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Zalán Tibor

Kin(n) állni bosszú?
Almomban két macska voltam és játszottam egymással.

(Kosztolányi idézet, vagy valami hasonló)
Először nem álltam meg. Valamilyen felirat a telefonfülke

oldalán, előtte gyertya pislákol a földön, néhány járókelő, aki
kíváncsian előrehajolva böngészi a kézzel írott üzenetet. És
nem álltam meg másodszor sem. Pedig akkor már több ember
ácsorgott a felirat előtt, több volt a gyertya, és a felirathoz más
feliratok csatlakoztak. Istenem, valami hecc lehet, gondoltam,
valaki kitalált valami szellemes kis polgárpukkasztót már
megint, jön a polgárosodó magyar, elolvassa, jót dühöng vagy

jót nevet, megy tovább az élet rögös útján, mely többnyire egy
szürke, érdektelen kis munkahelybe torkollik.

Szavazni hívnak, vagy éppen szavazásról akarnak lebeszél-
ni, temetik az előző rendszert vagy ezt az újat itt, ni, mely
sokak szerint nem is olyan új, listát kezdeményeznek valakik,
úgy, mint régen, tudjuk jól, listában él a magyar. (Apropó,
lista. Látom az újabb listákat. Együtt a hajdani tépett bundájú
bárányok és az őket tépő, később - más tépőktől egészen más
miatt - szintén tépett bundájú farkasok, békés, tiltakozó
együttlétben: együtt. És sejtem, az utóbbiak így mossák tisztá-

Folytatás a 48. oldalon



Seprősi-Czáránd György

Via crucis
(vibrató)

A demokrácia ismérve némi liberalizmus. A liberaliz-
mus lényege pedig a sokszínűség. Mondhatnám: színvá-
laszték. Ez különbözteti meg a diktatúrától. Az egyszín-
rendszertől.

Kezdődtek kirajzolódni a szivárvány vöröset követő
színei (narancs - sárga - zöld - kék - ibolya). Aztán belát-
tuk, hogy a színek különbözősége ellenérc is - a szivár-
vány ugyanaz. Hallhattuk új idők új kaméleonjait teli pofá-
val bőgni a demokráciáról. Az általuk (velük) nekik terem-
tettről. -

(Tündérország, 195?) Elvettek mindenünket. Földet, há-
zat, bútort, ruhaneműt. Nagyanyám évekig egyetlen fekete
ruhában járt, amit este kimosott, s ha szerencséje volt, reg-
gelre megszáradt. Négy gyermeket szült, s akkoriban nyo-
mott (cirka) negyven kilót. Naponta kellett jelentkeznie a
monori rendőrségen. Gyalog ment (mászott inkább, a ki-
merültségtől), útközben egy kulacsból tejet kortyolgatott,
mert úgy összeszűkült a gyomra az éhezéstől, hogy szilárd
ételt nem tudott magához venni, meg nem is igen volt mit,
ami kevés megadatott, kellett a gyerekeknek.

(Évforduló, 1991. No. 600)
(Homília) Az ünnep exkluzív szónoka szívet-lelket me-

lengetőén ecseteli az elmúlt negyven esztendő történéseit.
Mert, ugye, az emberek kétféleképpen élték meg e korsza-
kot. Akinek annak előtte volt valamije, attól elvették, sorsa
tehát rosszabbra fordult. Akinek semmije nem volt, az né-
mi gyarapodásra tehetett szert. (Milyen egyszerű!) Namár-
most, a békesség kedvéért kölcsönösen kérjünk bocsánatot,
és bocsássunk meg egymásnak.

(Bűnbakságom okán!) Itt az alkalom, hogy a nyilvános-
ság, a sokadalom színe előtt alázatosan (megalázottan) le-
térdepeljek, és esedezve rebegjék ajkaim a bocsánatkérés
szavait. Bocsáttassák meg nekem, hogy nem lakom tágas
kastélyban, a gesztenyefák lombja nem ad árnyat a patinás
ezüsttálcák helyett viaszosvászon asztalomon. Bocsánatot
kérek, hogy a pénzemen még középiskolába is járhattam,
majd későbbi tanulmányaim fizetésem nagyobbik részét
felfalták. Bocsánatot kérek.

(Fikció) Látom magamat, amint bűnbánóan ott térdepe-
lek egy (akármilyen színű) szőnyeg szélén, a párttitkár te-
nyerét lefelé fordítva fejem fölé nyújtja mindkét kezét,
szemét az égre emeli. Magabiztos hanghordozása minden
kétséget kizáróan igazolja kompetenciáját. Sorolja vétke-
im. Izgatott vagyok. Csak akkor nyugszom meg vala-
mennyire, mikor a zárszót dörgedezi: - megbocsátunk.
Fellélegzem. Fehérre mosták bűnös lelkemet. Óh, mely
nagylelkűség!

(Epilógus, 1991) A sor más, persze, egészen más, mint
az a sor volt. Csak az arcok ismerősek, a most is sorban
állók arca. Epimorfizmusok - korunk csodája. Döntöttem.
Kívülmaradok. Naivság, de hiszek a szellem autonómiájá-
ban vagy mifenéjében, hiszem, hogy az ember egyszeri és
megismételhetetlen, ezért önálló, ám szabad választása
szerint kollektív (is, lehet). Hiszem, hogy mindannyiunkra
szükség van; rám is.

Tartalom
Zalán Tibor: A kor falára (publicisztika) 1. és 48. old.
Seprősi-C zárán György: Via crucis (publicisztika) 2. old.
Lengyel Boldizsár: Másként kell néznünk a történelmi
játszmát (interjú Mészöly Miklós íróval) 3. old.
Kőváry E. Péter: Hatvanhat alföldi mondat
(dokumentum) 7. old.
Lengyel Boldizsár: A közművelődés végvárai
(kerekasztal-beszélgetés) 8. old.
Kerékgyártó T. István: Vitazáró a polgárosodásról
(esszé) 11. old.
Váradi R. Szabolcs: Tavaszig; Időközben; Indulat
(az öregekhez); Éjjel; Ősz; Esti látomás (versek) 14. old.
Cserőháú Kovács István: írók arca (rajzok) 15. old.
Szabó István: Domine Spectabilis!
(Emlékezés Papi Lajosra) 16. old.
Rideg Gábor: Kísérlet a XX. századi magyar festészet
történetének modellezésére (tanulmány) 19. old.
Horváth Attila-Kenyeres Sándorné-Kerékgyártó T. István:
Lehet-e önálló Csataszög? (tanulmány) 23. old.
Pethő Mária: Jánoshida népi táplálkozása (tanulmány) 27. old.
Padár Julianna: Barangolás a régmúltban
(Pusztataskony helynevei és történetei) (riport) 30. old.
Elek György: A nagykunsági parasztvármegye
a 17. században (tanulmány) 33. old.
Rigó József: Mesevilág (kritika) 44. old.
Zelei Miklós: Szuper, szuper botocskám (kritika) 46. old.
Técsi Zoltán: Műanyag mennyország (publicisztika) 46. old.
Mellékletben közöljük:
Bálintné Hegyest Júlia: Jászkunság repertórium (1991)
Ecseki Jánosné: Rólunk írták (cikkbibliográfia)
A címlapon id. Kátai Mihály festményét közöljük. Ezt a számun-
kat Szenti Ernő grafikáival illusztráltuk. (6., 12., 13., 18., 29.,
32., 43. oldal)
A piktográfiákat és iniciálékat Gyó'rfi Sándor tervezte.

Jászkunság
Társadalmi és kulturális folyóirat. 1992. február XXXVIII. évfolyam 1.

szám. Megjelenik kéthavonta 48 oldalon, a/4-es nagyságban.
A szerkesztőség címe: 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2. fszt. 65.

Telefon: (56) 37-610
Szerkesztőségi fogadóóra: szerda 10-13 óráig

Főszerkesztő: Körmendi Lajos
Olvasószerkesztő: Dorkovics Ágnes

Technikai szerkesztő: Dede Géza
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Szerkesztőbizottság: dr. Botka János, Csatári Bálint, Fekete-Szabó Sán-
dor, Györfi Sándor, dr. Kerékgyártó T. István, Körmendi Lajos, dr. Mre-

na István, Sarusi Mihály, dr. Szabó László, dr. Tóth Albert
Kiadja a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár,

5001 Szolnok, Kossuth tér 4 . Pf. 139 Telefon: (56) 41-333.
Felelős kiadó: Bertalanné Kovács Piroska

Készült a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár nyomdájában.
Felelős vezető: Demeter Miklósné

Megvásárolható Jász-Nagykun-Szolnok megye közművelődési intézmé-
nyeiben (könyvtárak, művelődési házak, múzeumok). Előfizethető rózsa-

szín postautalványon a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár címén.
Csekken történő megrendeléskor kérjük feltüntetni a Jászkunság nevét.

Egyes szám ára: 38.-Ft
Előfizetési díj egy évre: 228.-Ft

ISSN: 0448-9144



GONDOLKODÓ

Lengyel Boldizsár

Másként kell néznünk
a történelmi játszmát

Mészöly Miklós 1921. január 19-
én született Szekszárdon. Szülővá-
rosában érettségizett. A budapesti
Pázmány Péter Tudományegyetem
Jogi és Államtudományi Karán dok-
torátust szerzett. A frontra került
1943-ban, ahol többször is fogságba
esett. A háború után volt malomel-
lenőr, munkás, terménybegyűjtő.
Szerkesztett újságot, volt színházi
dramaturg. Már régóta szabadfog-
lalkozású író.

- Az elmúlt évek változásainak tük-
rében hogyan ítéled meg Európa és
Közép-Európa viszonyát?

- Szomorú, ugyanakkor teljesen ter-
mészetes tünet, hogy változatlanul úgy
teszed fel a kérdést: Európa és Közép-
Európa. Természetesen van specialitá-
sa az; Európán belül tagolódó részek-
nek. Hiszen beszélünk Hispániáról,
Skandináviáról, Németalföldről, miért
ne beszélhetnénk joggal Közép-Euró-
páról is. Hiszen szerves kiegészítője
volt az egységesnek mutatkozó Euró-
pának.

Abból kellene kiindulni, hogy a má-
ra banálissá, újságírói szlogenné kopta-
tott Európa-ház fogalommal olyan je-
lentős mértékben lehet visszaélni, és
bizonyos reményeket, nosztalgiákat
könnyűszerrel megalapozni, hogy
szinte már veszély is van ebben. Euró-
pai házról addig nem beszélhetünk,
amíg azt a bizonyos májusfát a házte-
tőn ki nem lehet tűzni. Majd akkor.
Addig viszont szép és ígéretes romhal-
maz, amit házépítés közben látunk.
Meszesgödrökkel van tele. Bontott
vagy éppen kopácsolt tégladarabokkal.
Valójában így néz ki a mi Európa-há-
zunk is.

Történelmi távlatból nézve mégis
azt kell mondani, hogy Európa sosem
egységesen fejlődött, és ért el bizonyos
egységes szintet. Különböző jellegű és
típusú vállalkozásoknak folyamatosan

létrejövő közös vállalkozása volt. A
szellemileg és geográfiailag meghatá-
rozható Európának kevés olyan idősza-
ka van a történelemben, amihez Kö-
zép-Európa igen erőteljesen ne járult
volna hozzá. Vegyük csak Magyaror-
szág esetét. A mi reneszánszunkat pél-
dául, amikor nagyon szervesen, az élő
organizmus közvetlenségével jelen
voltunk Európában. A történelemnek
voltak olyan szakaszai is termé-
szetesen, amikor mesterségesen lemet-
szették Közép- Európát Európáról. Ak-
kor a közös vállalkozásban nem tudott
igazán részt venni. Az elmúlt időszak-
ban annak a központi hatalomnak a
létrejötte volt például az ok, amely a
maga nagyhatalmi és történelmi misz-
sziótudatával mindent elkövetett azért,
hogy önmagával együtt a birodalom
peremállamait is leválassza Európáról.
Az egésznek a létrehozója két messia-
nisztikus nagyhatalmi tudat küzdelme,
a germáné és a nagyoroszé. Az utóbbi-
hoz sorolódván egy tőlünk szellemileg
és igen sok-sok reflexben idegen hatal-
mi és társadalmi rendszernek a szerves
alkotórészeként kellett volna működ-
nünk. Az ebben a státuszban eltöltött
időszak soha nem tette ezt a térséget a
birodalom természetes és szerves alko-
tórészévé. A keleti mentalitású ortodox
gigantikus hatalom földcsuszamlás-
szerűen lelepleződött. A hatás tehát
gyenge volt, ugyanakkor azt is meg
kell állapítanunk, hogy a rontás, amit
végzett a társadalmunkban, viszont
olyan mélyre hatolt, hogy az újat aka-
rás periódusában, napjainkban renge-
teg gondolkodásbéli sémát örökletes-
nek kell tekinteni. A „Volt egyszer egy
Közép-Európa" kötetcím ironikus, két-
értelmű megfogalmazás. Valamilyen
szinten szerencsés periódusokban volt.
Igazában történelmi tartóssággal funk-
cionálni nem tudott. A mi belső ál-
munk, külső feladatunk az volna, hogy
új alapokon, huszonegyedik századi
alapokon valóban megszülessen. A

szovjet birodalomban az oszd meg és
uralkodj elve érvényesül. Ennek tartós
történelmi következménye az volt,
hogy ebben az úgynevezett egységes
politikai periódusban sok szempontból
még jobban eltávolodtunk a szomszéd
államoktól, még kevésbé tudtunk egy-
más irányába közlekedni, mint azelőtt.
Mert ez a központi hatalom átvett egy
korábbi, hosszú lejáratú központi ha-
talmat, amiben mi társszerzők voltunk.
A monarchiában. A státuszunk tehát
teljesen más volt. A monarchia elmúlá-
sa után mi nem olyan Magyarországot
tudtunk magunknak és a világnak bizo-
nyítani, amely egyértelműen hatható-
san és jól szinpátiát támasztott volna
felénk. A sérelmeink, az illúzióink, a
történelmi fantazmagóriáink az igé-
nyeknek olyan típusú megfogalmazá-
sát és rendezését tartósították a tudat-
ban, ami feszültséget teremtett. Ezek a
feszültségek ma is megvannak. A civil
gondolkodásmód ugyanis arra hajlik,
hogy a térségben követett gyakorlati
politikánk olyan sok hibát eredménye-
zett, amelyeknek egy része nehezen
korrigálható. Nem teremtette meg,
nem használta ki azokat a lehetősége-
ket maximálisan, amelyek az új hely-
zetben az orosz hatalmi vonzástól
megszabadult környező országokban
az egymásra utaltság gesztusait a bizal-
matlanság feloldását segíthették volna
elő. Nem sorolom fel, hogy melyik
részről milyen hibák követődtek el az
utóbbi időszakban is. Álláspontom az,
hogy nekünk a magunk udvarán kell
sepernünk. Ha úgy érezzük, hogy a
történelem bonyolódásában úgyneve-
zett sérelmek értek bennünket, világo-
san gondoljuk végig azt is, hogy mind-
azok az igényféleségek, amelyek érzel-
mileg, gondolatilag jelentkeznek,
mennyiben jegyzettek a világ politikai
börzéjén. Teljesítésüknek mennyiben
van realitása. Ez egy olyan per, ahol a
magyar társadalom nagy része úgy érzi
a trianoni sérülés után, hogy ő az alpe-
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res. Tárgyi vetületében azt érzi, hogy
olyan európai rend alakult ki Jaltával
megerősítve, korábban Trianonban el-
döntve, ami az ország lakosságának jó
részét a korábbi határokon kívül he-
lyezte. Ez egy politikai realitás, amin
belül nekünk, a modus vivendit meg
kell találnunk. Valószínűleg nem az a
helyes érzelmi, politikai gondolkodás-
mód, ha mi a klasszikusan nem bevált
határfogalmak további erőszakolásá-
nak újraépítésével és újragondolásaival
próbáljuk az igényeinket gondolatban
politikává kovácsolni. Ez ront bennün-
ket is. Belülről. A határokat valami-
lyen formában szellemiesíteni kell.
Nem akadályokat kell építeni, hanem
az áthatolásokat biztosítani.

- A centralizált szovjet hatalom ve-
szélye változatlanul fennáll, vagy vég-
leg megszűnt?

- Nem vagyok jós. Koromnál fogva
viszont kialakult bennem egyfajta tör-
ténelmi szimat, jártasság. Visszaren-
dezhetetlennek érzem és hiszem azt,
ami térségünkben bekövetkezett. Az
viszont bizonyosnak tűnik, hogy a ha-
talmi egyensúlynak egy új erőközpont-
ja fog kialakulni. A világ valamikép-
pen igényli a hatalmi centrumokat és
azok vonzáskörének kialakulását. En-
nek végleges jeleit még nem látjuk,
nem alakulhattak ki ilyen rövid idő
alatt. Európa, ez a morzsányi terület,
nyugati részével Amerikához kötődik,
mint nagyhatalomhoz. És Angliához.
Ez egy pólus. A Szovjetunió eltűnése
és felbomlása a másik oldalon vákuu-
mot teremtett. A Szovjetunióban még
alig kiszámíthatók azok az esélyek,
hogy ez milyen formában alakul majd
tovább. Nem tudni, leköti-e magát ke-
leti, másik hatalom felé. A Szovjet-
uniónak és Kínának egy új típusú szö-
vetsége ismét egy teljesen új erőegyen-
súlyt teremtene Amerikával, illetve a
nyugati hatalmakkal szemben. Nem
valószínű, hogy mindez a hidegháború
égisze alatt következik be. A Szovjet-
unió keresni fogja, hogy a saját legyen-
gült állapotából Kelet felé - pillanat-
nyilag ez, ami megfogható - támaszt
jelentő kapcsolatokat teremtsen. Ne-
künk egyetlen ésszerű cselekedetre van
lehetőségünk a két malomkő között. A

malomkövek nem akarnak zúzni, de ez
mégis egy sajátos helyzet. A két ma-
lomkő közötti keskeny rést kell kihasz-
nálni. A búzaszem úgy tudjon át-
csusszanni, hogy ne zúzódjon porrá.
Kicsit meg fog zúzódni. Megeléged-
nék azzal, ha autonóm, sajátságainkat
megőrizni tudó grízzé morzsolódnánk.
A gríz autonóm formája a lisztfélesé-
geknek, de mégsem por.

- Brezsinszki már korábban megjó-
solta, hogy ebben a térségben komoly
problémát okoz a nacionalizmus. Mi-
lyen jellegű gondok merülhetnek fel?

- Közös fertőzés, közös betegség
áldozatai vagyunk. A tüneteket nem-
csak a szomszédokon, magunkon is
megfigyelhetjük. Ebből csak egy közös
belső szándékkal lábolhatunk ki, mert
a politika rengeteg olyan taktikát ki-
dolgozhat, melyet autonóm módon az
állampolgárok nagy része nélkül is
végre tud hajtani. A nacionalizmus vé-
gül is pszichológia. Emberi voltunk
gyengeségéhez, ugyanakkor erejéhez
is tartozik. A méltó megmaradás kate-
góriájába sorolható be. Valahová tarto-
zunk, valamibe beleszülettünk. Azt
kell kiszűrnünk, hogy ez ne ellenség-
képek kiépüléséhez és tartós konzer-
válásához vezessen. A patriotizmus
teljesen más. Az önbecsülésünknek po-
litikai kategóriában való megfogalma-
zása, önbecsülésünk előfeltétele. Szün-
telenül gazdagítani és nemesíteni kell.
Nem mondhatunk le róla. Minden ná-
ciónak legszebb hivatása az, hogy
olyan modellértékűvé próbálja kultu-
ráltan kicsiszolni, felemelni az önmaga
olyan talentumait, amelyek őbenne
vannak meg a legelemibben és legsajá-
tosabban. Hívás legyen a világ felé,
hívás legyen a szomszéd felé. Tehát
mintát adunk. Szellemi, lelki és érzel-
mi mintát. Külföldi találkozásaim so-
rán írókkal, politológusokkal teljesen
oldottan tudtunk beszélni ezekről a
kérdésekről. Élesen, őszintén vetődtek
fel a sajátos problémák. Ha tapasz-
talatainkat, hibáinkat elmondjuk, meg-
nyílik az ajtó minden vitában. Azt lá-
tom, hogy mindenütt küzdenek ezzel a
problémával. Gyakori, őszinte és sze-
mélyes kontaktusokon kell a témákat
kibeszélni. A népek között is van lelki-
zés. Ebben a térségben, ezen a terüle-
ten kellene a legmélyebben lelkizni,
kertelés nélkül. Tudnunk kell, hogy

minden lélekben lejátszódó dolog
hosszú és nagyon érzékeny folyamat.
Toleranciára, türelemre van szükség.
Kíváncsiságra a másik értékvilága
iránt. Ebben mi, magyarok nem na-
gyon vagyunk élenjárók, még egymás
között sem. Fújjuk a magunkét, mint a
nemzeti kürtöt, úgy, hogy a másik be-
lesüketül, mégsem halljuk, hogy a má-
sik mit gondol, vagy mit akar.

- - A gyors társadalmi változásokban
sokan aggódnak a művészetért. Te mi-
lyennek látod a művészet lehetőségeit?

- Mérhetetlenül jobb lehet és jobb
lehetne, mint egy diktatúrának még a
lakályosítottabb formájában is. Tehát
lehetne jobb. De itt is, mint más, eddig
érintett politikai területen, fontos felis-
merni azt, hogy az elmúlt időszak mik-
be rázott bele minket. Megszokottság-
ba és beidegzésbe, amitől nagyon ne-
héz szabadulni. Ha a szabadság és
rabszolgaság két kategóriáját nézzük,
mi emberek olyan csodálatos fajta va-
gyunk. A legszívósabb és a legalkal-
mazkodóbb. Nincs olyan rossz életkö-
rülmény, amit, ha tartós, valahogy ne
próbálnánk lakályosítani, mert élni
akarunk, és holnap felébredni. Meg-
szokjuk. S amíg diktatúra van, annak
kemény feltételeit is bármilyen szen-
vedés és elzsibbadtság árán. Tudjuk a
mechanizmusát, a fogaskerekek moz-
gását. Ez az állati szint. Megszokja az
ember. Sajnálatos módon a rabszolga-
ságotjobban tudjuk feldolgozni, minta
megnyíló szabadsággal gazdálkodni.
Ez ugyanis tudatunkat, akaratunkat
sokkal magasabb szinten veszi igény-
be. A szabadsággal való gazdálkodás
művészet ahhoz a magatartáshoz ké-
pest, amire a diktatúra kényszerít, és
amilyen játékteret hagyva engedi,
hogy szeretkezzünk, néha nevessünk,
együnk és aludjunk. A szabadság ma-
gasabb kategória. A létezés művészi
kategóriája. Bicsaklások árán ezt most
tanuljuk. Végig kell olvasni a lapokat,
az eluralkodott retorikát, a társadalmi
és személyes közlekedés játékszabá-
lyainak teljes kavartságát, az ízléste-
lenségbe fulladó önzéseket, karrieriz-
musokat. Ezt látjuk a politika arénájá-
ban is, ha bizonyos napokon bekap-
csoljuk a televíziót. Van ok elkedvetle-
nedésre. Nem jól gazdálkodunk azzal a
szabadsággal, amelyet valójában telje-
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sen szabadon használhatnánk fel, a ma-
gunk jobb céljaira.

