még eltűnődtem azon is - mert
bevallom, ez a barátom nem szokott hazudozni nekem,
főleg, ha rólam van szó, így komolyan el kellett keserednem
a megjegyzései miatt -, mennyivel fog alábbrangsorolni a
szakma, mert hogy csak, és mert hogy mégis. Rá kellett
jönnöm, ha már így felvetődött, s nem kerülhettem meg a
választ, hogy bizony, lesz itt lecsúszásom, csak győzzem
lélekkel és tartással. De hát nem mindegy? Persze, hogy
nem mindegy! S gondolom, vagyunk egynéhányan, akik
ebből a mostaniból sem akarják kivenni a részüket, azaz
most sem akarnak belül lenni. Csak az állapot - valljuk be
szégyenkezve - kényelmesebb volt az egypártrendszer
idején. Egy párt közé nem lehetett beszorulni. Ellene
lehetett, vagy vele lehetett, ütött vagy engedett, sőt hagyott.
A mostani helyzet azonban olyan, mint a bolond daráló.
Elkerülöd az egyik párt fogaskerekét, máris ledarál a másik,
s van abban valami bájos könnyedség, ha csak az egyik, s
nem mind a kettő, három, négy, tíz egyszerre. Aki nincs
sehol, azt mindenhonnan veszély fenyegeti. Nem védi a
nyáj, a csorda, farkast kiált, és megeszik a megmentésére
összefutott nyájas vadászok.

Egyelőre persze nem igyekszem méltó lenni a szakma
megelőlegezett bizalmára, s továbbra is az írói rangomtól
idegen (szak)középiskolai oktatásnak szentelem az alkotás-
tól elhódított időmet. Nyilván majd visszatérek - ha vissza
tudok még térni -, amikor idegekkel és gyomorral bírhatóak
lesznek (számomra) a körülmények az irodalomban is -
vagy legalább. (Megjegyzem, többre becsülném magamat,
ha végleg kívül tudnék maradni.)

Végezetül még egy megrendítő élmény a veresboros
hétvégéről: másik barátomnak elromlott a computere. Ezt
nyilván csak az érti meg, akinek valaha volt computerrel
dolga. Álltunk fölötte tehetetlenül, sem a command com,
sem a config sys, sem ez, sem az, a helyzet komoly,
hardveres gond, kész és kész a gép. Barátom legyint, semmi
baj, visszaküldi a masinát, úgy ahogy van, a cégnek - egy
nyugati vállalkozó magyarországi (európai) képviselője az
úr -, már úgyis fel akarta cserélni valamilyen modernebb
típussal. Csak a winchesteren lévő munkáimat sajnálom.
Mondja és legyint. Legyintek én is. Több is veszett Mo-
hácsnál, barátom. Gondolj arra a rengeteg winchesterre,
amelyeket az elmúlt időszakban dobtak ki, vagy kapcsoltak
ki, vagy töröltek le! Ezeket a winchestereket hívhatjuk
emberi agynak, elmének, melyeken életek, ismeretek, ta-
pasztalatok, kicsiny és gigászi dolgok halmozódtak fel. S
most beállítják helyettük az üres új/régi winchestereket,
amelyeket új gazdáik meg- vagy újraformáztak, és egyelőre
nem tudnak megtölteni semmivel, csak néhány olcsón
kapott vagy lekoppintott programmal. Nem történt semmi
komoly, csak kicsiben lezajlott a rendszerváltás nálad is.
Barátom hallgat, pedig fel kéne tenni egy kérdést. Egyetlen,
apró, ócska kis kérdést. Hogy rendben van, de miről tehet a
gép? Rendben van, de miért nem teszi fel? ő kitől, mitől fél,
ha fél, ma?

A FOR KALARA


