
TÖRTÉNELEM

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.
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család

12

19

24

27
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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
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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.
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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.