- íróként hogyan éled meg az érté-
kes művészet háttérbe szorítását, illet-
ve kiszorítását?

- Régi probléma ez, nem most szü-
letett. Egy kialakultabb társadalmi be-
rendezkedés egy idő múlva kidolgoz
magának egyfajta elosztást a működés-
ben. Kialakult az Aczél- korszakban is
az irodalompolitikában is egy funkcio-
nálni tudó, úgynevezett irodalmi élet.
Pontosan lehetett és kellett tudni azt,
hogy amit a kultúra, a művészet a
nemzet asztalára letesz, az milyen
fenntartásokkal, milyen keretek között
volt lehetséges. Most parttalan játéktér
látszik megvalósultnak, amelyben a
szellemi gazdálkodás is zavarba jött.
Az anyagi háttérrel is napról napra
több a gond, rosszul megy. De mindent
az anyagi háttér bizonytalanságára rá-
fogni nem lehet, veszélyes is volna. Az
értéktelen árasztotta el mindenütt a pi-
acot. Az emberek nagy része ezt igény-
li. De a szellemi táplálék nívójáén
nem teljesen az átlagpolgár a felelős,
hanem az a mentalitás és nevelési elv,
ami ezt az állampolgárt felnőtté és
olvasóvá tette. Ha nem érték után nyúl,
azért nem csak az állampolgár felelős,
hanem az a neveléspolitika és iroda-
lompolitika is, amely alacsony szinten
tartotta a kulturális és művészeti érdek-
lődést.

Boldogult Joob Dániel, a Vígszín-
ház igazgatója mondta a két világhábo-
rú között valamikor, hogy a közönség
ízlését nem lehet eléggé alábecsülni.
Az iróniával megfogalmazott gondolat
azt jelenti, hogy a nagy tömeg gondol-
kodása és művészeti érzékenysége
mindig más területeken volt otthon.
Érzékenység és művészi kvalitás
szempontjából alacsonyabb szinten
mozgott, és az igazán értékes művek-
nek a történelmi hatása lassú folyamat-
nak az eredménye. így volt ez mindig.
Ne féljünk kimondani, hogy a tömeg-
cikkel szemben mindig arisztokratikus
minőség volt, mindig kevesebben
nyúltak hozzá. Ezen nem kell kétségbe
esni. Amíg ember lesz, mindig meg-
lesznek ezek az eltolódások, hiszen
nem vagyunk egyformák. A modern
konfekcióipar is nagyon jól tudja, hogy
csiricsárét is kell csinálni, meg elegán-
sát is. Ha bemegyek a magyar szellem

áruházába, természetes, hogy ízlésem
szerint megyek a különböző osztályok-
ra. De az igenis gond, hogy az értékek
létrehozásának és terjesztésének ilyen
mértékű problémája állt elő. Ez már
veszélyhelyzetet sugall. Az értékek el-
maradásával kezdődik a nemzeti kultú-
rának a sírásása. A kultúra irányítóinak
most erre kell figyelniük. Ez nem fel-
tétlenül pénz kérdése csak. A művészet
élésének, funkcionálásának a politikai
miliőjét, kereteit megteremteni: ez
koncepció kérdése.

- Napjainkban ismét sokan vissza-
térnek a valláshoz. Mit szólsz Marlow
híres mondásához, mely szerint a hu-
szadik század vagy vallásos lesz, vagy
nem lesz?

- Mély, önkínzó, az ezredvéghez
illő mondás. Az öreg Marlow mondta
ezt. Az, akinek politikai pályafutása,
belső hitbéli fejlődése korántsem ilyen
mondatot ígér, mely nem sokkal halála
előtt hangzott el a szájából, amikor
teljes szellemi frissességgel mérte fel a
világot, a politikát. Azoknak a felisme-
réseknek a hatására, amelyeket az em-
beri tudás létrehozott erre az ezredvég-
re. Ez a tudás a maga gépi, technikai
világával olyan veszélyekkel és olyan
véghelyzetekkel szembesítette az ez-
redvég emberét, amelyik szükségsze-
rűen elgondolkoztatta azon, hogy va-
jon az ember pusztán van-e, vagy pe-
dig tudomásul veszi, hogy elmúlik.
Ilyen egyszerű a lélektani háttere an-
nak a mélységesen archaikus érzésnek,
hogy igazában nem tud valamilyen
szinten tartósan kibékülni az emberbe
zárt ember eszményének a gondolatá-
val. Egy olyan gondolattal, amelyik az
embert úgy képzeli el, hogy képtelen
önmagán túltekinteni és önmagából ki-
lépni. Ez a különböző korok hitvilágai-
ban mindig megteremtette a valóság-
nak egy olyan ellenpontját, amit nem
tudunk felfogni. A tizennyolcadik szá-
zad a maga racionális önhittségével, az
emberi léttel és az univerzum létével
szembesülve naiv eleganciával tudta
elmetszeni azokat a köldökzsinórokat,
vagy azt az egyetlen köldökzsinórt,
amelyik mégiscsak kivezet abból a vi-
lágból, amelyet én az értelmemmel be
tudok fogni. A technikai és termé-
szettudományos fejlődés mai végkö-
vetkeztetései olyan kategóriákkal
szembesítenek, hogy az emberbe zárt

ember eszménye kevésnek bizonyul.
Más kapaszkodókra van szükség. Ez
nem egy vallásnak az apológiája, ha-
nem az élet legaljáig végiggondolva az
embert magát, egy föltételezés, vagy
egy érzelem természetességének az
apológiája, hogy az emberbe és csupán
emberbe zárt eszmény nem kielégítő.
Még az értelmem számára sem. Az
érzelmeim számára különösen nem.
Most azt éljük meg, a vallásos érzület
felfrissülésével, hogy a rációval agyo-
netetett, az ideológiáktól megcsömör-
lött ember nem találja helyét sem ön-
magában, sem maga körül a világban.
Kapaszkodót keres. S ezek a kapaszko-
dók mindig az irracionalitás irányába
nyúlnak ki, vagy történelmileg kiala-
kult vallások érzelmi keretrendszeré-
ben, amelyek valamilyen belső békét,
távlatot tudnak nyújtani az embernek.
Elég sok tapasztalatunk van ahhoz,
hogy a történelemben feltűnt vallások
önmaguk is milyen iszonyatokat pro-
dukáltak. Emberek élték, emberek pro-
dukálták ezt. A kereszténységnek is
van bőségesen gyónni valója. Mint
azoknak a fundamentalizmusoknak,
amelyek most végigperzselik a világot.
A mohamedán fundamentalizmus vég-
letességére gondolok, amely egyszerű-
en politika és vallási hit, a társadalmi
lét és a vallás között oly mértékben
nem tud különbséget tenni, és nem
akar különbséget tenni, hogy a testvér-
háború iszonyatáig visz a vallási hit
égisze alatt. Európában sem lehetünk
büszkék. A kereszténység is végigjárta
ezeket az utakat. Gondoljunk a pápa-
ság időszakaira, a máglyákra, a har-
mincéves háborúkra. A vallási hitek
hogyan kergették bele Európa marok-
nyi népeit a testvérháborúkba. Gondol-
junk a keresztes háborúkra és a keresz-
ténységnek vérrel és vassal végrehaj-
tott misszióira, csupán azért, hogy az
általa igaznak tartott hitnek a részesévé
tegyen egy másik kultúrába született
embert. Gondoljuk azt, hogy a történe-
lem ismétlődés. Az a szellemi és morá-
lis export, amit századokon keresztül
mi, európaiak hitünkkel, civilizációnk-
kal exportáltunk a világba fenntartás
nélkül, remek tanítványokat is terem-
tett. Az export most mint egy távoli
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echo, egyre közeledve, ugyanarra az
Európára visszacsöppen. Most fel va-
gyunk háborodva és meg vagyunk
döbbenve! Ez így nem őszinte. Más-
ként kell néznünk ezt a történelmi
játszmát! Küzdenünk kell. Nem fogad-
hatjuk el a fundamentalizmus iszonya-
tait. Ma mégis csak kétezret írunk. A
régen elviselhetetlen normák talán
most még elviselhetetlenebbek. Itt van
a konfliktus, ami ezt az ezredvéget
beárnyékolja. Olyan reflexek szaba-
dultak fel a népek mély rétegeiből,
hogy időzíteni látszanak olyan
konfliktusokat, amelyekről azt hit-
tük, hogy a politika színpadáról ki-
buktak. Úgy tűnik, nem. Nem csak

a kultúrák különbözőségéből adódó
konfliktusokról van szó, a politikával
keveredett vallásháborúnak egy új
megfogalmazódásáról is, amitől félhe-
tünk.

- Ezredfordulóhoz érkeztünk. Mi-
lyennek látod az emberiség búcsúját,
illetve mit gondolsz a jövőjéről?

- Két iszonyatosan erős mozgás és
faktum van a történelemben. A homo
technicusé, amely mai világunkat lét-
rehozta, összes csodálatos adottságai-
val és mérhetetlen kártevéseivel. Ezt
kell a helyére tenni. A következő évez-
red politikai és emberi szemléleti vilá-
ga zöld kell, hogy legyen. Újra fel kell
fedeznünk, hogy technikai hatalmunk
nem lehet arra való, hogy elveszítsük
az egymásra utaltságnak a felismerését
az univerzummal, a környezetünkkel, a

természettel. Nem lehetünk a termé-
szet ellenségei és kihasználói. A viszo-
nyunk teljesen új értelmezésére van
szükség. Nem függetleníthetjük ma-
gunkat a földtől, amelyen két lábbal
állunk. Az egyik faktum tehát a zöld.
Organikus kapcsolódásunk a termé-
szethez rengeteg szálon emberi érte-
lemmel nem befogható. Tehát a racio
nalitással kitörölni vélt hitbéli, morális
hátteret az emberi agyból, az emberi
érzelmi háztartásból kiakolbolítani bi-
zonnyal nem lehet. A vallásosság érzé-
sét is a maga helyére kell tenni, hogy
emberszabású legyen, és ne más hitvi-
lágok kárára működő. Mindenkiben
azt kell tisztelnünk és elfogadnunk,
ahogy ő ezt személy szerint megélni
akarja. Mindennemű fundamentaliz-
mus nélkül.

Szenti Ernő rajza
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Hatvanhat alföldi mondat *
f V >

... Mi rendelkezünk Európa egyik
legnagyobb síkságával... fontos a
csend és a tiszta égbolt. Pár év múlva
ez milliárdokat fog émi, de ezt a ma-
gyar köztudat még nem tudja kellőkép-
pen fölmérni. Vannak teljesen elrontott
helyek, mint például a Balaton, de a
Körös és Berettyó medre még rejti
kincseit... Markunkban e kincs, de az
idegenforgalmi struktúrák hiányoz-
nak...

... Egyfajta torzítás az, hogy az Al-
föld nagyon kevés értékkel és adott-
sággal rendelkezik... Itt a „lágy" turiz-
musnak van jövője, de a fejlesztésnek
összhangban kell lennie a tájérték
megbecsülésével, a gazdaság nem
mondhat ellent a környezet igényei-
nek... Munkanélküliség van, mely az
Alföldet egyre súlyosabban érinti... új-
ra kell fogalmazni a... jövőjéről alko-
tott képet...

... Nagyon fontos egy-két gazdasági
térség fejlesztéséhez a világkiállítást
eszközként megfogalmazni...

... A világkiállítás megrendezésével
többszörösére nőhetne az idegenforga-
lom... így itthon lehetne eladni azokat a
termékeket, melyeket nem tudunk ex-
portálni... Jelenleg 250 ezren dolgoz-
nak az idegenforgalomban, melynek
fejlesztése segítene részben megoldani
a munkanélküliséget...

... a falusi turizmusról szól: ... meg-
honosítása gróf Széchenyi Károly ne-
véhez fűződik, 1935-ben 127 falu kap-
csolódott be ebbe a rendszerbe, 12 ezer

600 volt a nyaralók száma, s ez később
egyre nőtt. Volt ennek egy kialakult
rendszere, de mikor zárt társadalommá
váltunk, be kellett szüntetni ezt a tevé-
kenységet... A falusi turizmust nem
lehet vállalkozási rendszerként működ-
tetni, ez egy jövedelemkiegészítő tevé-
kenységként képzelhető el.

... Hiányosak a területfejlesztés esz-
közei, ezekbe az eszközökbe az expót
is besorolhattuk volna... A vitát sajnos
nem sikerült depolitizálni... a 30 milli-
árd forint valóban kevés hozzá ... min-
denesetre, ha a nemleges döntés végle-
ges lesz, úgy az a vidékre is nagyon
kedvezőtlen hatást gyakorol...

... Kérjük és követeljük 8 millió
vidéki magyar esélyegyenlődését!...

... Az Alföld egy komprégió. Alföl-
di összefogásra van szükség. Az alföldi
lobbyzást is hangsúlyozni kell!...

... A hatodik olyan szervezet alakult
meg már, amely idegenforgalmi fej-
lesztést hajt végre a térségben. Miért
éppen itt? Mert a tájat meglátni és
megszeretni egy pillanat műve... Az
Alföld vonzó lehetőséget ad az embe-
reknek, hogy olyan kedvtelésnek hó-
doljanak, amit máshol nem tehetnek
meg, például kerékpárturizmus, példá-
ul lovastúrák... Mutassuk meg az Al-
földet... Az országban még ma is az a
baj, hogy mindig ráérünk mindenre.
Eltelt egy év, és nem történt semmi...

... Ha nem lesz világkiállítás, egyér-

telmű, hogy az ország nagy veszteséget
szenved... A világkiállítás megrende-
zésével ide lehetne csábítani az embe-
reket, de nem szabad a tájat túlterhelni
sem. Előremutató, hogy összefogtak az
alföldi önkormányzatok, de látni kell,
hogy ennek az összefogásnak egyelőre
csak elvi jelentősége van, s legfeljebb a
területfejlesztéssel kapcsolatos közös
kutatásokra terjed ki...

... Az Alföld perspektívája nem
szakítható el attól, hogy mi lesz eb-
ben az országban a turizmussal...
Meg kell tanulnunk értékeinket neve-
síteni és „fogyaszthatóvá" tenni, ezt
megtanulni minél több fiatalt kell
ösztöndíjazva külföldre küldeni... Mi
a legnagyobb piac kellős közepén
vagyunk... ugyanakkor nincs képvi-
selője a szakmánknak a Parlament-
ben... A világkiállításért harcolni
kell, ha másképpen nem, legyen nép-
szavazás!...

... A világkiállítás középtávon is
nagy hasznot hozna már... Jó ötlet a
népszavazás, de lehetne úgynevezett
népmegkérdezés is...

... A táji értékek rendkívül sérü-
lékenyek, ám egy okos idegenforga-
lom elősegítheti ezek fennmaradá-
sát...

... Az Alföld számára két ágazat
lehet a meghatározó: ... a termőföldet
hasznosító mezőgazdaság, valamint a
természeti és tájértékeket hasznosító
idegenforgalom...

1991. október 18-án Mezőtúron, a Zsilinszky-tanyán találkoztak az alföldi megyék önkormányzatainak, polgármes-
teri hivatalinak képviselői, országgyűlési képviselői, idegenforgalmi és természetvédő szakemberei, a területfejlesztésben
illetékes minisztériumi szervek munkatársai és a világkiállítás megrendezéséért felelős személyiségek, akik arról
tanácskoztak: miként lehetne az Expo idején az Alföld tájértékeit károkozás nélkül az idegenforgalom szolgálatába
állítani úgy, hogy ez egyúttal a térség felemelkedését is elősegítené. E tanácskozás jegyzőkönyvéből emeltük ki ezt a 66
mondatot, a 21 felszólalás időrendjét követve, nevek említése nélkül, mert nem azt tartottuk lényegesnek, hogy ki beszélt,
hanem azt, hogy mit mondott.
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Lengyel Boldizsár

A közművelődés végvárai
A beszélgetés Elek Lajos bácsi
temetésének napján készült.
Véletlenül alakult így.

Ha vannak a közművelődésnek vég-
várai, a művelődési otthon jellegű in-
tézmények azok. Ha vannak végvári
harcosai, a bennük dolgozó népműve-
lőkkel azonosíthatók. Nehéz, fáradsá-
gos, kemény munkát igénylő feladat az
övék. Ám az, amit kínálnak, összessé-
gében ritkán kelendő. Azt veszik in-
kább, ami olcsó, aminek híg a leve, ami
gyorsan és maradandó nyomok nélkül
átmegy az emberen. Szellemi épülés,
érzelmi gazdagodás, felrázó ráébredés
akárcsak a legapróbb igazságra - mert
nem megy erőfeszítés nélkül -, hát
nem is kell. Csak keveseknek kell. Az
emberiség felhalmozott kulturális
öröksége és azok közkinccsé tétele kö-
zöttszakadék tátong. A világ szépsége
a labirintus nyílása - ahogyan Simoné
Weil mondja. Néhány óvatlan ember
az, aki besétál rajta. Bolyong vég nél-
kül, elcsigázva, reményt vesztve, sze-
rencsétlenül. Ha nem veszti el bátorsá-
gát, ha folytatja útját, eljut a labirintus
belsejébe, ahol Isten várja. Később,
amikor kievickél, már megváltozott,
más lett. Akkor a nyílás elé áll őrnek,
hogy szelíden betessékelje azokat, akik
befelé igyekeznek. Hasonló sorsuk van
a népművelőknek is. Őrt állnak és pró-
bálják betessékelni az embereket a mű-
velődés, a kultúra áttekinthetetlen labi-
rintusába.

Munkájuk ma sem könnyű. Az ál-
lam kivonulni látszik a művelődésből.
A működési zavarok helyenként állan-
dósulnak. Érték helyett az egyre szapo-
rodó kultúrmocsok a kelendő. Kevés a
fizetőképes kereslet az igazán jóra,
szépre, nemesre. Az épületek üzemel-
tetése anyagi gondok miatt nehézkes.
A népművelőket lelkileg kezdi ki az
érdektelenség, a kezdeményezések
gyakori hiábavalósága. Természetesen
nem adják fel, teszik a dolgukat. Szi-
szüphoszhoz hasonlóan, nap mint nap.

A beszélgetőpartnerek különböző
településekről valók. Czakó Jánosné az
MMIK igazgatója, Darabánt Anna,
Horváth Attila, Kenyeres Sándorné z
megyét járó módszertani csoport tag-
jai. Tihi Antalné Mezőhéken, Lugosine

Urbán Erzsébet Tószegen, Labancz Ig-
nác Nagyivánban, Pravda Julianna
Nagykörűben népművelő.

Milyen az országos és a megyei
helyzetkép? A művelődési otthonok mi-
lyen körülmények között dolgoznak ma?

C. J.-né: - A népművelők egy
része ebben az évben két alkalommal
tárgyalta országos értekezleten a mű-
velődési otthonok helyzetét. Mindkét
tanácskozás kulcsszava a válság volt,
melyet leginkább a megyei jellegű in-
tézmények élnek át napjainkban. A
megyei önkormányzatoknak biztosított
költségvetésből nem jut annyi az intéz-
ményeknek, hogy székhelyi, területi
feladataikat a megszokott módon és
színvonalon ellássák. Ezért egyre több
helyen kezdeményezik, hogy a jelenle-
gi egy intézményt két önálló intéz-
ményre bontsák. Ez a terv Szolnokon
is. A megyei önkormányzat október
l-jével megalakított egy módszertani
feladatokat ellátó intézményt. A városi
közgyűlés néhány nap múlva dönt egy
önálló Városi Művelődési Ház létesíté-
séről. (A döntés szeptember 10-én meg
is született. A Városi Művelődési Ház
1992. január l-jén kezdi meg működé-
sét. A szerző.) Sajnos, a döntések elég-
gé elhúzódtak, és ez sok bizonytalansá-
got idézett elő. Úgy tűnik, 1991 a
vajúdás éve.

Az önkormányzatok területén álta-
lában hasonló a helyzet. Országosan
viszonylag kevés intézményt szüntet-
tek meg. Az emberek és az általuk
választott önkormányzatok ragaszkod-
nak intézményeikhez. Legfeljebb kü-
lönböző működtetési formákban gon-
dolkodnak. Számos helyen bérbe adták
az intézményt. Sor került könyv-
tárokkal történő összevonásra. Ilyen-
kor anyagi okokra hivatkoznak. Nem
biztos, hogy ez teljesen átgondolt in-
tézkedés, hiszen félő, hogy valamelyik
tevékenység megsínyli majd az össze-
vonást.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében
zártak-e be intézményt?

C. J.-né: - Tudomásunk szerint
Kunmadarason, és átmenetileg Jászla-
dányban bezárták az intézményt.

H. A.: - A művelődési otthonok
megítélésével összefüggő azjLSzejnlé-

let, hogy ezek az intézmények lényegé-
ben kollatórá^sj)klYaltak. Egyébként
is sztálinista mintára jöttek létre -
mondták. Sajnos, a szakma egy része is
már korábban elkezdte magáról kiala-
kítani a rossz bizonyítványt. A_rend-
szerv^tásjkapc^áji^zek^^jörekvése-
kgLhizQnyos politikai erők felerősítet-
ték. Komoly védelmi háborút kellett
vívnunk a stigma ellen, hogy az intéz-
mények és a benne dolgozók nem kol-
laboránsok. Egy biztos, ez a szemlélet
rengeteget ártott intézményeink meg-
ítélésében. Mikor az önkormányzatok
kevés pénzeszközeiket felosztják,
rendszerint nem véletlenül a művelő-
dési otthonoknál kezdik az összegek
kurtítását. A hamis szemlélet hirdetői-
nek rossz a memóriája. A hatvanas
évek közepétől folyamatosan ezek az
intézmények adtak otthont éles vagy
kevésbé éles társadalomkritikának,
ezekben működtek avantgárdnak szá-
mító irodalmi színpadok, itt jöttek létre
„alulról szerveződő" tartós kisközössé-
gek. Gondoljunk csak Buc Hunor tevé-
kenységére, vagy a népművelés szakos
egyetemisták helyenként nagy vihart
kavart nyári gyakorlataira. Bár változó
az intézményrendszer megítélése, a
rossz előítélet sokat ártott. Egyik-má-
sik párt talán még ma is azon a vélemé-
nyen van, hogy művelődési otthonokra
nincs szükség. A lakosság, az önkor-
mányzatok szerencsére másként gon-
dolkodnak, és nem zárják be a házakat

Van egy komolyabb veszély. Az
mtézmények egy része sajnos nem tu-
dott beágyazódni a település társadal-
mába^ lakossági szükségletrendszerre
nertTludott xeagálni. Az ilyen házak
létét nem véletlenül kérdőjelezik meg.
Alkalmatlan, lusta, semmire kellő nép-
művelők okozták igazából ezt a hely-
zetet. Tehát általánosítani itt sem lehet.
A népművelőt kell ilyen esetben sürgő-
senlecserélni, nem_pgdig_a_házat_be-
zárni. A negatívumok mellett azért
fontosabbak az elmúlt évtized eredmé-
nyei. Ez a hálózat foglalkozott először
életmód-problémákkal, itt ismerték fel
a család szerepét egy egészségesebb
társadalomban, a számítástechnika
népszerűsítése innen indult, az idegen
nyelvek tanítását sokáig végeztük az
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iskolák helyett. Ezekre az eredmé-
nyekre alapozottan kellene átgondolni
a hálózat jövőjét.

Mit tapasztalnak a községekben
dolgozó népművelők? Mi a helyzet az
első vonalban?

L.-né: - Tószegen új formában mű-
ködik az intézmény. Az ÁMK meg-
szűnt, a bele integrált egységek önálló-
ságot kaptak. Az anyagiak egyenlőtlen
elosztása - reméljük - ezzel megszű-
nik. Óvoda, iskola, művelődési ház és
a könyvtár arányosan részesül a műve-
lődésre fordítható pénzekből. Az ön-
kormányzati pályázat alapján vállalko-
zóként működtetem a házat. Szerződés
rögzíti azokat a funkciókat, melyeket
teljesíteni kell az egymillió forintos
támogatás ellenében. Szabad kezet
kaptam minden tevékenységre, ami a
ház munkájától nem idegen. Nem vál-
tozhat a ház alapfunkciója, ugyanakkor
egyénileg is érdekelt vagyok abban,
ami történik. Az egymillió mellé ne-
kem év közben ötszázezer forintot kell
tennem. Összességében tehát másfél
millió fordítható művelődésre.

L. J.: - Nagyivánban is szétvált az
ÁMK, és önállóak lettünk. A nyolc-
vanas évek elején ágáltunk az egyesí-
tés ellen, most szerettük volna, ha ma-
rad az ÁMK. Anyagi biztonságot je-
lentett nekünk a közös működés. Ha-
gyományos értelemben vett művelő-
dési házként működtünk, tanácsi támo-
gatással és saját bevétellel. Két éve
egyénileg is érdekeltek vagyunk a be-
vétel teljesítésében. Ez közös haszon-
nal járt. Igaz, a tartalmi munka válto-
zott, és sajnos, eltűntek olyan értékek,
melyeket személy szerint is sajnálok.
Nem tudunk fogadni színházat, pódi-
umműsort, értékesebb zenei rendez-
vényt, mert gazdaságilag tönkre men-
nénk. Megmaradt viszont a közösségi
művelődés több formája, él a népművé-
szeti kultúra. Érdeklődés van a nyelvok-
tatásra, a számítástechnikára. Anyagi
feltételeink a minimális működéshez
biztosítottak. Határterületen vagyunk.

P. J.: - Öszvérhelyzet van a Nagy-
körűi Művelődési Házban. Az egyesü-
leti fenntartást nem mertük vállalni, az
önkormányzat mellett maradtunk. Vi-
szont működik Baráti Kör, Szabad Mű-
velődési Társaság és Népfőiskola. Sa-
játosan változott körülöttünk a helyzet.
Szétváltak a községek és a termelőszö-
vetkezetek. Az önkormányzati válasz-
tásokig biztatóan kezdtek működni a
pártok. Sajnos, a választásokat követő-

en szinte megszűntek. Csak az
MSZMP működik a faluban. Sajná-
lom, hogy a pártok működése szünetel.
Nem értem, miért nem tudtak életben
maradni? A tizenegy önkormányzati
tag közül egy párttag, a többi független
képviselő. Magam is tagja vagyok a
testületnek.

Hiányoznak az egyesületek is.
Egyáltalán, az egész civil társadalom
szervezettsége hiányzik. Szerencse,
hogy a polgármester érzi, tudja a kultú-
ra fontosságát, szinte mindenben támo-
gatja törekvéseinket. Az említett szer-
veződések is sokat segítenek egy-egy
nagyobb rendezvény bonyolításában.

Az intézményt a polgármesteri hi-
vatal működteti. A Szabad Művelődési
Társaság is itt működik, önálló számla-
számmal. Büfét működtet, forgatja
meglévő tőkéjét, aminek hasznából
alapvetően a kultúra részesül. Pályáza-
tokat adunk be több helyre minden
évben. Pillanatnyilag az a helyzet,
hogy az egyesületek hamarabb kapnak
támogatást, mint a művelődési ház. Az
egyesület bélyegzője többet ér! Szeren-
csére nincs különösebb feszültség a bo-
nyolult kapcsolatrendszerben, így min-
den sikernek a község látja hasznát.

Másokkal együtt örülök a Népfőis-
kola sikerének. Megfelelő támogatás-
ban részesül és jól működik. Remélem,
hosszú távra sikerült meghonosítani
Nagykörűben.

A polgármesteri hivatal a nyáron
vállalkozásba kezdett. Cseresznye-fel-
vásárlással foglalkozott, és Svájcba
szállított. Olaszországba pedig min-
denféle gyümölcsöt tudunk exportálni.
A gyümölcs mellett vízi dodgem-üzem
létesítésében is részt vesz a polgármes-
teri hivatal. Ezekből a vállalkozások-
ból mi is kivesszük a magunk részét,
hiszen általuk jelentősebb támogatásra
számítunk. Bár úgy tűnik, minden jól
alakul, mégis úgy érzem, állandóan
fejünk felett a kard. Ha intézményt kell
becsukni, mégiscsak mi lehetünk az el-
sők. A többi csak utánunk következhet.

F. A.: - A helyhatósági választások
óta önálló község Mezőhék. Három
helyen laknak az emberek, mindössze-
sen Ötszázegynéhányan: a tsz-központ-
ban, az állami gazdaságban és a falu-
ban. A klubkönyvtár állami támogatás-
ból él. Rendezvényeink - még a bálok
is - ráfizetésesek voltak az elmúlt
években. Az önkormányzat úgy dön-
tött, fenntartja továbbra is a klub-
könyvtárat. Van 2000 kötet könyv, egy

nagyterem és egy klub. Működik a
Mezőhéki Fiatalok Szövetsége. Több
pénzünk van, mint az intézménynek.
Önmaguktól még nem csináltak ren-
dezvényt. Mi is futunk a pályázatok
után. Eddig sikerült pénzt szerezni,
hogy jövőre mi lesz, nem tudom. Az
általános iskola alsó tagozata visszate-
lepül, remélem, ez majd változást hoz a
település életében. Több lesz az értel-
miségi. Pártok nem működnek. Műso-
rokat nem tudunk fogadni, mert kicsi a
termünk. Színházba viszont rend-
szeresen járunk a falu lakóival, Szol-
nokra és Szegedre. Az idén, úgy tűnik,
mindenre van pénz, mert az önállósuló
kis községeket mindenhonnan támo-
gatják. Mégis azt érzem, ha baj lesz, mi
kerülünk először megszüntetésre. A
pénzügyesek maguk is kilátástalannak
érzik a következő évet.

Valamikor azt hangoztatták,hogy a
közönségnek nemcsak azt kell adni,
amit szeret, hanem azt is, amit szeret-
nie kellene. A mai viszonyok között van
egyáltalán arra lehetőség, hogy a kö-
zönség ízlését az igazi értékek irányába
vigyük?

H. A.: - Ebben van a közművelődés
megújulásának kulcsa. Valóságos
szükséglet egyjelepülésen az is, ami_
S ^ tudatosulL Látensen van
jelen. A rendszerváltáshoz igazán kel-
lenének azok a közösségek, melyek
magukban hordozzák egy igazi civil
társadalom kiépülésének lehetőségét.
A közösségek mindig valamilyen tevé-
kenység mentén szerveződnek. Kap-
csolódhatók pártokhoz is. Ezért kár,
hogy a települések egy részében még
pártok sem működnek. A népművelés-
nek elő kellene segíteni a helyi társada-
lom szerveződését. Ezért tudatosítani
kellene a szükségleteket. A szükségle-
tek nem tisztán kulturális formában
jelentkeznek. A falusi turizmus kiala-
kulása péládul együtt jár egy csomó
szükséglet - köztük kulturális szükség-
let - kialakulásával. A turisták fogadá-
sa gazdasági, kulturális igényeket
egyaránt felvet Egy ilyen szituációban
tudatosulnak a szükséglet indukálta hi-
ányosságok. Minél több követelmény-
nek felel meg a falusi ember, annál
inkább polgárrá válik. Önálló, szabad
gondolkodású, kreatív személyiséggé.
A vendéglátással foglalkozók majd
megtalálják egymással a kapcsolatot,
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és érdekszövetségre lépnek. A Jiasz-
náltruha-akciók mellett ezeknek a fel-
adatoknak az ellátása lenne az igazi
népművelői tevékenység.

Természetesen a megyét illetően
differenciált a kép. A kistelepüléseken
egészen más jellegű gondok jelentkez-
nek, mint a városokban. Ahány telepü-
lés^ szinte annyiféle Jehetőség a meg-
újulásra, A változásokhoz fel kell hasz-
nálni a helyi sajtót, a helyi televíziót.

Több területen - nyelvoktatás, szá-
mítástechnika stb. - megjelent a kon-
kurencia. A művelődési intézmények
versenyképesek ?

C. J.-né: - A helyzet itt is települé-
senként változik. Igazi konkurencia
csak a városokban van. Sokat jelent a
minőség, a színvonal és az ár. A piaco-
kon ezek döntik el a versenyt. A mi
rendezvényeink már eleve olcsóbbak,
mint a magánvállalkozóké, mert nem
kell helyiséget bérelni.

H. A.: - Fontos a működés módja
is. Nem mindegy, hogy intézmény,
egyesület vagy magánvállalkozó kezd
valamibe. Mások lesznek az adózási
feltételek például. Az egyesületet, in-
tézményt könnyebb támogatni is.

Természetesen a művelődési otthonok
működési módját is újra kell gondolni.

C. J.: - A tárnogatotxés ajjrofitori-
entáliy.evékenységek helves arányára
nagyon kell vigyázni. Az egyik ne
menjen a másik kárára, jóllehet, mind-
két tevékenység része a kultúrának.
Nem lehet tehát csak tanfolyamokra be-
rendezkedni, mondván, azok hozzák a
pénzt. Akkor kiszorulnak a klubok és
egyéb szabadidős tevékenységi formák.

Még egy dolgot szeretnék említeni.
Az intézmények gazdálkodása pilla-
natnyilag eléggé liberális. Nem tudni
viszont, mit hoz a jövő. Az hírlik, a
kötött költségvetési gazdálkodás visz-
szahozását tervezik. A bevételre kény-
szerített intézmények még nehezebb
helyzetbe kerülnek. Tavaly óta sajnos
vállalkozási nyereségadót is kell fizet-
nünk. Mindezek mellett a legnagyobb
baj szerintem, hogy a lakosság nem
elég gazdag. Ez nagyobb baj, mint az
önkormányzatok gyenge vagy rossz
pénzügyi kondíciója. Mi a lakosságból
élünk, a lakosság pedig egyre szegé-
nyebb lesz.

A beszélgetésből is kiderült, a köz-
művelődés igazi erősségét a népműve-

lők jelentik. Hogyan ítélhető meg a
megyében dolgozó népművelők szel-
lemi, testi, lelki kondíciója?

D. A.: - Mielőtt erre válaszolnék,
szeretnék reagálni néhány dologra. Az
elhangzott példák sajnos nem általáno-
sak. A művelődési otthonokban a tar-
talmi tevékenység pontosan a pénzhi-
ány miatt egyértelműen a napi kereslet
irányába tolódott el. A művészetek hát-
térblTszörultak, a közhasznúság domi-
nál egyértelműen. Amiből hasznom
van, azt csinálom - ez a nézet uralko-
dik. Az intézményekben lassan nyomát
sem leljük a művészeti tevékenység-
nek, azon keresztül az érzelmi nevelés-
nek. Irodalomról, zenéről, képzőművé-
szetről, az emberi leiekről, a szere-
tetről, szerelemről alig esik szó. Sok
terület még a divat szintjén sincs jelen
az intézmények munkájában. Szerin-
tem ez nagy baj. Nehéz így értékeket
megőrizni, pedig nekünk messzebbre
kellene látni. Olyan értékeket is tovább
kellene vinni, melyeket a mai lakosság
nem vesz észre.

A népművelők egzisztenciájáról be-
szélni nagyon nehéz. Intézmények
ugyan nem szűntek meg, legfeljebb
összevonásra kerültek, létszámleépítés
viszont volt. Ebben az évben kb. 20-25
ember vesztette el kereseti lehetőségét
a művelődési otthonokban. A népmű-
velők elbocsátásával vesztett a szak-
ma, csökkent a közművelődés társadal-
mi presztízse. A beígért 30%- os bér-
fejlesztésből csak 20% realizálódott.
Az infláció nagy, megélhetési gondok-
kal küzdenek a népművelők is. Nincs
mód eszközbeszerzésre, igényes kar-
bantartásra, felszerelésre. Növekednek
a napi gondok és feszültségek. A mun-
kát nem lehet előre tervezni. Összessé-
gében nagyon rossz a közeg, amelyben
a népművelőknek dolgozni kell.

C. J.-né: - A túlélésre kell beren-
dezkedni. Az ország gazdasági helyze-
tének javulásával előbb-utóbb változni
fog a helyzet. A ma átélt veszteségeket
természetesen senki nem tudja pozitív
élményként elkönyvelni. A művé-
szetek hiánya intézményeinkből bi-
zony kétségbeejtő. Az a csoda, hogy az
amatőr csoportok egy része még tartja
magát, és nem bomlott fel. Ezek meg-
tartása is komoly feladat.

A népművelők közérzetét az intéz-
mények helyzete határozza meg. Ahol
már eldőltek a dolgok, ahol kiszámít-
hatóak a következmények, ott nyugod-
tabbak a kollégák. Aki egész évben

létbizonytalanságban élt, annak rossz a
közérzete.

K. S.-né: - A népművelő - ha
komolyan veszi hivatását - képes a
változtatásra, tud az új felé törekedni,
és előbb vagy utóbb megtalálja a kiutat
ebből a lehetetlen helyzetből. Csak kö-
zömbösnek nem szabad lenni. Nem
szabad csak várni, hogy majd csak
történik valami! Az a népművelő, aki
megalkuszik ezzel a helyzettel, szerin-
tem hamarosan eltűnik a palettáról.

H. A.: - Sajnos, mondjuk ki, van-
nak olyan kollégák, akik nem túl jó
hímevet szereztek a szakmának. So-
vány vigasz, hogy mindenütt van ilyen.
Bízom abban, hogy ez a gárda úgy
tisztul a változásokkal, hogy az igazán
tehetséges emberek megmaradnak.

D. A.: - A népművelők társadalma,
gazdasági értelemben, sose volt az ér-
telmiség arisztokráciája. Ezt a szakmát
csak hivatásból lehet választani és gya-
korolni. Valamikor - talán a '60-as
években divatszakma is volt. Sokan
kerültek erre a pályára. Ma már nem
szívesen jönnek ide fiatalok. A küzdel-
met, a napi megélhetésért való gyötrő-
dést nem vállalják. Aki marad, annak
minden elismerésem.

Mi a legfontosabb ma a szakma
szempontjából?

D. A.: - A pénz és a hit.
L. J.: - Társadalmi döntés kellene,

hogy szükség van-e erre a tevékeny-
ségre, vagy nincs. Bizonyság arról,
hogy szükség van a munkánkra. Ha
fontosnak ítélik, amit teszünk, majd ad-
nak hozzá pénzt is. Talán ha októberben
tárgyalja a kormány a művelődési ottho-
nok helyzetét, sok minden eldől.

H. A.: - A bizalmat tartom fontos-
nak. Irántunk és azok iránt, akik ilyen
fajta tevékenységet végeznek. Ezt a
bizalmat a társadalomnak kell kinyil-
vánítania. Társadalmi változások ide-
jén nem felismerni azt, hogy társada-
lomszervezőkre szükség van, enyhén
szólva szűk látókörűség lenne.

P. J.: - A népművelőnek kell elhin-
me^J^yjz^ég^arijrrajjrriiijainál.
Persze nem árt, ha erről időnként kap
visszajelzést. Nekem fontosabb a hit,
mint a pénz, mert idáig még tudtunk
koldulni.

C. J.: - Minél több kultúrabarát
önkormányzatot kívánok ehhez az iga-
zán nehéz, ugyanakkor méltóságot adó
szakmához.
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Kerékgyártó T. István

Vitazáró gondolatok
A lassan hömpölygő viták időszaka

végképp elmúlott, s különösen a folyó-
iratbélieké, melyek - akár néhány esz-
tendővel ezelőtt is - élénk olvasói ér-
deklődést váltottak ki. Ma azonban
merőben más a helyzet; még azok a
kérdések is, melyek vitára - az egy-
mással szembenálló nézetek ütközteté-
sére - alkalmasak lennének, nagyobb-
részt háttérbe szorulnak. Nemcsak
azért, mert a tudományos fejtegetések-
nél jóval izgalmasabbak azok a jelen-
ségek - táplálkozzanak szociális fe-
szültségből, vagy a fennálló viszo-
nyoknak való ellenszegülésből -, me-
lyek a napilapok polémiáiban öltenek
testet, hanem azért is, mert az állam-
polgárok gondolkodása teljességgel
pragmatikussá vált. Nem rejtett üzene-
teket várnak, hanem hasznosítható fel-
ismeréseket. Hogy mi ennek a szemlé-
letváltásnak a végső oka, nehéz rövi-
den megfogalmazni; elsősorban bizo-
nyosan abból fakad, hogy a meglevő
dolgok ellen nagyfokú bizalmatlanság
érzékelhető. S ennek pusztán oppozíci-
onális volta akár olyan kiváltó feltéte-
lekre is visszavezethető, mint amelyek-
ről a csaknem egy évfolyamon keresz-
tül tartó polgárosodás-vita szólt.

Mert semmi más nem volt célunk,
mint teret nyújtani az állampolgárokat
- „másodlagosan" vagy „harmadlago-
san" mégiscsak foglalkoztató - dilem-
mák rendszerezett kifejtésére. Mivel-
hogy a polgárosodás kényszeréről és
szükségességéről egyre gyakrabban le-
het hallani és olvasni, s a rend-
szerváltással az irányadó jelszavak
egyike lett a citoyenné válás. Meglepő
érzékenységgel vette észre Boros Lász-
ló is, aki vitaindító esszéjében - joggal
tekintve el a probléma kifejtésének
szcientikus követelményeitől, óvatos-
kodásra nevelő hagyományaitól - a
polgárosodást gátló és segítő tényezők
egész sorát tárta fel. Nem absztrakt
„legyen"-ként fogva fel a polgároso-
dást, s nem is pusztán abból a felisme-
résből kiindulva, hogy az elmúlt évti-
zedek proletarizálódását kizárólag ez a
lehetőség haladhatja meg, hanem azo-

kat az empirikus tapasztalatokat össze-
gezve, melyek e folyamat sikerét és
sikertelenségét egyaránt jelzik. Semmi
sem egyértelműbb ugyanis annál, hogy
a polgárosodás alapjait jelentő szerves
fejlődés hiánya megszüntethetetlen
történelmi tehertétele. Mindenekelőtt
abban az értelemben, hogy a „szerves
fejlődés elemei eleddig csupán néhány
tucat embernek jutottak osztályrészül;
nekik is úgy, hogy bizonyos javakat és
pozíciókat még a rendszerváltás előtt
szereztek meg, míg számos egyéb le-
hetőséget és jogot az új hatalmi hely-
zetben nyertek el".

Szomorú megrendültséggel olvas-
hatjuk az előbbi megállapítást, hiszen
magában rejti azt a - nem mindig
tudatosuló - kételyt, hogy az elmúlt
időszak „pszeudó-polgárosodási ten-
denciái" olyan kényszerpályát jelente-
nek, melynek meghatározó következ-
ményeitől sohasem tekinthetünk el.
Különösen nem akkor, ha hiányoznak
az állampolgárokat összetartó és össze-
fogó szociális, kulturális, politikai ini-
ciatívák. Még inkább; ha hiányzik a -
Horváth László Zoltán által igen érzék-
letesen jellemzett - középosztály.
Mintha csak az imént idézett gondola-
tok konklúzióját fogalmazná meg az-
zal, hogy a privatizációs stratégiák mö-
gött nem lát mást, mint egy megszemé-
lyesített tulajdon iránti vágyakozást.
„Ez következik az elmúlt negyven év
monolit állami tulajdona működésének
csődje utáni reakciókból, az uralomra
jutott politikai erők egyes szegmensei-
nek a klasszikus magántulajdonhoz va-
ló történelmi és strukturális kötöttségé-
ből, illetve bizonyos nosztalgiákból."
Teljesen ellentétben azzal az általános
hittel, hogy a tulajdonlás és a polgáro-
sodás közé egyenlőségjel tehető, az
előbbi tartálma sokkal gazdagabb an-
nál, mintsem meghatározott tulajdoni
tárgyak és formák működésére lehetne
visszavezetni. Jóllehet a személyes ma-
gántulajdon dinamikája hozhat látvá-
nyos eredményeket, de ha a társadalom
többsége nem részese a gazdasági, a
politikai és a kulturális autonómiák-

nak, újra meg újra a látszat- polgároso-
dás törvényei hatnak.

Még ha a vitában plasztikusan nem
is vált érzékelhetővé az a küiönbség,
mely a magánegyéni (azaz a bourgeo-
is-t) elválasztja a citoyentől (azaz az
állampolgártól), joggal állapítjuk meg,
hogy a civil társadalom fejletlenségé-
ben mindenképpen meghatározó szere-
pet játszik a citoyen tudat kialakulat-
lansága. Mégpedig azért is, mert ami
az egyénnel kényszerítő erejű hatalom-
ként szembenáll, könnyen megragad-
ható a materiális, a kulturális és a
politikai megfosztottság (depriváció)
faktoraiban. A túlpártosodás ellenére
az állampolgárok csaknem ugyanolyan
védtelenek, mint az államszocializmus-
ban, mivelhogy a politikai rendszer
tompa elutasítása nem tud termékeny-
nyé válni; legfeljebb apátiát és közönyt
szül, illetve olyan magatartásokat, me-
lyeket a naturális felhalmozás, az
anyagi gyarapodás, az atomizált ma-
gánlét motívumai irányítanak. Nyilván
ennek generációs magyarázatai is van-
nak, hiszen az államszocializmus szel-
lemi idomításra berendezkedett me-
chanizmusai hatására az állampolgá-
rok többsége elsődleges célnak és ér-
téknek a „magángyarapodást" tekin-
tette. Csak reménykedhetünk abban,
hogy - T. Kiss Tamás szóhasználatával
élve - a második generációnak áll majd
érdekében a polgárság valódi struktú-
rájának kialakítása és megerősítése.
Éppenséggel mert „valóságos és konk-
rét politikai hatalom megszerzésére tö-
rekszik", illetve mert „világának mind
jövedelmezőbb újratermeléséhez ezzel
a szerepbővítéssel tudja leginkább biz-
tosítani a megfelelő alapot, szabad-
ságot és miliőt".

Kimondatlan vágynak tűnne mind-
ez, ha a fennálló hatalommal szemben
semmiféle szembenállás nem lenne ér-
zékelhető. Vagy ha nem jelennének
meg újra a „szabadság kis körei", me-
lyek - nemegyszer ingatag hittel és
meggyőződéssel - mégiscsak esélyt te-
remtenek az individualista elszigetelt-
ségből való kitöréshez. Demokratikus
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mozgalmak és körök élednek újjá; nem
elsősorban félelemből és védekezés-
ből, hanem inkább annak a „felisme-
résnek" az alapján, hogy a polgárias u-
lás csak a jogokkal bíró és a jogokra
érzékeny állampolgárok tudatos cse-
lekvéseinek a velejárója. Esetletessé-
gük és ebből fakadó „eszmenélkülisé-
gük" éppannyira jelent hátrányt, mint
amennyire előnyt is. Mert a magyar
társadalom nemcsak a „mezőgazdasá-
gi-ipari munka kettősségében nyögő
félproletár-félparaszt felhalmozó típu-
sú családokból, a gátlástalan, eszközei-
ben nem válogató újgazdagokból, a
hatalomittas új politikai értelmiségből"
áll, hanem azokból is, akik - akár
hallgatag többségként - újra akarják
életüket szervezni. Nem kiszolgálta-
tottként, nem alattvalóként, hanem a
szociális, kulturális és politikai folya-
matok valódi résztvevőiként. Ha nőt-
tön-nő az elégedetlenség a mai dezori-
entáltsággal és a meghaladásra tett
elégtelen politikai kísérletekkel szem-
ben, ebben az autonóm polgári igény is
szerepet játszik.

Mert az elégedetlenségben az igazi
közösség iránti vágy éppúgy tetten ér-
hető, mint - mélyebb érzelmi-morális
motívumként - az állampolgári sza-
badságra való törekvés. Akár a vallá-
sosság újraébredése - különösen a kis-
közösségekben megnyilvánuló - bizo-
nyíthatja ezt, de még inkább az a körül-
mény, hogy a kor fogságában élő ál-
lampolgárok önálló létre vágynak. Már

abban sem hisznek, hogy - bármely
üdvözítő ideológia jegyében - boldogí-
tani lehet őket. S ha személyes él-
ménnyé nem is vált a polgárosodás, az
elhagyatottság és a közösségkeresés
időszakában minden olyan egyéni tö-
rekvés méltányolandó, amelyik az ato-
mizált társadalmi lét mai állapotát
próbálja meghaladni. Ez a keresés
ugyan még mindig túlságosan szemé-
lyes, s az sem ritka, hogy a polgária-
sultság a fogyasztásorientáltságban ölt
testet, mégis olyan kiindulási alap,
melynek következményei később vál-
nak érthetővé. Miután az államszocia-
lizmus csupán a felemás polgárosodást
tette lehetővé, a rendszerváltással elér-
hető közelségbe került annak valósága,
hogy a polgári lét ne pusztán utópia
legyen. Ha megvalósulása (ami még
csak reménység) nem ütközik brutális
ellenállásba, nagy a valószínűsége,
hogy az állampolgárok túlélési képes-
sége a civil tudat erősödésének irányá-
ba hat. Igazi válasszá válik a nyomorú-
ságos kor kérdéseire, melyeket külön-
böző eszmerendszerek - így vagy úgy
- próbálnak kisajátítani, szerencsére
eredménytelenül.

Ha a folyóirat hasábjain zajló vita
más eredményt nem hozott, mint ennek
tudatosulását, már nem volt hiábavaló.
A fogalmi és eszmei zavarok közepette
sem elvetendő hozadék. S kivált nem
akkor, ha tudjuk, hogy a polgárosodás
sokszor puszta jelszóként bukkan fel.
Az erről való gondolkodás és vita így
aligha öncélú eszmecsere, hanem ok-
nyomozó, gondolati feltárás. S hogy ez
mennyire sikerült, nehéz szabatosan és

elfogulatlanul megítélni. A megjelent
írások elméletileg múlandó volta miatt
sem, s ugyanígy azért sem, mert a
vitatott jelenség a mindennapi életben
mutatja meg valódi arcát. Mert a pol-
gárosodás maga a jelenvaló. A múlt
puszta előkészület, melyről vitatkozni
lehetne akár két vagy három évfolya-
mon keresztül is. A jövő pedig kiszá-
míthatatlan. Ha lehetséges lenne min-
dent előre jezelni, polémiára nem vol-
na szükség. Mindenesetre a magától
értetődőségek is megérnek néhány tu-
cat lapoldalt; még akkor is, ha az olva-
sók közül - vélhetően - többen úgy
gondolják, más kérdésekkel is foglal-
kozhattunk volna. Az elméleti értelme-
zés azonban nem ellentéte az eleven
életnek, csak egy más aspektusa. S ha a
vitát ezúttal berekesztjük, semmi más
célból nem tesszük, mint abból a meg-
fontolásból, hogy az „eleven élet" úgy
is átírja a tegnapokról - mégoly meg-
győzően - kialakított ítéleteket is. De-
hát ez a dolgok rendje; a sokszor értel-
mezhetetlenül egymásra épülő történé-
seké, melyek közül önkényesen vá-
lasztottunk ki példaerejűt.

(Megjelent írások: Boros László: A
polgárosodásról. 1991. 2-3. sz. 37-42.;
Horváth László Zoltán: A középosz-
tály alkímiája. 1991. 4. sz. 12-16.; Ke-
rékgyártó T. István: A polgárosodás
kényszere. Széljegyzet Boros László
vitaindító tanulmányához. 1991. 5. sz.
32-35.; T. Kiss Tamás: Vázlat a polgá-
rosodás lehetséges folyamatáról. 1991.
6. sz. 10-13.)

Szenti Ernő rajza
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Cserőháti Kovács István:
írók arca

Váradi R. Szabolcs
versei

Ottlik Géza

Bemutatjuk

Váradi R. Szabolcsot
1970-ben született Karcagon. Egyetemista Budapesten. A
Yorick KHT (diákszínház) színészeként országos sikereket
ért el. Verseket és novellákat ír.

Sütő András

Tavaszig
Mennyivel könnyebb most nekem,
hogy leesett végre vattámról
a nyár;
milyen szép is az ősz,
az öreg, mezítlábas csősz,
ki már
lassan papucsot húz, s álomról
álmodik - úgy alszik el télen...

Időközben
A köztem és távol közt
feszülő idő-hídon álltam én
betegen is büszkén,
mikor a szél bolondul
kergette a tavaszt;
akkor is, mikor
az ősz, a drága
ködruhába
bújt, s a körúton csendben
verte el az esőt;
s haj,
messzi kopott decemberi fák
között is álltam távol, csupaszon,
míg lábam alatt ropogott a tél.

Indulat
(az öregekhez)

Míg rugdosom
a földet
öklömben a kezem
ráncos vén kezed
tartom.
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Éjjel
ölemben a percek
gyermekek lesznek
mindig, mikor szobám falán
elbújik a magány
meg én, s ketten hallgatunk,
míg el nem ballagunk
karöltve, Te meg én -
s a körúton átsuhan feketén
a fény.

Osz
Tán tűz kéne
az októbernek
hogy hideg tagjait
melengesse
mielőtt a tájra ül?
Talán.
De hajnalban
akkor is hallani
csikorgó hangjait
a közeli télnek
mi kibomlik majd a tűz körül.

házsor Ervin

Esti látomás

Még frissek
a léptek
a hóban a karcagi - reggeli tájon.
Már köd mögött
ücsörög
a tél, a szótlan, és várja, míg eljön az álom.
Még fáznak
a Bátrak
a hóba kijönni, a tűz körül védtelen ülnek.
De forrnak
a szónak
a hangjai már, ütni (hogy szűnjön) a végtelen űrnek.

Esti Kornélnak, '92. január 1-2-án
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Szabó István

Az eszemmel tudom, hogy már öt
éve nincs, de mégsem hiszem, fel nem
foghatom. Mert magam bizonyos han-
gulatok, egykor volt, őt idéző szituáci-
ók esetén most is köztünk lévőnek
érzem. Egy olyan, mindig örömet, de-
rűt hozó őszinte atyai barátnak, aki
betoppanva egy neki vadidegen kom-
pániába akár, ott azonnal központtá
lesz, magára vonzza minden ismerős és
ismeretlen figyelmét.

Még a hangját is hallom: „Hát Üd-
vözlöm, Nagy jó Uram! De még a
folytatást is tudom: Domine Spectabi-
lis! - Majd jön a mentegetődzés: Eltűn-
tem, mert kiállításom lesz... Dolgoz-
tam, plaketteket gyártok, mert kell a
pénz... Lengyelországban voltam mű-
vésztelepen...

Majd jönnek a kérdései: Hát hogy
megvan, Éstán Bátyám? - Hány ilyen
eset volt!

Ilyenkor azoknak, akik nem ismer-
ték, megmondtam a nevét, többre nem
is volt szükség. Mert ezután már ő lett
a fontos, Papi Lajos, a sokoldalú bölcs,
a színes, vidám cimbora, a sokat ta-
pasztaltjózan, gyakorlatias ember.

Több vonását csak most - távozása
óta - tudom értékelni. Voltam vele
szinte minden szituációban, mindenfé-
le rendű és rangú emberek között. A
nyelvész Szathmáry István professzor
éppúgy tisztelte, mint volt tanárai: Bó-
ka László vagy Fodor András, vagy a
határon túli művészeti élet általa is
menedzselt jelesei: a festő Torok Sán-
dor és Nagy János, a szobrász.

ikor néhány éve Egri
Máriával könyvet ké-
szítettünk életművéről,
életútjáról, az anyagy-
gyűjtéskor egy könyv-

táros precízségével rendszerezett do-
kumentumaihoz, tárgygyűjteményé-
hez, könyvritkaságaihoz is hozzájutot-
tunk. Ezek között volt néhány olyan
írás, amelyik kulcsként is használható
társaságát azonnal áthangoló egyénisé-
géhez. Mint például az apja után ma-

Domine Spectabilis!
(Emlékezés Papi Lajosra)

radt, féltve őrzött, vegyes tartalmú fü-
zete, mely egyben magyarázza is iránta
érzett-hangoztatott rajongását. Az
1929-ben a füzetbe bejegyzett, eredeti-
leg Papi Lajos nagyapjához szóló vers
akár a művész apjához intézett írása is
lehetne:

„A Bakonyt már kivágta volna,
amennyit fúrt és faragott
egész életén át
az én szorgalmas
jó apám!
És egy pár kút kiapadt volna,
egy tengerszem is talán,
amennyit ivott életében
az én részeges
jó apám!
S még oda se néz, hogyha ácsol,
reng a fa baltája alatt,
hordja serényen egész nap
a nagy, métermázsás
oszlopokat.
Ha kocsmában van, kezében
boros üvegecske,
ugrál, füttyög,
s krisztusi arccal mosolyog
akis gyerekekre."
A háború alatt Papi Lajos apjával

együtt - ácsokként - a MÁV szervezé-
sében a szeretfalvi vasútépítési akció
során Alsórépa Russz és Skutecki tele-
pére került. Barakkokat építettek.
„Ezekben a nagy barakkokban állandó-
an ment a beszéd. Egymás mellett
aludtunk apámmal, és mi mindig be-
szélgettünk. Apám rendkívül jó előa-
dókészséggel rendelkezett, így a többi-
ek is körénk gyülekeztek. Mesélt min-
denféle történetet, de ment a politizálás
is... Mivel rendkívül olvasott ember
volt, tudta, hogy ez a háború is marha-
ság. Kikövetkeztette az újságokból,
amik hozzá eljutottak. Baja is lett belő-
le, mikor ezt mások számára is igyeke-
zett megmagyarázni... Jöttek a csendő-
rök, bevitték, velem együtt, dehát sem-
mit sem tudtak konkrétan rábizonyíta-
ni. Azon kívül volt ott egy jóindulatú
csendőr, aki felhívta az apám figyelmét
arra, hogy ha azonnali hatállyal kilép,

el van simítva a dolog. Ő a csendőrrel
való hosszas beszélgetés után ezt a
megoldást választotta, mert tudta, hogy
lehetnének sokkal súlyosabb következ-
ményei is az ügynek... De hát ott,
mikor tényleg egymás közelségében,
kényszerből is állandóan együtt vol-
tunk, jól kiismertem, mire, mi minden-
re képes... Tudott bürökpilulát csinálni
például, s azt nagyon szerette. Megta-
nult rajta jásztani. De nemcsak azon,
hanem mindenféle harintfuvolán ját-
szott, a blockflőtétől kezdve. Meg is
van több fajta, itthon őrzőm... De leg-
jobban szerette a saját maga csinálta
mandolinját, amit egy széknek az ülő-
kéjéből csinált. Ezen szeretett a legjob-
ban játszani... Mindenféléje nótát ked-
velt, volt az bár katonanóta, népdal
vagy magyamóta... az ötvenes évek-
ben, mikor népművelőként beindítot-
tuk a JÁSZKUNSÁG-ot, az első szá-
mokban a népdal és népmese anyagot
tőle gyűjtöttem, ezeket közöltük..."

Papi család a nagyapa
ideje óta a vasúthoz
kötötte az életét. Ott ta-
láltak maguknak meg-
felelő munkát minden

időben. Érthető is ez, hiszen éppen a
nagyapa és a suhanc gyermekek - va-
gyis a múlt század utolsó negyede -
idején épült ki országos méretekben is
a vasúthálózat Nagymagyarország
egész területén, s mindenféle vasútépí-
téssel és vasútműködtetéssel kapcsola-
tos szakma művelőjére szükség volt.
Idős Papi Lajos, de a fia is mindig ezen
a környéken talált munkát. Még akkor
is, mikor az 1912-es országos vasúti
sztrájkban való részvétele miatt hivata-
losan kitették az „állami" állásból. Ak-
kor alkalmi hordárként, szénrakodó-
ként, de ugyancsak a vasút segített
rajta.

Pedig lett volna hol kamatoztatni a
képességeit, hiszen - még a füzet tanú-
sága szerint is, de Lajos elbeszélései-
ből méginkább ismerem - több szak-
mát is kitanult. Volt mindenek előtt
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ács, amiről már fentebb említést is
tettünk. De kitanulta a sámfakészítést,
majd a kőfaragást is. Kőfaragóként
leginkább a a sírkőfaragást művelte,
annak minden csínját-bínját kitanulva.
Tőle leste el maga a művész is a
mesterség fogásait, nemcsak magát a
faragási technikát és az anyag fölényes
ismeretét, de a különféle stílusú betű-
ket - ezekről mintakönyve tanúskodik
-, az antiqua, a gót, a ciril, talpas, a
konkorított írásmódokat, magának az
aranyozásnak a technikáját, és a kőra-
gasztás módozatait.

olt tőle Lajosnak mit
tanulnia. Hiszen min-
denhez - csakúgy mint
később a fia - teljes
nyitottsággal közele-

dett. Azzal az igénnyel, hogy azt a
területet tökéletesen megismeri. Nem-
csak a mesterség, a technika oldaláról
közelítve, hanem annak történeté felől,
a hozzá kapcsolódó társterületek olda-
láról is.

Feljegyezte, összegyűjtötte például
a tréfás sírfeliratokat, melyek - ismere-
teink szerint - sohasem kerültek fel a
fejfákra, ám hozzátartozik a sírjeleket
készítők „szakmai" ismereihez. Füze-
tében az alábbiakat találtuk:

I.

Szekeres Laczit is viszi a természet,
Gyarló élete immár elenyészett,
Hátra maradt öt juha.
Két lova, élt

II.

Elmégyen az ember, ha a
halál ráint,

Élő tanú erre íme Becsi Bálint.
Kinek itt szemléled porladó tetemit,
Kesergő Nagyanyja fogta le

a szénát.

in.
Hogy az ember por és hamu.
Bizonyítja Kernács Samu.

IV.

Itt nyugszik két ember meg egy tót,
Kettő kanász, egy drótos vót.

V.

Itt nyugszik békével
Az ács, Suki Péter,

Csak nyugodna békével,
Ha nem nyugodna a feleségével.

VI.

Itt nyugszik Püski János,
élt huszonkilenc évet,
Rászakadt a méhes.

VII.

Efejfa legyen itt a rovás,
Itt nyugszik Élős Péter

lópatkoló kovács.
Míg élt, mindig patkóit,
Míg végre őis elpatkolt.
Itt egy élős nyugszik.
Mégis meghótt.

VIII.

Itt nyugszik Varga Ferkó,
Koponyán rúgta egy megvadult

pejkó.
András volt a neve az Isten Adtának,
Csak a vers kedvéért íratott

Ferkónak.

IX.

Utas, megállj! Vedd le sapkád!
Ide figyelj, fogd be a szád!
Nekem is az volt a halálom.
Mivel nem volt lakat a számon,
Feleségem, jó Borbála
Minden Szentem összeszidta.
Én visszaszóltam gorombán,
Vasfazekat vágott hozzám.
És a vasfazék fejem érte,
Bús életemnek így lón vége.
Utas, mehetsz, tedd fel sapkád.
Ajánlom, tartsd féken a szád,
Nehogy feleséged jó kedvében
Vasfazékkal ide tegyen.

Papi Lajos az apjáról maradt fel-
jegyzéseket kitüntető gonddal őrizte. S
fejből tudta. Miután már érthető, hogy
nemigen volt olyan helyzet, amelyben
ne találta volna fel magát, amelyre ne
lett volna rendelkezésére álló patentje.
Az említett füzet a bizonyíték rá. A
halandzsa versektől - ezt apja német és
magyar nyelven egyaránt ismerte - a
bonyolult szójátékig, az isten tudja
honnan eredő rigmusokig találunk pél-
dát, melyeknek aktuálisan citált vala-
melyike ízes előadásában (sajnos, apjá-
ét személyesen már nem ismerhettem-
élvezhettem) felért egy-egy irodalmi
esttel.

Persze - vastagnyakú büszke kun

lévén - nem mindenki előtt nyílt meg.
Ám akit megbecsült - büszke vagyok
rá, hogy magamat közéjük számítha-
tom -, az szép orgánumú, tagolt, ízes,
értelmező előadásában nemcsak Fa-
ludi Villon-fordításait élvezhette, de
az apja által lejegyzett „Ekzekució"-t
is.

„Kánkán kákán Szanda kán,
Hans Arp jár a nyomdokán.
Ita vita pepita,
A-vitamin nem vita.
Te csak ne légy szomorú,
Xerxes se volt Kenguru.
Garukenxer rendszer X,
Komolyan röhögni fix,
Ezért minden lókukac
malma malabár malac,
ötször hatból bruhahá,
Dadaista Pista pá!"

Az „én szén" kezdetű szójáték, a
hasonló hangzású, de eltérő értelmű
szavakra épített rigmus mindenképpen
a debreceni kollégiumi diákság egyik
beazonosítatlan produktuma.

„Én szén
szén szent
lentföld
szentföld
föld zöld
lent zöld
rend zöld
föld szent
rend szent
fent lent
szent rend."

• | l z ehhez hasonló rigmu-
»||f sok nem voltak újkele-

^ B tűek a Tiszántúlon már
^fjjL Papi Lajos apjának ide-

jében sem. A debreceni
kollégium már ekkor legalább kétszár
éve rendszeresen gyakoroltatta ezek
írását növendékeivel. A kollégiumban
ugyanis a poétika, s annak gyakorlati
művelése kötelező penzum volt, s ez
ritmikus szövegek százait eredményez-
te az évszázadok folyamán. Belőlük a
sikeresek írásos, vagy ha kissé frivo-
labbak voltak, kézírásos formában,
mások szájhagyomány útján terjedtek,
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öröklődtek. Csak befutott költők oeuv-
re-jében értékelik az ilyen „ujjgyakor-
latokat" költői zsengeként, mint példá-
ul Arany János nem nyilvánosságra
szánt hasonló játékát.

„Szép kék
gyöngy hölgy
jajj haj
mert bent
szüm hűn
ég rég
egy kegy
jó szó
ez lesz
ír vagy
sír hant."

A diákok által szerkesztett rigmu-
sok, tréfás felköszöntők, bökversek,
anekdoták mind-mind beépültek a ti-
szántúli református magyarság kultúrá-
jába, ismeretanyagába.

S Papi Lajos jó református, egyhá-

zának nem templomjáró, de hívő tagja
volt. Nemcsak az általa nagyra értékelt
zsoltárokat, bibliai idézeteket ismerte,
tudta és idézte, de a kollégiumi diákok
szülte-sugározta, terjesztette humoros
verseket, kacskaringós, de nem trágár
káromkodásokat, tréfás felköszöntő
rigmusokat is.

Olyat, mint amit most rá emlékezve
„nagyfia" idéz, s amely nem egyszer
hangzott el vadidegen társaságot is le-
nyűgözően, ízes, zamatos előadásában:

Tréfás felköszöntő
i .

Miként a pocsolya vizétől átázott
kalucsnira rátámadt agyag ölelkező
karjai közül kibontatkozó kocsikerék
rémítő nyikorgatásától felriasztott ju-
hászkutya bundájába kapaszkodó vén-
kullancs kidülledt szemeiből alácsor-
duló könnycseppjeiben fürdő holdvilág
fényénél látható rablólovagvár zötyö-
gős felvonó hídjából kiálló vasszögek
tartják össze annak alkotórészeit -

II.

Miként a kakukkos óra ingájának
lengésétől kettészakadt bodor pipafüst
merő mivoltától prüszkölő vén cirmos
kandúr mocskos lángolós bajuszától
megcsiklandozott svábbogár rokkjáról
visszaverődött napsugarak tótkalapján
felolvasztott zsírfoltok tartják össze
annak matériáját -

i n .

Miként az égből lehorgászó huszár-
káplár utolsó akkordjától elájult apáca
növendék sóhajtásától megrezzent
gyertyavilág mellett silabizálós diák
mesterember téntás mandzsettáportlis
lamentáló házigazda asszony kötényé-
ben csiripelő kis csirkék után kotkodá-
csolós tyúk által felzavart kalendárium
csináló mesterember lapos csizmájú
sarka által meglapított a vakond által
feldúrt szántóföldekre a mindent meg-
termékenyítés esője hull!

Úgy hulljon a tisztelt vendégsereg
fejére Istennek áldása, akiket sokáig
éltessen is!

Szenti Ernő rajza
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Rideg Gábor

Kísérlet a XX. századi magyar
festészet történetének modellezésére

Amikor kísérletet teszek a modern
magyar festészet családfájának a felvá-
zolására, természetesen abból a hipoté-
zisből indulok ki, hogy létezik ilyen
családfa, amely a magyar szellemi kö-
zegben növekszik és virul, és csak itt,
ebben a szellemi környezetben alakul-
hatott ilyenné. További feltételezésem,
h°gy gyökerei, legalábbis sokfelé el-
ágazó gyökérzetének egy része, ebből
a talajból táplálkozik, minden esetre
levelei, lombozata ezt a levegőt szívják
- itt termelik éltető oxigénjüket -, ha
időnként nyugatról vagy keletről be-be
is tör néha szelíd, máskor orkánszerű,
légáramlat.

JL magyar „fa" sajátsze-
MJI rűségének feltételezése

+J M nem tagadja, sőt tétele-
^ T w A sen is bizonyítani akar-

"^^ ja, hogy ez a fa annak
az erdőnek a része, alkotóeleme, ame-
lyet nemzetközi képzőművészetnek hí-
vunk, és ebben az erdőben a gyökerek
és a lombok egyaránt összefonódnak.

Szükséges azonban, hogy mielőtt
esetleg felesleges energiákat pazarol-
nánk a kísérlet lefolytatására, néhány
ellenvetéssel kezdjem, olyanokkal,
amelyek bennem is megfogalmazód-
tak, másokban pedig esetleg a tagadá-
sig erősödhetnek fel.

Az első ellenvetés néhány kérdés-
ben fogalmazható meg: egyáltalában,
mi szükség van ilyen vagy hasonló
„családfák" összeállítására? Minek
kell újabb, mesterséges kategóriákkal,
besorolásokkal, felosztásokkal tovább
parcellázni a művészet terrénumát?

A második lényeges ellenvetés:
mindenfajta osztályozás, elemzés
csonkítja a műegészet, az eleven élet
megragadása helyett holt, merev gon-
dolati sémákkal bűvészkedik. Szük-
ségszerűen kiemel valamit, mást el-
hagy, hogy megkeresse az összehason-
líthatót a merőben más kontexusban
létrejött művekkel. Eközben a vizsgá-
lódás szempontjai is keveredhetnek;
stiláris egyezések és egyeztetések ked-

véért figyelmen kívül maradnak szem-
léleti különbözőségek; a tartalmi roko-
nítás szándékával elhanyagolják a for-
mai megjelenítés eltéréseit, és még so-
rolhatnám tovább az önkényes vagy
önkényesnek tűnő eljárásokat, dehát e
kényszerű csonkítás nem törvényszerű
velejárója-e szakmánknak? Nem a fo-
galmi és a képi gondolkodásmód alap-
vető eltéréseiből fakad-e? Alighanem
így van. Még a legpozitívabb szándékú
és eszmeiségű műelemzésnél, vagy a
kifejezetten hermenautikai felfogású
leírásoknál sem kerülhető ki ez a hiba-
forrás.

Az ellenérvek közül hipotézisem-
mel szemben harmadikként az szegez-
hető, hogy önkényesen szakítani pró-
bál egy történeti példasorra építő fejlő-
déskoncepcióval, amely a folyamatos-
ság és az újítás szüntelen váltakozásá-
ból áll össze, az előzmények tudatos
meghaladásának szándékával. E kon-
cepció implicite azt sugallja, hogy az
időben hozzánk közelebb álló a szük-
ségképpen fejlettebb és egyben értéke-
sebb is a meghaladottnál. Valóban sza-
kítani akarok ezzel a fejlődésmodellel,
amelynek metaforája egy egyre gyor-
sabban pörgő mókuskerék, és amely a
sokszor efemer stílusirányzatok válta-
kozásában, egymásra rétegeződésében
a végtelenbe meghosszabbítható lineá-
ris fejlődés lehetőségének etorikus örö-
mét éli át. Ez a fejlődés-koncepció a
bonyolultságot összetéveszti a fejlett-
séggel. Egy olyan fejlődéskoncepció-
hoz azonban tartani szeretném maga-
mat, amely abból indul ki, hogy az
ember belső tartalma, körülményei az
időben szüntelenül változnak, és a még
viszonylag változatlant is csak úgy
tudja szemlélni, mint egy mozgó vonat
ablakán kinéző utas az előtte elsuhanó
tájat.

Az ellenvetések után vegyük most
sorra a kísérlet mellett szóló érveket.
Milyen előnye lehet mégis egy ilyen
modellkísérlet keretében tett összeve-
tésnek? A különböző művészi szándé-

kok, vállalások és teljesítések között
olyan összefüggések derülhetnek ki,
amelyeket hagyományos, stiláris fejlő-
dési modellekkel nem vagy alig lehet-
ne feltárni. Egy új keresztmetszetben
olyan szerkezete alakítható ki a XX.
századi festészetnek, amellyel magya-
rázhatók azok a jelenségek, művészeti
törekvések is, amelyek stíluskritikai
úton nem értelmezhetőek, vagy csak
idegen hatásként, illetve gyökértelen
kezdeményezésként számon tartottak.

A vizsgálódás egyik kiinduló pre-
misszája az a közhelynek tűnő megál-
lapítás, amely azonban a magyar szel-
lemi, társadalmi lét történeti alakulásá-
ból is igazolható, hogy művésznek len-
ni Magyarországon ma, a XX. század-
ban sem csupán foglalkozás, hivatás
vagy tehetség, hanem vállalás dolga.
Ez pedig mindenképp erős erkölcsi
elkötelezettséget jelent, közösségi
vagy egyéni moralitást. A korábbiak-
ban ezt a fogalmat - morális művész -
részletesebben is vizsgáltuk, és vizsgá-
lódásunk arra a kérdésre is választ
próbált találni, hogy magának a művé-
szetnek van-e, lehet-e morális célzata,
és ha igen, milyen formában, valamint
hogy maga az etika lehet- e a művészi
tevékenység értékmeghatározó, érték-
választó mércéje; azaz valamiféle nor-
ma lehetséges-e az esztétikán belül
ellehetetlenült normák szerint alaku-
ló művészeti tevékenység és a társa-
dalmi lét egyéb területeinek a kap-
csolatában.

másik fontos vizsgálati szempont,
hogy a művészeti tevékenység során

mi az „én" és a „nem
én" viszonya? Az „én"
meghatározása ezúttal
egyszerű: az alkotó
szubjektum. A „nem

én" definiálása már némiképpen bo-
nyolultabb feladat. Magába foglalja
egyrészt az objektív, tárgyi valóságot,
továbbá az én kivételével minden más
szubjektumot, beleértve a más szubjek-
tum által létrehozott tárgyi valóságot
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is. De vajon része-e a „nem én" foga-
lom teljes tartományának az „én" által
korábban létrehozott tárgyi valóság,
maguk az alkotói szubjektum által lét-
rehozott művek? Ennek részletes vizs-
gálata esetleg használható eszközt ad-
hat a kritikai elemzés számára: neve-
zetten az alkotói manír vagy az önálló
stílus, mint szimbolikus forma értéke-
léséhez. Ezúttal azonban e kérdés el-
döntése további vizsgálódásunk szem-
pontjából nem lényeges.

Az előzőeket kissé másként fogal-
mazva: az alkotói szubjektum milyen
valóságot - totálist vagy partikulárist -
percipiál (percepció: közvetlen érzéke-
lés + emlékezés), illetve milyenre ref-
lektál. Más megközelítésben a percep-
ció az élmény befogadása, a reflexió a
művészi gyakorlat, az élmény kifejezé-
se.

a azonban viszonyról
beszélünk, a kapcsolat-
ban résztvevő mindkét
tényező meghatározása
fontos. Esetünkben te-

hát az is, hogy milyen az a szubjektum,
amely a valósággal viszonyba kerül.

Az alkotói szubjektum önmagában
a képességek összessége és azok mér-
téke szerint is meghatározható. Ezt
összefoglalóan és kissé elnagyolt mó-
don művészi tehetségnek szoktuk ne-
vezni (ennek összetevőit most nem
szükséges részletezni, hiszen ezek az
alkotáslélektan és a művé-
szetszociológia kutatási témái). Ez a
meghatározás minőségi leírását adja a
szubjektumnak. A különbségek ittkva-
litásbeli eltérésekből adódnak. Éppen
ezért ez a meghatározás csoportosítás-
ra nem alkalmas, hiszen a képességek
mértéke, összetétele szerint minden
szubjektum egyszeri és ismételhetet-
len. A szubjektum azonban más mó-
don, önmagára vonatkoztatva is meg-
határozható. Azzal, hogy az alkotói
szubjektum hogyan ismer önmagára,
és e megismerést miként manifesztálja:
csupán éntudatként, egyszeri és megis-
merhetetlen individuumként, vagy
nembeli lényként is magára ismer -
más megfogalmazásban: hogy nem-
csak'a különbözőséget, hanem az azo-
nosságát is átérzi a „másik" emberrel.

Ebből a valósághoz való legáltalá-

nosabban vett viszonyból adódik to-
vábbá az alkotói szubjektum számára a
művészetnek mint tevékenységnek az
értelmezése is. Az a szubjektum,
amely elsősorban éntudatként mani-
fesztálja önmagát, nyilvánvalóan a
művészet végső céljaként megvalósuló
szabadságát csak egyéni önkifejezés-
ként élheti át, míg az önmagát nembeli
lényként is felfogó szubjektum számá-
ra e szabadság megvalósítása a szabad-
dá tevés küldetéses szándékával is pá-
rosul.

Más megközelítésben: a szubjek-
tum öndefiníciójának e különbsége kö-
vetkeztében az egyén léthelyzetét vagy
mint egyre jobban izolálódó, minden
nem éntől egyre jobban elidegenedő
egyéniség éli át, vagy - és ez a vagy a
gondolkozás mély szakadékát tárja
elénk, amelyet egyszerű lenne azzal
áthidalni, hogy a vagy mögé az előző
kézenfekvő ellentétpárját írjuk, tehát,
hogy - a közösség tagjaként.

De a probléma lényege éppen az,
hogy létezik-e ma, a XX. század végén
valóságos közösség, amely tagjaként a
művész átélheti nembeli lényegét?
Azok a közösségek, amelyek a hagyo-
mányos művészet alapját jelentették, a
világ kulturális peremterületei kivéte-
lével, már felbomlottak. Ma az újjá-
szerveződésnek két iránya figyelhető
meg; integrálódás az emberiség globá-
lis közösségének irányába, és egy ezzel
ellentétes folyamat: a partikularizáló-
dás, rétegek, foglalkozási csoportok
egzisztenciális érdekei, vagy emikai
érdekek alapján.

Az előbbi - az emberiség, mint
közösség még túl általános, tudata még
nem pozitív erkölcsi-magatartási és
gondolkodási rendszerben, hanem job-
bára negatívumban, például a fenyege-
tettségben fogalmazódik meg. Ezt a
fenyegetettséget átéli, átélheti az izolá-
lódó, a magát csupán „énként" felfogó
alkotói szubjektum is. Ez az átélés
azonban éppen az izolálódását, az el-
idegenedését fokozza.

A másik tendencia, amely korunk-
ban közösségszervező erőként jelenik
meg, az elkülönülés. Ez is izolálódási
folyamat, és elsősorban szintén negatí-
vumra, a másság hangsúlyozására épít.
Az etnikai elkülönülést kivéve - amely
lényegében rekonstrukciós jellegű, és
amely éppen az egykor meglévő kultu-

rális hagyományok (nyelv, szokás-
rendszerek, stb.) felelevenítésével
vagy nem létező analógiás megterem-
tésével politikai, gazdasági érdekek
alapján, az eltérő túlhangsúlyozásával
próbálja az érdekeltek közösségét
megszervezni - a társadalomban meg-
figyelhető többi izolálódási törekvés
(rétegek, szakmai csoportok, stb.) alap-
ja viszonylag efemer egzisztenciális
érdek.

ülőn figyelmet érdemel
a szubkulturális cso-
portok problémája, hi-
szen néhány „modern"
művészeti törekvés kö-

zönségbázisát ezek a csoportok jelen-
tik, és egyes ilyen törekvések egyene-
sen új közösségi művészetként, új
„népművészetként" definiálják magu-
kat. Az azonos élethelyzet, az egyes
egyedek hasonló lelki és szociális mo-
tiváltsága érdekcsoportokká szervez-
heti a társadalomból kiszakadt, kivo-
nult vagy kiszorított, elsősorban a fia-
tal korosztályokhoz tartozó embereket.
A csoporton belül fellelhetők bizo-
nyos, a valódi közösségekre is jellem-
ző vonások, úgymint a hierarchikus
szerveződés, közmegegyezésen alapu-
ló szabályok, egyfajta erkölcsi mozza-
natok, például a szolidaritás. A hierar-
chikus szerveződés azonban terrorisz-
tikus jellegű, a szó legszorosabb értel-
mében vett pillanatnyi erőviszonyok
határozzák meg, és mivel a szabályok
is efemer természetűek (az erőviszo-
nyok változásával a korábbi közmeg-
egyezés is felbomlik), nem fejlődnek
normákká, hiszen a szubkultúra egyik
lényeges vonása a deviancia. Az erköl-
csi mozzanatok pedig nem válhatnak
moralitássá, az erkölcsökre vonatkozó
reflexió, a pozitív értékválasztás hiá-
nya miatt.

A szubkulturális csoportosulások
nem rendelkeznek tehát azokkal a bel-
ső erőforrásokkal, amelyek egy közös-
ség életben tartásához, önmaga repro-
dukálásához szükségesek. E csoportok
folyamatos újrateremtését külső erők
hozzák létre; a „magas" társadalom
belső zavarai, a szociális „háló" héza-
gai, a társadalom intoleranciája, gazda-
sági kényszerek, stb. Továbbá ezeknek
a csoportoknak az összetétele is állan-
dóan változó.

A közösségek újjászerveződésének
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egy harmadik tendenciája is megfi-
gyelhető napjainkban. Virtuális újjá-
szerveződés ez, azaz hagyományos kö-
zösségek rekonstrukciója egyes értel-
miségi csoportok részéről. Ez az értel-
mi, érzelmi rekonstrukció kialakíthat
egyfajta közösségi tudatot, még akkor
is, ha nem valóságos, csupán virtuális
közösséget hoz is létre, és mint ilyen
művészi tevékenység bázisául is szol-
gálhat.

Az előbbiekben vázoltak alapján azt
a következtetést vonhatjuk le, hogy a
léthelyzetét csak izolálódó egyénként
vagy egy közösség tagjaként átélő
szubjektum ellentétpárját nem tarthat-
juk fent. Ez az ellentétpár valódi ambi-
valenciaként a rész és az egész viszo-
nyában határozható meg. Azaz, hogy a
szubjektum a maga részlegességét
egészként, vagy egy egész részeként
definiálja önmaga számára. Ettől füg-
gően az önmaga számára különböző-
képpen manifesztáló szubjektumnak a
valósághoz, a külső világhoz való vi-
szonya is különböző.

z a szubjektum, ame-
lyet teljes egészsében
betölt az én tudata,
amelynek partikulari-
tása önmaga számára

teljes egész, szükségszerűen a valósá-
got, a külső világot, mint tőle idegent,
különbözőt vagy éppenséggel vele
szembeállót érzékeli, fogja fel, éli át.
Számára a valóság benyomások, álla-
potok halmaza, amely belőle értelmi-
érzelmi reakciókat vált ki. Ez a szub-
jektum kvalitatív tulajdonságai (alko-
tói tehetsége) szerint apercipiál a be-
nyomások e halmazából eltérő kvantu-
mokat. Másképpen megfogalmazva
művészi tehetsége, érzékenysége sze-
rint a valóságnak nagyobb vagy kisebb
szeleteit vonatkoztathatja önmagára. A
szubjektum azonban az egyéni megis-
merés, érzékelés eredendő korlátai mi-
att sohasem képes az így felfogott (a
benyomások halmazaként értelmezett)
valóság egészét lefedni. A művészi
érzékelés (megismerés?) eredménye
azonban ez eseten sem csupán partiku-
láris lehet, hiszen akár a mítosz, úgy a
művészeti alkotás esetében is az a kö-
vetelmény, hogy az introverzív funk-
ció érdekében a közlésnek nem kell
abszolút értelemben teljesnek lennie,
csak elegendőnek. Az információ

strukturálódásához elégségesnek. Egy
adott ismeretanyag rendezett struktúrá-
ja önmagában mindig teljes, azaz intro-
verzálisan totális.

Könnyen belátható, hogy az előbbi-
vel ellentétben az az alkotói szubjek-
tum, amely önmagát egy egész része-
ként definiálja, a valóságot, a külső
világot olyan egészként érzékeli,
amelynek maga is része, és az így
érzékelt világot nem mint benyomások
halmazát fogja fel, hanem mint rende-
zett struktúrát, mint működő rendszert.
E kontemplatív érzékelést minden teo-
rizáló magyarázatnál hívebben fejezik
ki József Attila verssorai:

„Én úgy vagyok, hogy már
száz ezer éve

nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem."

(A Dunánál)
E néhány sorból azt is megsejthet-

jük, hogy az önmagát így felfogó szub-
jektum hogyan élheti át egyben nem-
beliségét is, hiszen saját részlegessé-
gén túl minden más ént is az egész
részeként definiál.

Ez az alkotói szubjektum tehát a
világot mint működő rendszert érzéke-
li, azaz strukturált egészként. A befo-
gadásnak ezáltal itt kvantitatív korlátja
nincs. Viszont azt, hogy az így totali-
tásként felfogott világot totális mű-
egészben fejezi ki, a szubjektum kvali-
tativitása határozza meg.

Az alkotói szubjektumok e külön-
bözősége, mint látható, a valósághoz
való viszonyuk eltérésében is megra-
gadható. Ez azonban csak az első lép-
csőfok, az érzékelés vagy a percepció
szintje. A világ - beleértve külső és a
belső valóságot, az én megismerését is
- elsajátításának következő grádicsa a
művészi cselekvés, az alkotói folya-
matnak az a mozzanata, amelyben
megszületik a forma mint reflexió,
mint nem pusztán anyagi struktúra,
hanem strukturált információ is egy-
ben, amelyben - Hegel gondolatmene-
tét követve - az eszme anyagi kifeje-
zést öltve érzékletessé, azaz eszmény-
nyé válik.

A tulajdonképpeni modell felvázo-
lása előtt még egy kérdést kell tisztáz-
nom. A célul kitűzött „családfa" termé-
szetesen csupán modellértékű. Ebből
adódóan olyan kényszerű egyszerűsíté-

seket tartalmaz, amelyek a fő tendenci-
ákat ugyan jelezhetik, de az eleven, a
valóságos művészeti tevékenységre
ilyen lecsupaszított módon nem konk-
retizálhatok. Mint ahogy tiszta kategó-
riák is csupán teoretikusan léteznek.

A XX. századi magyar festészetben
a valósághoz való legáltalánosabban
értelmezett viszony alapján hipotetikus
modellem szerint három fő vonulatot
lehet megkülönböztetni. Ha úgy tet-
szik, a családfa mai, dús lombozata
három fő ágból sarjadt ki.

Az egyik ágat mitikus realizmusnak
keresztelhetjük el; mint látni fogjuk,
bár a névadás nem önkényes, de ko-
rántsem végleges -, a másik ágat lát-
ványrealizmusnak nevezhetjük; míg a
harmadik elnevezése - nos, ezzel lesz a
legtöbb bajunk, ha ugyanis az össze-
csengés kedvéért meg akarjuk őrizni az
előző jelzős szerkezetet, nevezhetnénk
analitikus realizmusnak is, ami, bár
nem kis igazságtartalma van, mégsem
elég pontos, amellett mellékvágányra
is vezethet bennünket.

Ez a mellékvágány, vagy ha úgy
tetszik gondolati csapda - a realizmus
eltérő értelmezésének következménye.
Gondoljunk csak a hatvanas évek ele-
jének magyarországi realizmus- vitájá-
ra, vagy Garaudy kiátkozására a mar-
xizmusból a realizmus „parttalanná"
tétele miatt.

ik voltak e viták leg-
fontosabb premisszái?
Mindenekelőtt olyan
hamis fogalompárok
felállítása, mint realiz-

mus- racionalizmus, irracionalizmus-
antirealizmus, vagy a realizmus azono-
sítása egy történelmi stíluskategóriá-
val. Megengedőbb módon a realizmust
alkotói módszerként határozták meg,
alkotómódszeren azonban ábrázolási
eljárást értettek, a látható valóság mo-
dellálását.

A másik a priori feltételezés, hogy a
realizmus szükségszerűen mindig ter-
mészetelvű. A természeten pedig min-
dig a társadalmon, és főleg a szubjek-
tumon kívül álló, külső világot értették.
Kissé naiv, pionéri szemlélettel a mű-
vészet feladatává tették e külső termé-
szet „meghódítását", birtokbavételét az



MŰVÉSZET

ábrázolás által. Árnyaltabb megfogal-
mazásban: a külső világban elidegene-
dett emberi lényeg visszaszerzését.
(Természetesen a művészetnek egyik
feladata e külső világ „birtokbavétele",
de nem a hódítás, az ember hatalmának
kiterjesztése, hanem a magában és ma-
gáért való világ nekünk valóvá tétele
útján. Nem a külső és a belső valóság
szembenállásának kiélezése, és az ellen-
tétpár egyik oldalának felszámolása, ha-
nem éppen e szembenállás megszünteté-
se, az ellentét feloldása alapján.)

Nemcsak a természetelvűséget, ha-
nem a totalitást is a realizmus meghatá-
rozó és kizárólagos sajátjaként defini-
álták. A totalitáson azonban valamiféle
kvantum szerinti teljességet értettek.
Ez alól sem Garaudy, sem az ellentá-
bor képviselői nem kivételek. Garaudy
ugyanakkor felismerte, hogy nem min-
den műalkotáson kérhető számon az
így értelmezett totalitás, mivel a műal-
kotások egy csoportja a valóságnak
csupán egy szeletére, önmagában par-
tikuláris területére vonatkoztatható.
Ahelyett azonban, hogy a fogalom ér-
telmezését vizsgálta volna kritikusan,
magát a totalitást iktatta ki a művé-
szettel szemben támasztott követelmé-
nyek közül: „Egy mű lehet nagyon
részleges, sőt nagyon szubjektív tanús-
kodás az ember s a világ viszonyáról
egy adott korban, s ez a tanúskodás
mégis lehet hiteles és értékes" - írja
Parttalan realizmus? című tanul-
mányában, majd a következő megálla-
pítást teszi: „A művész szerepe nem
azonos a filozófuséval vagy a történé-
szével: nem köteles például a valóság
egészét tükrözni..."

essük össze ezt az állí-
tást az introverzális to-
talitás általam koráb-
ban említett követel-
ményével! Ha a művet

információs egységnek tekintjük -
mint ahogy bizonyos vonatkozásban
valóban az is - az introverzális totalitás
azt jelenti, hogy a közlésnek nem kell
teljesnek lennie, csak elégségesnek.
Továbbá, ha egy mű valóban hiteles
és értékes, akkor a benne kódolt is-
meretanyag rendezett struktúrájú, így
önmagában mindig teljes, azaz totá-
lis.

Garaudy azonban, mint láthattuk,
csak úgy tudott szabadulni a hagyomá-
nyosan értelmezett realizmus mennyi-
ségi teljességet igénylő totalitás-felfo-
gásától, hogy magát a fogalmat dobta
ki az ablakon. Realizmus-koncepcióját
ezáltal tudta olyan „parttalanná" tágíta-
ni, hogy abba a modem művészet egy
további tartománya is beleférjen. A
realizmusnak így új határt szabott, ez a
határ azonban szabadon mozgatható -..
szubjektív szándékok szerint tágítható
(a parttalanságig?) vagy szűkíthető.
Garaudy esetében például Picasso még
befér a határok közé, Kandinszky
azonban már nem.

Ezt a kitérőt azért volt szükséges
megtennem, hogy érzékeltesse bár ma-
gam is szívesen használnám, a realiz-
mus elnevezés azonban sajnos nagyon
is bizonytalan, félrevezető fogalom, és
nem utolsó sorban sokak által lejára-
tott. Természetesen megtehetném,
hogy hályogkovács módjára elvégezve
az „oprációt" azt állítsam: végső soron
minden, ami művészet, az realista, hi-
szen minden művész benne él egy va-
lóságban, amellyel kapcsolatba kerül,
és minden mű e kapcsolat eredménye.
Én is osztom Hauser Arnold vélemé-
nyét, aki szerint a mű sohasem a való-
ságról közöl ismereteket, hanem a va-
lóság és a művész (általánosabban az
„én" és a „nem én") viszonyáról. És szó
szerint is idézve Hauser professzort: ép-
pen „A valóságra vonatkozó művészi
állítások érvényesek lehetnek, sőt, ez
nélkülözhetetlen feltételük, korántsem
kell azonban mindenképpen igaznak
vagy vitathatatlannak lenniük.".

Garaudyhoz visszatérve korunk rea-
lizmusának általa használt hármas fel-
osztása, illetőleg ennek elnevezései:
mítoszalkotó; epikus; prométheuszi,
számomra is használhatóak lennének a
családfa-modell három ágának megne-
vezésére. A realizmus helyett azonban
ezúttal használjuk az általánosabb mű-
vészet fogalmat. További vizsgálódá-
sunk szempontjából ugyanis most csu-
pán az a fontos, hogy, ha nem is a
„legnagyobbat", de valamilyen közös
nevezőt találjunk az összevethetőség
érdekében. Legyen tehát ez a közös
nevező a „művészet" tág fogalma, re-
mélve, hogy a közmegegyezés is egya-
ránt annak tartja Csontváry, Ferenczy
Károly vagy Vajda Lajos festészetét.

Továbbá megszabadulva a „család-
fa" szimbólumától, amely - bár azt
helyes képzetet sugallja, hogy a tár-
gyalt művészeti jelenségeknek van
múltba nyúló gyökere, és lesz a jelent
meghaladó lombozata - mégis sok kö-
töttséggel járt. Használjuk most már a
következőkben a pőrébb modell elne-
vezést. De ha már lemondtunk a fa
organikus, magával a fogalommal fel-
idézhető struktúrájáról, tisztáznunk
kell az elvont modell szerkezetét.

e egy síkba kiterített,
hanem egy térbeli mo-
dellt képzeljenek ma-
guk elé, mondjuk egy
hengeres testet, amely-

nek palástján kapcsolódnak egymás-
hoz a teoretikusan absztrahált, „tiszta"
kategóriák: mítoszalkotó-, epikus-,
prométheuszi (analitikus) művészet. A
henger belsejében pedig, a palásttól
különböző távolságban a valóságos
művészi teljesítmények találhatók,
amelyek egymással is bonyolult kap-
csolatokban létezhetnek. De aszerint,
hogy a palást melyik pontjához vannak
a legközelebb, sorolhatók a kategóriák
valamelyikébe.

Még egyszer szeretném hangsúlyozni,
hogy a besorolás meghatározó szempont-
ja az alkotói szubjektumnak és a valóság-
nak a legáltalánosabban vett viszonya E
viszony két eleme közül az alkotói szub-
jektum két alaptípusát a korábbiakban már
értelmeztem, de tekintettel arra, hogy típu-
sokról van szó, a tipikusnak számtalan
variánsa, a két alaptípusnak megannyi
kombinációja létezhet a valóságban, hi-
szen minden alkotói szubjektum ismerte-
tőjegyei összességét tekintve egyedi, egy-
szeri és ismételhetetlen, és az időben is
változó struktúra.

A viszony másik eleme, a valóság
sem változatlan, hanem térben és időben
mozgó, alakuló, egyben alakító és alakí-
tott fogalom. Mégis e két változó elem
viszonya, legalábbis tendenciájában, le-
het viszonylag konstans, azaz jellegze-
tes. Egyszerűbben fogalmazva: ahhoz,
hogy megközelítően azonos módon
szemlélhessem a változó világot, ma-
gamnak is változnom kell, méghozzá
szinkronban a világ változásával.

(folytatjuk)
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Lehet-e önálló Csataszög?
i.

Az utóbbi időben élénk figyelem
kíséri a települések önállóvá válásának
lehetőségeit. A korábbi merev politi-
kai-gazdasági közeg megváltozása
olyan mechanizmusok működésének
enged fokozatosan teret, mely nem
csupán az új közigazgatási státusra vo-
natkozó igényekben ölt testet, hanem
egyszersmind meg is jeleníti az adott
településen élő társadalmi csoportok
érdekeit. Mégis megtévesztő lenne azt
gondolni, hogy a települési autonómia
a közgondolkodásnak is természetes,
magától értetődő fogalmává vált, és
akár valamennyire is egységes, kikris-
tályosodott álláspontok alakultak volna
ki a helyi társadalom tagjaiban arról,
milyen gazdasági, szociális, kulturális
feltételei vannak valamely település
önállóvá válásának. Közrejátszhat eb-
ben maga az a tény, hogy a települési
autonómia sokféle összetevőt tartal-
maz. S ha érzelmileg többen is azono-
sulnak azzal a véleménnyel, hogy egy
lokálisan körülhatárolható közösség
váljon le a nagyobb lélekszámú köz-
ségről, ebben minden bizonnyal a kü-
lönböző érdekkörök „véleménybefo-
lyásoló" szerepét sem hagyhatjuk fi-
gyelmen kívül.

Különösen érdekes lehet ez a körül-
mény olyan település esetében, mint
Csataszög, mely sohasem volt önálló,
hanem 1945 előtt is csupán urasági
majorként jegyezték. Közigazgatásilag
mindig is Nagykörűhöz tartozott, jólle-
het a település közelében levő földeket
az itteni lakosok művelték már mint-
egy fél évszázada, az önálló faluközös-
ségre jellemző intézmény- és szerve-
zetrendszer mégsem alakult ki. Ám a
települési önállósággal kapcsolatos
hétköznapi gondolkodás elmosódó, az
egyes elemeket elkülönítetten kezelő
jellege nem jelenti azt, hogy a csata-
szögieknek ne lennének elképzelései,
nézetei a közigazgatási státus módosu-
lására vonatkozóan. Nemcsak olyan
konkrét kérdésekben, mint az önálló

elöljáróság létrehozása, „hogy Csata-
szögnek csataszögiek legyenek a veze-
tői", amelyekhez sokaknak fűződnek
egészen közvetlen tapasztalatai, hanem
olyan lehetőségeket tekintve is, mint
például az önálló óvoda, iskola létreho-
zása, legyen-e a településnek önálló
temetője és így tovább. Ezekben a
kérdésekben nyilvánvalóan kitapintha-
tok bizonyos beállítódások, értékelő
állásfoglalások, melyeknek a forrását a
közvetlen érintettség, a személyes ta-
pasztalat éppúgy jelentheti, mint a má-
sodkézből szerzett információk, vagy
éppen a tömegkommunikációs közle-
mények üzenetei. Különböző életkorú,
foglalkozású rétegeknél más és más
szerepet játszanak az előbbiek és az
utóbbiak.

Kutatásunk is elsősorban arra irá-
nyult, hogy megismerjük azt a kognitív
és érzelmi beállítódást, mely az önálló-
ság vagy maradás mentén szerveződik.
A tanulmány alapján képező adatfelvé-
tel azt a cél szolgálta, hogy elkészítsük
Csataszög településdiagnózisát; a kér-
dőíves és a személyes interjúkon ala-
puló vizsgálathoz csak részben álltak
rendelkezésünkre kutatási előzmények
és „kipróbált" módszerek. Éppen ezért
vizsgálatunk kísérletnek is tekinthető
az említett kérdéskörök egzakt megis-
merésére, az alkalmas módszerek meg-
találására. Maga a kérdezés hatvan fős
reprezentatív mintán, 1991. februárjá-
ban folyt le. A felvétel főbb témakörei-
nek kiválasztásánál lényeges szempont
volt, hogy az adott mintaválasztás és
mintanagyság mellett kellő számú
kompetens válasz képezhesse az elem-
zés alapját. A vizsgálat ugyanakkor
nem terjedhetett ki számos, a kutatási
vázlatban érintett nem kevésbé lénye-
ges kérdésre, amelyeket más szempon-
tok alapján lehetne megközelíteni.

II.
Felvételünk kiinduló kérdése arra

irányult, hogy a megkérdezettek ho-
gyan értékelik a Nagykörűhöz való
tartozás előnyeit és/vagy hátrányait. Öt

ítélet közül kellett kiválasztani azt az
egyet, mellyel a válaszoló leginkább
egyetértett. Ha egy pillantást vetünk az
1. sz. táblázatra, az első kettőre és a
harmadikra adott válasz emelkedik ki.
Jóllehet az „egyformán származott jó
és rossz" kijelentés látszólag valódi
„állásfoglalást" vagy preferenciát nem
tartalmaz, de ha abban az összefüggés-
ben vizsgáljuk, melyet a pozitív illetve
a negatív értékhangsúly jelez, mégis
érvényes ítéleteknek kell tartanunk.
Egészében véve olyan valóságképet
sejtet, mely a csataszögiek gondolko-
dásmódját érzékelteti. Még akkor is, ha
ez a valóságkép a hátrányos helyzet
tudomásulvételén alapul. Hiszen azzal,
hogy csupán két személy mondta azt,
hogy „csak jó származott" a Nagykö-
rűhöz való tartozásból, illetve a meg-
kérdezettek alig egyhatoda állította,
hogy „több jó származott, mint rossz",
a válaszszóródás mélyebb szociális-
kulturális okokra is utal. S igazából
következetesnek is tekinthetők az előb-
bi válaszok, hiszen a kérdőív második
kérdése, mely arra irányult, hogy Csa-
taszögön jobban, ugyanúgy, vagy
rosszabbul élnek-e az emberek, mint
Nagykörűben, a megkérdezettek közül
pusztán négy személy vélekedett úgy,
hogy „jobban"; az „ugyanúgy" választ
33-an, a „rosszabbul élnek" pedig 23-
an választották. Nyilván ebben szerepe
van annak az életkori, a szociokulturá-
lis és szocioökonómiai helyzetnek is,
melyből a megkérdezettek kikerültek.
Az életkor, az iskolai végzettség, a
foglalkozási státus véleménymeghatá-
rozó szerepe emelkedik ki mindeneke-
lőtt.

De mielőtt ezzel az összefüggéssel
részletesebben foglalkoznánk, néhány
mondatban utalnunk kell arra is, hogy
az önállósulási igénynek vannak-e
megerősítő faktorai. Valójában a 2. sz.
táblázat azokat az ítéleteket tartalmaz-
za, melyek a helyi társadalom szerve-
ződése szempontjából elengedhetetle-
nek. Nemcsak a különböző intézmé-
nyek meglétéről vagy hiányáról van itt
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szó, hanem az önálló közigazgatási
státus elfogadásáról vagy elutasításáról
is. Nyolc ítéletet soroltunk fel, melye-
ket háromfokú értékskálán kellett érté-
kebi. Meglepő az, hogy a szignifikán-
san magas arányú válaszok a „szükség-
telen" dimenziójában fogalmazódtak
meg. Nem egy esetben a megkérdezet-
tek kérharmada állította, hogy szerin-
tük szükségtelen önálló iskola, temető,
templom, községháza létrehozása. Ám
a válaszolók több mint fele ugyancsak
szükségtelennek tartotta önálló óvoda,
elöljáróság létrehozását; s ami még
ennél is elgondolkodtatóbb, a válaszo-
lók közül 18 fő tartotta szükségesnek,
hogy például „Csataszögnek csataszö-
giek legyenek a vezetői", 17-en pedig
azt, hogy „a csataszögi földterületet fel
kell osztani". Kimondva-kimondatla-
nul a meglehetősen egyneműnek te-
kinthető véleményeltolódásban az is
szerepet játszik, hogy a megélhetési
gondok intenzív érzékelése párosul az-
zal a félelemmel, mely az említett in-
tézmények felépítésével együttjáró
anyagi terhekből származik. Azaz a
lakópolgárok attól tartanak, hogy
újabb adóterheket kellene elviselniük.
Nemcsak a mélyinterjús válaszok, ha-
nem a személyes megfigyelések is
megerősítik, hogy a lakosság körében
azok aránya domináns, akik inkább
aggodalommal, mint reménnyel néz-
nek jövőjük felé. így a személyes jövő-
vel kapcsolatos aggodalom azzal a be-
állítódással jár együtt, mely a változá-
sok kiszámíthatatlanságát érzékelteti.

S ez a szemléletmód azért sem tart-
ható különösnek, mert Csataszög de-
mográfiai „trendjének" az a szembe-
szökő jellegzetessége, hogy a népessé-
gen belül nő a legidősebb korosztály
részaránya, mely - többek között -
azzal is összefügg, hogy az elköltözők
száma nem csökken. Míg 1980-ban 11
fő, 1985-ben 19 fő, 1990-ben pedig
már 23-an költöztek más településre.
Besenyszögtől kezdve Törökszentmik-
lóson át Szolnokig vagy éppen Buda-
pestig. Vagyis 1980 és 1990 között
csaknem 200 volt az elköltözők száma,
s ezek közül is kiemelkedik az a 74 fő,
akik Szolnokon telepedtek le. Hosz-

szabb távon ugyan nem várható ekkora
mozgás, de ennek nem az az oka, hogy
a települési kohézió növekedne, hanem
inkább az idős korosztályhoz tartozók
elesettsége és hátrányos helyzete. Ám
minél inkább megélhetési gondokról, a
családi jövedelem utolsó fillérig való
beosztásáról beszélnek a válaszolók,
annál inkább arra a véleményre hajla-
nak, hogy „akik valamihez értenek,
úgyis máshová mennek". A megkérde-
zettek közül 51-en válaszoltak így.
Nyilván ez az ítélet azt az - implicite
megjelenő - előfelvetést is tartalmaz-
za, hogy a „valamihez való értés"
anyagi biztonságot is jelent vagy je-
lenthet. A hierarchikus változók (élet-
kor, iskolai végzettség, foglalkozás)
meghatározó szerepét erősíti az „önál-
lónak lenni versus maradjon minden a
régiben" - más-más kérdések kapcsán
is felmerülő - véleményszóródás. Mi-
közben ugyanis kíváncsiak voltunk ar-
ra, hogy a megkérdezettek szerint
„Csataszögről miért mennek el az em-
berek?", két, a település jelenlegi hely-
zetét híven érzékeltető motívumra utal-
tak. 36 fő arra, hogy „máshol |obban
tudnak érvényesülni", 21 fő pedig arra,
hogy „nincs megfelelő munkalehető-
ség".

Nyilvánvaló korrelációt e vélemé-
nyek megfogalmazásában sem az isko-
lai végzettséggel, sem a foglalkozással
kapcsolatban nem tudtunk megállapí-
tani. Minden bizonnyal ez azzal is
összefügg, hogy a megélhetési gondok
nem rétegspecifikus jellemzők. Csak-
nem a település egész népességét érin-
tik, még ha bizonyos különbségek ér-
zékelhetők is néhány család esetében.
Erre következtethetünk azokból a vála-
szokból, melyek arra vonatkoztak,
hogy a csataszögiek melyik fajta segít-
ségre számítanak inkább. A felsorolt
tényezők közül első helyen a nagykö-
rűi önkormányzat támogatása áll, má-
sodik helyen pedig a rokoni segítség.
(Lásd 3. sz. táblázat.) A viszonylag
magas értékelésben szerepet játszhat
az (ti. csaknem ugyanannyian állították
a nagykörűi önkormányzat segítségét
(19 fő), mint a rokoni segítséget (18 fő,
s mindkettőt egyaránt fontosnak tartot-
ta 7 fő), hogy az idősek számára a
meglévő minimális infrastrukturális-
szociális- egészségügyi ellátás is ele-

gendőnek látszik. Másfelől pozitív be-
állítódásukat az is motiválhatja, hogy a
fiatalabb generációkhoz képest - akár
a heti egyszeri orvosi ügyeletet is -
kevésbé tartják természetszerűnek. Jól-
lehet az általános elégedettséget-elége-
detlenséget külön nem vizsgáltuk, de
azok az ítéletek, melyekkel inkább
egyetértettek és inkább nem a megkér-
dezettek, bizonyos összefüggések fel-
villantására mégis alkalmasak.

Mindenekelőtt abból a szempontból
látszanak fontosaknak, hogy a lokali-
tástudatra és az önértékelésre utalnak.
S különösen akkor foghatók fel érvé-
nyesnek, ha érzékelhetően eltérnek az
„inkább nem - és inkább egyetértők".
A meglepően kritikus valóságképre
vonatkozik az az ítélet is, mely szerint
„Csataszögnek sohasem voltak helyi
vezetői, akik szívügyüknek tekintették
volna az itt élők sorsát". 15 fővel szem-
ben 43-an értettek egyet. S azok a
válaszok, melyek közvetlenül a lakók
önértékelését tartalmazzák, az eltérő
értékhangsúlyok ellenére többé-kevés-
bé ugyanazt a sorrendet rajzolják meg,
mint a Nagykörűvel való egybevetést
illetően. Csaknem a megkérdezettek
kérharmada fogadta el azokat az érték-
ítéleteket is tartalmazó állításokat, me-
lyek szerint „mindig alacsonyabb ren-
dű lakóknak tekintettek bennünket",
illetve „a csataszögiek csak arra voltak
jók, hogy más településeket szolgálja-
nak." Ugyanakkor ezt az irányultságot
ellenpontozhatja 36 megkérdezettnek
az az állítása, mely inkább nem fogadja
el, hogy „Csataszögön semmit sem le-
het csinálni, mert se föld nincs, se
munkahely". Bár nem ehhez hasonló
arányban, mégis elgondolkodtató az,
hogy a megkérdezettek fele nem ért
egyet azzal a megállapítással, mely
szerint „Csataszögöt mindig kizsákmá-
nyolták".

A többször jelentéktelennek tűnő
eltéréseket persze a kis elemszámú
mintanagysággal is magyarázhatnánk.
Ám ez önmagában mégsem lenne ele-
gendő bizonyíték. Mert éppen a vizs-
gált faktorok erősíthetik meg, hogy a
csaknem ugyanannyi elfogadó és el-
utasító értékelés az informáltságtól és
az érintettségtől egyaránt függ. Ha
azonban a vélemények kongruensek
abból a szempontból, hogy Csataszög
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közigazgatási önállóságát a települé-
sen élők többsége nem látja megvaló-
síthatónak, ez aligha a véletlen műve.
Akármilyen kontextusban fogalmaztuk
is meg az önállóság lehetséges előnye-
ire vagy hátrányaira vonatkozó kijelen-
téseket, a válaszok mindig konziszten-
sek voltak. S arányaikban sem volt
túlságosan nagy eltérés. Kivált azok-
ban a tényítéletekben, melyek értelme-
zési nehézséget nem jelentettek. Arra a
kérdésre, hogy „Csataszög miért nem
lehet önálló", 37-en a következőt vála-
szolták: „annyira kis lélekszámú a tele-
pülés, hogy önállóan úgysem élne".
Ehhez képest az olyan válaszváltoza-
tok, mint amelyek azt jelzik, hogy pél-
dául „majorsági birtok volt" (3 fő), „a

, nagykörűiek mindig megakadályozták
az önállóságát" (4 fő), „az önállósággal
sohasem foglalkoztak" (12 fő), való-
ban nem tűnnek lényegeseknek. (Lásd
a 4. sz. táblázat.) Településtörténeti
okok is közrejátszhatnak ezekben a vála-
szokban, s bizonyos értelemben a tradí-
ciónélküliség, azaz az uradalmi jelleg,
mely ha nem is tudatosul, de a háttérben
ott munkál. Úgy tűnik, a cselédsors évti-
zedeken áthúzódó hatása sem hagyható
figyelmen kívül, az előfeltételek elmúl-
tával sem szűnt meg az adotthoz való
alkalmazkodás kényszere.

S ha a Nagykorúhoz való tartozás
ennyire erősen megjelenik, ebben azt is
észre kell vennünk, hogy a kötődés a
sajátos helyzetből kialakuló együttélési
folyamat eredménye. Mert azzal, hogy
a megkérdezettek csaknem fele a „ma-
radjon minden, ahogy eddig volt" vá-
laszt tartja az elfogadhatónak, s tizen-
öten-tizenöten nyilatkoztak úgy, hogy
Csataszögnek önálló községnek kell
lenni, illetve „Nagykörű társközségé-
nek kell lennie", ez a sorrend minden-
képp releváns. Más szóval úgy is fogal-
mazhatnánk: a válaszokból és interjúk-
ból kirajzolódó magatartásra nem jel-
lemző az önálló településhez fűződő ér-
dekérvényesítési igény. (Lásd 5. sz. táb-
lázat.) Legfőbb okként Csataszög elöre-
gedettségét említhetnénk, mely eleve
hátrányos érdekérvényesítési pozíciót je-
lent. Más kérdésekre adott válaszok ta-
núsága szerint a fennálló közigazgatási
helyzet elfogadása adekvát azzal a ma-
gatartással, mely a településen élők szo-
ciokulturális helyzetéből fakad.

III.
A település helyzetére vonatkozó

véleményszóródások okainak vizsgá-
lata két irányból indulhatott volna. Az
egyik megközelítési lehetőség, hogy a
véleményalakulás dinamikáját kapcso-
latba állítjuk más nézetekben, illetve az
ezek objektív hátterét jelentő ténye-
zőkben végbement változásokkal. Bár
ez lenne az ideális megoldás, ez min-
denképp feltételezi, hogy a jelen vizs-
gálat hasonló korábbi felvételre épül-
jön. A másik lehetséges megközelítés
elsősorban keresztmetszet jellegű, és
az így megmutatkozó összefüggések-
ből, kapcsolódásokból próbál követ-
keztetéseket megfogalmazni. Esetünk-
ben ez utóbbi lehetőség állt rendelke-
zésünkre. Több eldöntendő kérdés is
utalt arra, hogy a megkérdezettek
mennyire értenek vagy nem értenek
egyet a különböző értékítéleteket tar-
talmazó megállapításokkal. (Lásd 5.
sz. táblázat.) Első pillantásra szembe-
tűnik, hogy az egyetértő vagy elutasító
válaszokban számtalan szociálpszicho-
lógiai mozzanat kapcsolódik össze,
amelynek révén előbukkannak olyan
kijelentések, melyekkel a megkérde-
zettek csaknem kétharmada ért egyet.
Ha más-más motivációt feltételezünk
is egyrészt annak a kijelentésnek az
elfogadásában, mely szerint „a csata-
szögi ember sohasem törődött azzal,
hogy önálló községben lakik-e" (31
fő), másrészt annak a kijelentésnek az
elfogadásában, mely szerint „azok sze-
retnék az önállóságot, akiknek ebből
haszna van" (37 fő), a két itélet egy-
másra épülését aligha lehet kétségbe
vonni. Amikért a válaszadás konzek-
vensségét abban is felfedezhetjük,
hogy ugyancsak 31 fő fogadta el a
következő ítéletet az a jó, ha egy
nagyobb település intézi egy kisebb
település ügyes-bajos dolgait".

Csupán egyetlen kérdés kapcsán fi-
gyelhettünk fel inkonzisztens válaszra;
legalábbis abban az értelemben, hogy
az előző válaszokhoz képest meglepő-
en sokan állították, hogy „minden tele-
pülésnek önállónak kell lennie" (24
fő). Ám ebben azt is látnunk kell, hogy
az önállóság pozitív értékhangsúlyú ki-
fejezéskéntjelenik meg, melyet az em-
berek inkább elfogadnak, mintsem el-

utasítanak. Akár iskolai végzettségtől
és foglalkozástól függetlenül is. Ha
viszont az önállóságot, illetve ennek
elfogadását más összefüggésben kér-
deztük, azonnal differenciáltabbá vált
a megkérdezettek ítélete. Éppen azzal,
hogy állásfoglalásra késztettük őket. A
8. sz. táblázat válaszai mindennél meg-
győzőbben bizonyítják ezt. Mert pél-
dául a válaszadóknak több mint fele
helyeselte., hogy „a csataszögi gyere-
kek nem Csataszögön tanulnak" (35
fő), „nem kell a csataszögieknek köz-
ségvezetőket eltartani" (37 fő), „nem
kell sem óvodát, sem iskolát fenntarta-
ni" (37 fő). De még ezeknél a vála-
szoknál is megdöbbentőbb az a véle-
mény, mely szerint 36-an egyenesen
nem helyeslik azt, hogy „sokan akarják
a Nagykörűtől való elválást". Szemmel
láthatóan olyan közvélekedésről van
tehát szó, melynek érvényességét nem
lehet figyelmen kívül hagyni. Már csak
azért sem, mert miközben az „önálló-
nak lenni verus maradni" alternatíva
esetében a megkérdezettek többsége
inkább az utóbbi mellett döntött, aköz-
ben 32-en nem helyeslik, hogy „min-
den hivatalos ügyben Nagykörűbe kell
menni". (Lásd 6. sz. táblázat)

Ha tehát az önállóság megteremtése
mint lakópolgári igény jelenne meg,
akkor mindenképp nyilvánosságra kel-
lett volna kerülnie. Legalábbis a min-
dennapi beszélgetések szintjén. Ám ar-
ra a kérdésre is, hogy „másokkal be-
szélget-e arról, hogy Csataszög önálló
község lesz?", 35 fő nemmel válaszolt.
A 25 igen szavazat szóródása legfel-
jebb azért figyelemre méltó, mert a
privát nyilvánosságnak olyan formáit
említették, mint a családtagok, roko-
nok (19 fő), barátok, szomszédok, is-
merősök. Mivel azonban egy válaszoló
több választ is megjelölt, feltételez-
nünk kell azt is, hogy a településen
létezik olyan érdekkör, mely bizonyos
véleményirányító és „befolyásoló" je-
lentőséggel bír. Erre különben a mély-
interjúkban számos utalás is történt
így semmi okunk feltételezni, hogy az
önállóság iránti nem artikulált lakópol-
gári igények nem „kívülről" kapnak
megerősítést. Annál is inkább, mivel a
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megkérdezetteknek csaknem fele állította: „a csataszögie-
ket még mindig nem kérdezték meg, hogy mit akarnak". S
ezen azért sem csodálkozhatunk, mert Csataszögön is hiá-
nyoznak azok az érdekegyeztetési és -érvényesítési fóru-
mok, melyek közvetítő szerepet tölthetnének be. A korláto-
zott nyilvánosság színterévé a vendéglő vált, melyet azon-
ban - legalábbis a közvetlen megfigyelések ezt erősítik meg
- egy sajátos érdekcsoport tart „felügyelete" alatt. Ám ettől
függetlenül mégsem lehet azt mondani, hogy a csataszögiek
nem tudják, hogy mit lehet tenni és mit nem, mi az, amit
jogosan követelhetnek és remélhetnek; mi az, ami végképp
illuzórikusnak tűnik. A vizsgálat éppen azt erősítette meg,
hogy az önállóság iránti igény korántsem olyan meghatáro-
zó, mintahogy a felületes szemlélet mutatja.

1. sz. táblázat

Véleménye szerint abból, hogy Csataszög Nagykorúhoz
tartozik

1. semmi jo nem származott:

2. több rossz, mint jó:

3. egyformán származott jó és rossz:

4. több jó származott, mint rossz:

5. csak jó származott:

0 válasz:

Összesen:

Csataszögön ma
1. jobban élnek, mint pl. Nagykörűben:

2. ugyanúgy élnek:

3. rosszabbul élnek:

2. sz. táblázat

13 fő
13fő
23 fő

8 fő
2 fő
1 fő

60 fő

4 fő
33 fő
23 fő

4. sz. táblázat

Csataszög miért nem lehet önálló? - amelyikkel legin-
kább egyetért!

1. Csataszög majorsági birtok volt: 3 fő

2. A nagykörűiek mindig megakadályozták az önállóságát: 4 fő

3. Annyira kis létszámú a település, hogy önállóan úgysem

élne meg: 37 fő

4. Az önállósággal sohasem foglalkoztak: 12 fő

5. Más okból: 7 tő
Megjegyzés: volt, aki két választ is adott!

5. sz. táblázat

Véleménye szerint Csataszögnek

1. önálló községnek kell lennie: 15 fő

2. Nagykörű társközségének kell lennie: 15 fő

3. Maradjon minden, ahogy eddig volt: 27 fő

0 válasz: 3 fő

Egyetért Nem ért egyet 0 válasz
1. A csataszögi ember sohasem törődött

azzal, hogy önálló községben lakik-e 31 fő 26 fő 3 fő
2. Csataszög mindig is majorság volt,

s ehhez hozzászoktak az emberek 37 21 2
3. Nem tudott senki Csataszögön

beleszólni abba, hogy mi lesz velük 33 24 3
4. Csak azok szeretnék az önállóságot,

akiknek ebből hasznuk van 37 22 1

Csataszög önállósulásához mennyire tartják az alábbia-
kat szükségesnek?

Megnevezés

1. önálló óvoda
2. önálló iskola
3. önálló elöljáróság

létrehozása

Szükség- Szükséges
telén

34
42

33
4. Csataszög körüli földterület

felosztása 38
5. Csataszögnek csataszögíek

legyenek a vezetői
6. önálló temető
7. önálló templom
8. önálló községháza

34
47
46
39

3. sz. t

17
10

17

17

18
10
12
16

áblázat

Nagyon
izükséges

8
7

7

2

8
1
-

5

t

0 válasz Összesen

1
1

3

3

-

2
2
-

60
60

60

60

60
60
60
60

6. sz.

Helyesli vagy nem helyesli
azt, hogy

1. minden hivatalos ügyben
Nagykörűbe kell menni

2. a csataszögi gyerekek nem
Csataszögön tanulnak

3. sokan akarják a Nagykörűtől való
elválást

4. nem kell a csataszögieknek
községvezetőket eltartani

5. nem kell sem óvodát, sem iskolát
fenntartani

táblázat

Helyesli

27

35

21

37

37

Nem helyesli

32

20

36

19

20

Ovál

1

5

3

4

3

Ma a csataszögiek melyik fajta segítségre számítanak
inkább?
1. rokoni segítségre: 18 fő

2. a nagykörűi önkormányzat segítségére: 19 fő

3. mindkettőre: 7 fő

4. egyikre sem: 12 fő

5. saját magára: 5 fő
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Pethő Mária

Jánoshida népi találkozása
Jánoshida lakossága kezdetben

egész-, fél- és negyedtelkes jobbá-
gyokból, valamint házas zsellérekből
állt. 1828-tól a község lakosságának
felét zsellérek alkotják. A földeken bú-
zát, árpát és kétszerest termeltek a 16.
században. A 18. században pedig bú-
zát, árpát, zabot és kukoricát takarítot-
tak be. A Zagyva kiöntési területei és
ágai alkalmassá tették a falut a szarvas-
marha, a juh és a ló tenyésztésére.
Sokan foglalkoztak sertéshízlalással is.
A szegényebbek először kecskét tartot-
tak. Baromfiak (csirke, kacsa, liba)
minden háznál voltak.

Az idénymunkások az urasági föl-
dekre jártak aratni, kapálni, csépelni és
cukorrépát szedni. Az I. világháborút
követően summások érkeztek a köz-
ségbe Felvidékről, Mezőkövesdről,
Méráról és Boconádról.

A falu évi búcsúja Szent Jánoskor,
június 20-án van. A katolikus lakosság
ma is elzarándokol Egerbe és Mátrave-
rebélyre.

A gyűjtögetés a lakosság nagy ré-
szénél csak mint kiegészítő táplálkozá-
si forrás szerepelt. Ősszel csipkelek-
várt főztek. A fagycsípte kökényt meg-
aszalták. A bodza virágából szörpöt
készítettek. A gombát nem sokra érté-
kelték. A szegfűgombát levesnek meg-
főzve, a többit tejfelesen vagy pörköl-
tösen fogyasztották.

Apróvadakból és vadszámyasokból
előállított étel csak a gazdagok asztalá-
ra került. Legfinomabbnak a fogolyból
főzött levest tartották. A legelterjed-
tebb ízesítési mód a dugdosás (szalon-
nával való spékelés) volt. A nyúlpör-
költet a tetejére tett, karikára vágott
krumplival tálalták.

A Zagyvában található gazdag for-
rás ellenére a község lakói semmibe
vették a halat. így elkészítési módjai
sem térnek el az általánosan ismert
recepturaktól.

A tartósítási módok vizsgálatánál
sem találtunk különösebben említésre
méltót. A főzendő szilvalekvár elejét
ciberének hívják, ami palóc hatásra
utal.

Ugyancsak palóc eredetre vezethető
vissza, hogy a tehén első tejét pecctej-
nek, pöcctejnek hívják. Belőle peccpi-
tét sütöttek, melynek elfogyasztásához
- szokás szerint - meghívtak a szom-
szédban lakó gyerekeket.

A savóból készült leves, a csóréle-
ves fogyasztása, illetve a neve is a
palócokkal való rokonságra utal. Igen
elterjedt étel volt, ma is fogyasztják az
érett túrót.

A tejből gyártott sajtot gomolyának
nevezték. A vaj kisütésekor visszama-
radt írós részt, a vajajját böjtben főzés-
re használták, máskor kenyérre kenve
ették.

A kenyérsütés alapanyaga a búza-
liszt volt, melyhez mindig tettek főtt
burgonyát is. A községben háromféle
erjesztőanyagot használtak: a párt, a
morzsoltkát és a magkovászt vagy ke-
nyérmagot. Ezt a tényt a falu földrajzi
elhelyezkedése és lakosságának erede-
te magyarázza. A pár Szolnok környé-
kén, a Nagykunságban és a Tiszazug-
ban (kivéve Csépa) volt elterjedve.

A magkovász pedig észak-magyar-
országi eredetű. Jánoshidán ez utóbbi
bírt nagyobb szereppel. Alapja az
anyakovász, melyet a dagasztott és ke-
lesztett tésztából vettek el. Cipóhoz
hasonló alakúra formázták és megszá-
rították. Kenyérsütés előtt beáztatták és
élesztővel szaporították. Lapockával
felverve nyerték a kovásztételt. A két-
szeri kovászolás (kora délután kisko-
vász, este nagykovász vagy anyako-
vász) nem ismert a Jászságban. János-
hidán kívül a palóc eredetű Csépán és a
Hont megyéből települt Vezseny köz-
ségben alkalmazták. Ugyancsak palóc
eredetre utal az a tény, hogy a megsült
kenyér kiforrott részét domónak hívják
ma is. „Szép domós, rózsája van neki"
- mondják a szépen sült kenyérre. Ke-
nyérsütéskor négy szakajtó lisztből 4
db 4-5 kilogrammos kenyér és 1 db
cipó lett. Általában 4-5 kilogrammos
kenyereket sütöttek, de mikor bejöttek
az oroszok, és tarisznyázni kellett a
férfiaknak, 7-8 kilogrammosak készül-
tek a kemencében.

Kenyértészta alapanyagot tartal-
maztak a cipó, a zsíros és tejfölös
lángos vagy lángelőtt lepény, a vakaró,
a mákos guba, a kolduscipó és a perec.
A tejfölös lángos akkor volt finom, ha
kisült belőle a vaj. Az 1-2 kg-os kol-
duscipókat a szegényeknek osztották
szét Mindenszentekkor. A perecet egy
szálból sodorták; ma is szétdobálják
lakodalmakkor.

Disznóvágáskor kora hajnalban a
böllért és a segítőket pálinkával kínál-
ták. A reggelire kb. 10 órakor került
son sült hús, sült vér, tokaszalonna
sütve, esetleg sült máj. Ebéd nincs,
hiszen annyi a munka. Vacsorára régen
köménymagos levest vagy orjalevest
hordtak körbe; ma csontlevest vagy
húslevest csigával. Ezt követi a főtt hús
uborkával vagy csalamádéval, majd
hurka és kolbász. Vacsora után régeb-
ben zsíros pogácsát, ma inkább része-
ges pogácsát kínálnak a munkában el-
fáradtaknak. A kolbász mellett májas
és véres hurkát töltöttek. Ha elfogyott a
vékonybél, a hurkát a csípőbélbe, pál-
anyjába rakták. Májas hurkatölteléket
tartalmazott, illetve tartalmaz a diderke
és a pucor. A diderke vagy dederke
ismert Szolnok és Békés megyében is.
Valószínűleg szlovák eredetű. A fá-
tyolzsírt vagy menyasszonyi fátylat
megabálják, majd megtöltik, kerekre
formázzák, végül kissé meglapítják. A
pucor a sertés gyomra, melybe ezen a
vidéken májas hurkatöltelék kerül.

Az étkezések rendje hasonló az Al-
földön elterjedthez: az évszakok válta-
kozása és a paraszti munkarend hatá-
rozta meg idejét és rendjét A húsevő
napok vagy legényjáró napok is azono-
sak a hazánkban ismertekkel.

A heti étrend nem kimondottan kö-
tött. Gyűjtésünk során többfélével is
találkoztunk. Itt egyet adunk közre be-
lőle. Hétfőn tojásos levest disznóhússal
és mártással, kedden gölődinlevest rán-
tottával, szerdán kolbászlevest dere-
lyével, csütörtökön húslevest csirke-,
disznó- vagy marhahússal, pénteken
pirított levest rétessel vagy palacsintá-
val, szombaton szárazgombócot, va-
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sárnap tyúkhúslevest sült csirkével és
almafőzelékkel fogyasztottak.

A kukoricafosztóban és a fonóban
pattogatott kukorica járta. Szüretkor
rétessel kínálták a cselédeket, hogy a
következő évben is visszajöjjön.

A levesek közt az ismerteken kívül
említésre méltó a kukorica gölődinle-
ves (zöldséglevesbe főzött apró gom-
bócokkal), a tejlevesek a belefőzött
kiskockával (siflivel), a cibereleves
(szilvából vagy aszalt szilvából főzve),
a savanyú és a csóréleves. A cibere
elnevezést használták az 1920-as éve-
kig a korpából erjesztéssel készült le-
vesre. Palóc eredetükre utal az a tény,
hogy a szilvalekvár főzésekor is hasz-
nálták, illetve használják ezt a nevet. A
savanyú leves nyelvből, szívből, vesé-
ből áll, melyet vöröshagymás rántással
sűrítenek, és tejföllel, babérlevéllel
ízesítenek. Általában disznóvágást kö-
vetően főzték. A csóréleves savóból
habarással készült. Az Alföld más ré-
szein nem ismert, észak- magyarorszá-
gi eredetű.

A kölesből készült ételek nagy része
eltűnt a század elejére. Főztek belőle
levest, felhasználták hurka és pucor
(gömböc) töltésére. Változatos ízű ká-
sákatkészítettek a kölesből. Hús nélkül
fogyasztották a tejbekását, a kitolóká-
sát és a karimás kását. A juhhúsos
kásához a húst paprikásnak tették fel;
az öregkásába füstölt húst és pár szem
burgonyát főztek.

A kukoricából készült ételek közül
ismerték a kukoricakását, a puliszkát, a
kukoricagancát és a máiét. A csíramáié
sütésekor nádszálakat tűztek a tésztá-
ba, hogy a keletkező gőz eltávozhas-
son. A bocskoros máié vagy tepsis
máié alá tésztát terítettek úgy, hogy
oldala is maradjon. így nem folyt szét a
folyékony, de édes máié. A görhét
édesen és sósán is sütötték. Az édes
görhe vagy görhe zsírral, cukorral és
édes meleg tejjel készült. A sós görhe a
disznóvágás során nyert abálólé és hur-
kazsír belekeverésétől kapta jellegze-
tes ízét.

A burgonyából főzött és sütött éte-
lek nem mutatnak olyan nagy változa-
tosságot, mint Palóc földön és Matyó-
földön. A krumplikását vagy krumpli-
dercet pirított vöröshagymával ették. A

krumpligancát prézlivel vagy érett tú-
róval kínálták. Ismerték a mákos gan-
cát is, amely szintén azt bizonyítja,
hogy a lakosság palóc eredetű.

A kemencében főtt tört bab volt az
egyik legfinomabb főzelék. Tetejére
dinsztelt hagymát és pirospaprikát tet-
tek. Elsősorban böjti eledel volt az
olajos káposzta. A tökkáposztát rántás-
sal sűrítették, és tejföllel ízesítették.

Az öregételek gyorsan elkészíthető
laktató ételek voltak, melyeket a pász-
torokon kívül a faluban lakó asszonyok
is főztek. A jó tojásos lebbencset tartal-
mazó ételt öregnek vagy galaburgyi-
nak, a tarhonyával főttet öregtarhonyá-
nak vagy keménytarhonyának hívták.

A főtt tésztákon belül a galuskát
ezen a vidéken kanálvertnek, a gombó-
cot szárazgombócnak nevezték. A tás-
ka 10-15 centiméteres darabokra vá-
gott, két végén lenyomkodott, prézlivel
töltött főtt tésztaféle volt. A szegé-
nyebbek pirított hagymával, a gazda-
gabbak metéltre vágott kolbásszal fo-
gyasztották. Régi, finom étel volt a
lúdtalpú galuska vagy vajajjás tészta.
A tojással készült galuskatésztát hü-
velykujjai csipdosták a forró vízbe.
Forró vajjal tálalták, attól lett finom.

A zsírban sült tészták terminológiá-
ja részben magán viseli a palóc erede-
tet, így a csörögét herőcének vagy
herőkének, a farsangi fánkot pampus-
kának nevezik. A tyúkláb (több tojást
tartalmazó csöröge tészta) és a túró-
fánk ismerete már alföldi hatás.

Jánoshidán az a szokás, hogy újévre
mindig rétest sütnek. Az általánosan
elterjedteken kívül a krumplis rétest
tejfellel és sóval ízesítették. A kőtt
rétes vagy magyar rétes alakját a tepsi-
hez igazították. A 4-5 rétegből álló
süteményt más-más anyagokkal töltöt-
ték meg. Ezzel szemben a magyar bé-
iest azonos töltelékkel ízesítették.

A kalács formája és összetétele jel-
lemző volt arra az ünnepi alkalomra,
melyre sütötték. Legegyszerűbb az
üres kalács vagy pusztakalács volt. A
madár alakú tubukát húsvétkor a locso-
lóknak adták ajándékba. Húsvéti ünne-
peken és a halotti torban fogyasztották
a négy ágból font nagykalácsot. A
rostélyos (rostélyos kalács) kilenc ág-
ból készült. Egy-egy nagyobb ünnepre
(lakodalomra és a kánai menyegzőre)
30-40 darab is sült a kemencében. így

aztán bőven jutott belőle a vőfélynek, a
papnak és a lesőknek.

A kelt tészták közül még említésre
méltó a hideg vízben kelesztett vízen
kullogó; a hajtottakhoz hasonló, de
több zsírt tartalmazó mákos durung; és
a háromszori hajtogatással készülő,
lekvárral töltött gyorskifli. A buktát
lekvárral vagy túróval töltötték meg, és
bodagnak nevezték. A kuglófot a régi-
ek kubluknak hívták. Ismerték a töltött
kublukot is: a kinyújtott tésztát darált
mákkal szórták be és feltekerték. Lako-
dalmi sütemény volt.

A rostélyos kalács szerepét az ége-
tett torta vette át a lakodalmakban.
Jánoshidán leggyakoribb formák a kö-
vetkezők: gólya kisbabával, virágko-
sár, autó, kertes ház, templom, hordó,
disznó malacokkal.

Az ünnepek ételei
Az esküvő előtt 6-7 nappal már hoz-

záláttak a csigakészítéshez. Erre a
menyasszony hívta össze az asszonyo-
kat. Munka közben fánkkal vagy ka-
láccsal kínálták őket. Ha a csiga készen
lett, a vőlegény és a menyasszony fel-
hordta a padlásra, ahol csigaszárító ko-
sarakba tették. Szerdán sütötték a ros-
télyost, és régebben a töltött kuglófot.
Csütörtökön már illatozott a sós perec,
a mákos és diós patkó, a mézeskalács,
és régebben a herőce. Péntek volt a
disznó- és birkavágás, valamint a ba-
romfikopasztás napja. Szombat déle-
lőtt főzték meg a csigát. Délután pedig
6-7 tepsi túróslepényt vettek ki a ke-
mencéből. Szombat reggel érkeztek az
ajándékhozók. Töpörtővel, pörccel és
abált szalonnával kínálták meg őket. A
vacsora ételsora nem tér el az általáno-
san ismerttől: csigaleves, főtt hús, ser-
tés- vagy birkapörkölt krumplival, ros-
télyos és egyéb sütemények. Ez utób-
biak közé bekerült az égett vagy égetett
torta is változatos formájával.

A gyerekágyas asszonynak sorba
vitték a rokonok az élelmet. A komatál
lehetett fazékfogóval ellátott szilke, de
emlékeznek a betegbögrére is. Benne
illatozott a tyúkhúsleves, fánk (pam-
puska), herőce és a tejbekása. Jutott
belőle a fekőnek, komának is.

Halotti torban a virrasztó asszonyo-
kat először csak kaláccsak kínálták. A
XX. század első felében jött divatba a
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meleg ételek fogyasztása: húsleves és
pörkölt vagy paprikás. A század máso-
dik felében újra hideg ételeket szolgál-
tak fel: sonkát, kalácsot, perecet és
bort. A koldusoknak perecet vagy kol-
duscipót süttek, melyet a temetés nap-
ján vagy halottak napján osztottak szét
közöttük.

A vallásos ünnepek közül a kará-
csony a legjelentősebb. Katolikus val-
lásúak lévén mindig megtartották a
karácsonyböjtöt. Gyakori volt az aszalt
szilvaleves, a cibereleves, és második
fogásként a mákos tészta, a mákos
guba és a fonott kalács. Éjfélkor cukor-
ral vagy mézzel ízesített angyali csíkot
fogyasztottak, amely szintén északi ha-
tásra utal. A böjti csemegék közül ki-
emelkedik a mézbe mártott dió és a
mézbe mártott fokhagyma. Ez utóbbit
a palócok is fogyasztották torokfájás
ellen.

Karácsony reggelén már szabadott
húst enni, így került az asztalra a hurka
és a kolbász. Az ebéd jellegzetes fogá-
sai a csigaleves, a töltött káposzta és a
sokféle sütemény. Ilyenek voltak pél-
dául a kalácsok, a hajtottak, a vízen
kullogó, a bélés és a szalagória.

Szilveszterkor általános volt a sült
kolbász és a hurka kínálása. Az újév-
kor fogyasztott szemes bab- és lencse-
levestől sok pénzt reméltek az eljöven-
dő esztendőben. Ezen a napon csak

disznóhúst szabadott enni, mert a disz-
nó előtúrja a szerencsét. Ugyancsak
több pénzt vártak a rétes elfogyasztásá-
tól. Túrós, mákos és meggyes illatozott
belőle a vendégek előtt.

Farsang három napján főtt sonkát,
kocsonyát és töltött káposztát főztek az
egymást követő napokon. Az ünnep
legjellemzőbb süteménye itt is a pam-
puska vagy herőce. Ha megmaradt be-
lőle, cérnára fűzték és elrakták nagy-
böjtre.

Nagyböjtben zsír helyett vajajjával
vagy vajonjárttal főztek. Régebben
ebédre ciberét vagy aszalt szilvalevest
ettek mákos gubával vagy mákos gan-
cával. Aztán gyakori lett a tésztaleves
és az olajos bableves mákos csíkkal,
mákos gubával, szabógallérral esetleg
tökkáposztával. A szabógallér leves-
tészta alapanyagú, melyet háromszög
alakúra vágtak. Túróval és tejfellel íze-
sítve fogyasztották. Reggelire és va-
csorára valamilyen tejes ételt ettek,
esetleg sült tököt. A gyerekek napköz-
ben pattogatott kukoricát rágtak.

A hosszú böjtöt nagyszombaton es-
te kocsonyával oldották fel. Az ünnep
napján reggelire megszentelt sonkát,
tojást és kalácsot helyeztek az asztalra.
A kalács lehetett 4 ágból fonott nagy-
kalács, és a 2 ágból sodrott fonatos. Az
ebéd hagyományosnak mondható:
tyúkhúsleves, töltött káposzta. A ka-

lács mellé hajtottat, lekváros patkót és
szalagárét is sütöttek.

A falu búcsúja június 20-ra esik. A
menüsor tyúkhúsleves csigával, pör-
költ, rántott hús és savanyúság. Régeb-
ben a mai torták helyett pampuskát,
herőcét, réteseket és hajtottat kínáltak.
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Padár Julianna

Barangolás a régmúltban
Pusztataskony helynevei és történetei

Hiába keresi bárki ennek a telepü-
lésnek a nevét Magyarország térképén,
nem találja. Az itt élő emberek hivata-
los okirataiban sem szerepel valódi
születési és lakóhelyük. Pedig a telepü-
léstörténetben már az Árpád-háziak
ideje alatt, mint szállásbirtok, megta-
lálható.

Botka János kutatási adatai szerint:
„Pusztataskony, illetve taskony a Tak-
sony személy hangátvetéssel keletke-
zett változata. Thonuzoba besenyő ve-
zér Taksony idejében költözött be az
országba. Valószínű Taksony a bese-
nyő vezér sógorságához tartozott, mert
az Árpád-házi rokonság között szállás-
birtokként szerepel e terület. Az Abád,
Taksony, Tomaj nevek e térségben va-
ló sűrűsége minden bizonnyal bese-
nyőkkel vegyes magyar lakosságra
utal. Eredeti népességét besenyőnek
kell tartanunk."

Anonymus szerint: „Ez a terület
Thonuzoba (Thonus-Aba) besenyő ve-
zér birtokát alkotta, s mint ilyen az
abádi birtok része volt."

Népszámlálási adatok 1548-ra
visszamenőleg találhatók. Az évszáza-
dok viharaiban többször elpusztult és
gazdát cserélt Pusztataskony.

Utolsó tulajdonos ura gróf Szapáry
Gyula volt, akinek az itt elterülő 3700
holdas birtokán a központi major sze-
repét töltötte be. Itt volt a Szapáry
család állandó szálláshelye. A nagy
kastélyt és a vele szemben lévő kis
kastélyt 12 holdas park vette körül. A
park maradványait még én is megcso-
dálhattam az ötvenes évek elején. Em-
lékszem az Emiké útra, melyet az öreg
György gróf Emma nevű testvérhúgá-
ról neveztek el. Az út szögletes téglá-
val volt kikövezve, a két oldalán jáz-
min- és orgonabokrok alatt bújtak meg
a nárciszok, a jácintok, tulipánok, s
rengeteg örökzöld növény díszítette
még a parkot. Az idő múlásával a
gondozatlanságtól az apró virágok ki-
pusztultak, az örökzöldek, a jázmin-
bokrok is kihaltak, csak az orgonák és
a megmaradt, élő helynevek őrzik a
múltat.

Felkerestem Pusztataskony legidő-
sebb emberét, Szabó Józsi bácsit, aki
1991. március 21-én, a tavaszébredés-
kor töltötte be 84. életévét. Magányo-
san él hosszú évtizedek óta.

A kapuja előtt várom. Pár perc múl-
va - korát meghazuttolva ugrik le a
kerékpárról.

- Csókollak! - köszön és nevet, úgy
istenigazából. Alacsony, zömök terme-
te, hetyke járása, értelmes, apró szemei
hűséggel álcázzák korát.

- Mesélne nekem Józsi bácsi a régi
időkről?

- Nagyon szívesen! Haj, már sokan
megkerestek engemet, hogy mondjam
el, amit tudok. Hát, amit tudok, neked
is elmondom...

Betessékel az üveges verandára.
- Gyere, lányom, ülj le ide a dikóra!

Főzök egy kávét... írod, amit mondok?
- Csak a számadatokat, a többit

fejben jegyzem.
- Mint a tenyeremet,úgy ismertem a

Szapáry-birtokot.- ízes tiszai nyelvjá-
rással beszél. Emlékezete vissza nyúlik
kisgyerekkoráig. Ő az az ember, aki
legtöbbet tud a helynevekről és törté-
netükről, na és a gróf Szapáry családról
is. Itt született Pusztataskonyban, és itt
kezdett dolgozni tizenhárom éves ko-
rában a Szapáry-birtokon.

- Öszvéres gyerekként kezdtem. A
parkban hordtam ezt-azt, ami kellett a
kertészeknek. Tizenöt évesen iroda-
szolga lettem. Másfél év után kisko-
csis. Tizenkét éven keresztül a főinté-
zőt hordtam a határba, meg ahova kel-
lett. Egyszercsak felvittek Pestre, há-
rom hónapig ott tanultam vezetni -
persze nem autót, hanem fogatot -
jóízűen nevet.

- Mire kellett az a Jogosítvány"?
- A fiatal Gyula gróf prádéskocsisa

lettem 1939-ig. 39-től kineveztek kerü-
lőnek. A szolgabíró előtt megeskettek,
hogy hűséggel szolgálok. Bizony 2-
300 ember irányításáról volt szó. így
azt mondhatom: mélyebben sikerült
belelátnom a Szapáry család életébe és
gazdaságába, mint az átlagcselédnek.

- Személyesen ismerte a család tag-
jait?

- Ismertem bizony! De még meny-
nyire! Mikor prádéskocsis voltam, na-
gyon bizalmas emberük lettem. Az
öreg György gróf akkor már nem élt,
csak Gyula a családjával, meg a két
kontesz lakott itt a kastélyban: Timi és
Paula. Várjál csak! Mutatok valamit!...
- egy ékszeres dobozkát hoz ki a szo-
bából.

- Ezt csak neked mutatom meg!
Egy férfi pecsétgyűrűt tesz a mar-

komba. Elámulok! A pecsétjén futó
agár domborodik.

Ezt Timi kontesztól kaptam. Egy-
szer megmentettem az életét. Imádta a
lovakat meg az agárversenyeket. Al-
másy gróféknál, Bugacon agárverse-
nyen voltam velük. Timi tizennyolc
éves körül volt akkor. Megvadult a ló
alatta, és ledobta. Az egyik lába be-
akadt a kengyelvasba, és húzta magá-
val. Én meg leugrottam a hintótól, és
elkaptam a kantárszárát. Hát ez a gyűrű
története. Megőriztem, de sohase volt
az ujjamon. Timi nagyon jólelkű nő
volt. Csinos, szép szőke, de sohase
ment férjhez. Paula barna volt és csú-
nya. Megöregedtek lányként. A fiú
testvérük, Gyula gróf esküvőjére úgy
emlékszem, mintha tegnap lett volna.
Csak egy kicsit öregebb lettem. A vas-
útállomástól a nagyallén hozták a me-
nyasszonyt, Szécsy-Szigeti Hadik
Etelkát Pálinka-pusztáról. Ott vártuk a
csibészháznál, a csikójárás végiben.
Ott kapott enni- és innivalót a cseléd-
ség. Reggelig mulattunk. Négy gyere-
kül született: Gyurka, Kinga meg az
ikrek: Margit és Teréz. Gyula gróf
egyszer mutatott nekem egy hatalmas
nagy festményt, és elmesélte a törté-
netét. A kép az egyik ősét ábrázolta,
Szapáry Pétert, amint be volt fogva az
ekébe, és szántottak vele a Mirhó vo-
nalán. Az eke szarvát egy török fogta, a
másik török a lábát csókolta. Az volt a
kép aljára írva, hogy „Szapáry Péter
büntetése". Akkor mondta el Gyula
gróf, hogy az őse hitbizományba kapta
a Taskony-pusztai birtokot. Gyanította
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a gróf, hogy a Mirhó vízlevezető csa-
torna neve valószínűleg török eredetű.
De a cselédség körében egy másik
legenda terjedt el, ami nem fedheti a
valóságot. Az úgy volt... beszélik az
emberek, hogy a vízházi allén két ko-
csis ült egy lovasfogaton, és a két ló
megzabosodott, vágtába fogtak a csa-
torna mellett. Amelyik kocsis a hajtó-
szárat fogta, csendben volt, a másik
meg kiabált, hogy hó!, hó!, hó! Mire a
csendes megszólalt: mír hó? - akkorra
beleborultak a csatornába. Mesének jó,
ugye?

- Él-e még helynév Pusztataskony
környékén, amely régen a Szapáryak-
tól kapta a nevét?

- El bizony! Taskonyon kívül még
három major volt a birtokon. Nagyság-
rendben: Lovászhát, Bakasor és Kese-
rű. Lovászhát ide két kilométerre van.
Ma is él a neve, most téesz birkahodály
a volt dohánypajta. A cselédházaknak
már csak az emléke él a volt cselédek
gyerekeiben. Ez a major egy homok-
dombon épült, a rangosabb cselédek
lakták: ispán, kertész, gazda, vadőr,
csikós, nagyobbrészt felesdohányosok,
azaz kukások, meg néhány kocsis és
béres. A Szapáry lótenyésztés világhí-
rű volt. Itt tartották a vemhes kancákat,
és itt nevelték a csikókat. Az utolsó
csikós Sípos Pali volt. Ez utal a major
nevére. Bakasort régebben József ta-
nyának hívták, mert az Józsi grófé, az
öreg György testvérié volt. Ő nem
gazdálkodott, katonaember volt.

- Józsi bácsi, nem hallott olyat,
hogy katona jobbágyok lakták ezt a
majort?

- Dehogynem! Ez úgy volt, ahogy
mondod. Csak Józsi gróf halála után
váltak földtúróvá a katonák, de a Baka-
sor név máig megmaradt. A régi ma-
jorhoz tartozó földterületet ma is így
hívják. A Keserű nem nagy major volt,
mindössze öt család lakta. Épületma-
radvány már nincs, de a név még él. Ez
a föld régen szikes, mocsaras, szegény
föld volt. Csak keserűséget tudott adni
az itt élőknek. Gyula gróf már lazáb-
ban kezelte a gazdaságot, mint az apja.
Azért volt mit aprítaniuk a tejbe. A két
gát köze meg a Holt-Tisza köze bőven
eltartotta a szürkegulyát. A legelőket
egyszer lekaszálták, aztán legeltették.
A Keserűben 120 db két éves tarka
üszőt neveltek. A lovászháti földektől
a gyolcsi földeket terült el a 300 holdas
legelő, amely a Kisráta, Nagyráta,
Kömlőfenek és Farkas-zug neveket vi-

selte. Ezek a nevek már kevésbé élnek.
A Farkas-zug egy D alakú mocsaras
medence volt. A rátákat görbehodályi
gyepnek is mondták, mert a hatalmas
görbehodály ott állt magányosan - tá-
vol a cselédházaktól. Többezer birkát
vigyáztak itt a juhászok. Lejártak a
nyájakkal egészen a Hármashatárkőig.

- A Hármashatár ma is használt név
a Gyolcson. Mely birtokok találkoztak
itt?

- A tiszagyendai Fisbán Miska, a
tiszaburai Bárci Gyula, meg a mi
urunk, Szapáry Gyula birtokainak ta-
lálkozási pontján áll a határkő. Igen-
igen, nem tévedtem. Ma is áll.

- Józsi bácsi, vagy egy ötletem.
Üljünk fel gondolatban a Szapáry hin-
tóra, és mutassa meg nekem a régi-régi
Pusztataskonyt és határát.

- Jó! Benne vagyok! Indulhatunk.
Ülj az Etelka grófné helyére a hátam
mögötti ülésre! Erezd jól magad! Gyi,
te Villám!... - imitálja a hajtószár- és
ostorfogást. Nevet. Csillognak az apró
szemei. Lélekben szemlátomást meg-
fiatalodik.

- Nézzed csak! Ahogy lemegyünk a
nagyallén, amit Fehérhídi útnak is hív-
tak, jobbra látod a Karcsi-kertet: ez
volt a kisgyümölcsös. A kertészről
kapta a nevét.

- Nincs már itt egy fa sem.
- Eladta a tanács építő telkeknek, az

új utcanevek kiölik majd a régit. Na, itt
a Mirhó hídon átjutva, szintén jobbra, a
Csikójárás terül el. Ezt a gyepet a
széltől is óvták. Semmi más jószág
nem mehetett rá, csak a csikók. - Hej,
de szépek voltak! - Negyvenöt éve
már, hogy szántóföld, de a neve most is
Csikójárás. Látod, amott van benne
egy hajlat. A Mirhó vonalán kinyúlik
egészen a vízházi alléig. A vízház a
Csali lenti sarkánál állt. Itt szivattyúz-
ták át a víztartóból meg a gyolcsi föl-
dekről a belvizet a Mirhóba. Állt itt egy
csárda is a vízház mellett régen. Becsa-
li csárda volt a neve.

- Ennek a kis töltésnek mi szerepe
volt itt a nagyallé mellett?

- Lóvasút vezetett itt egészen a
Kinga-ligetig, onnan meg tovább a
vasútállomásig. Nagy hasznát vette az
uradalom, sok ezer vagon cukorrépát
kihúztak a csilléken a lovak. Ellenkező
irányba is vezetett egészen Lovászhá-
tig. A lovászháti cselédeket minden
vasárnap azzal hordták be a misére, a
kápolnába, mely családi kápolna volt a
kastélypark mellett. Ma is megvan még

ez a kápolna. A kriptában itt nyugszik
néhány Szapáry ős.

- Józsi bácsi, térjünk vissza a nagy-
alléra! Meddig is visz ez a Fehérhídi
útnak is nevezett földút?

- Egészen a Kinga-ligetig. Ez egy
szép akácos erdő volt. Akkor telepíttet-
te Gyula gróf, mikor Kinga lánya szü-
letett 1934-ben. A téesz már kitermelte
ezt az erdőt, de a föld neve maradt a
Kinga. A nagyallét keresztezte a vízhá-
zi allé, amely innen Bakasori allé né-
ven futott Bakasorig. A majornak már
nyoma sincs, de a földdarab hűen őrzi a
bakasori tábla nevet. A negyvenöt év
sem tudta kitörölni az emberek tudatá-
ból. No, innen a bakasori dűlő nyúlt a
Kisharcsásig. A Kisharcsás a vasúti sín
innenső oldaláig terjed. A síneken túl a
Nagyharcsás terül, az Erzsébet-ligetig.

- Mi köze van ennek a szántóföld-
nek és erdős területnek ahhoz a bizo-
nyos halfajtához, a harcsához?

- Amíg a Tiszát nem szabályozták,
mocsaras, vizes terület volt, mert a
Tisza akkor jött ki idáig, amikor akart.
A folyamszabályozáskor kirekesztet-
ték az itt lévő vizet a gáttal, és itt
maradt benne a sok hal, ivadékostul.
Fiatal koromban még én is halásztam
itt, meg a gát belső oldalán lévő kubi-
kokban. A Gazsi-kubik nagy hírű lett,
mert olyan mély volt, hogy belefúlt
egy kubikos lovastul. Az Erzsébet-liget
ma is a táj dísze: gyönyörű tölgyerdő.
Már akkor sem volt fiatal, amikor én
születtem.

- Úgy tudom, itt az abádszalóki és a
taskonyi határszél, forduljunk vissza -
gondolatban - Pusztataskony felé!

- Jó...! Villám, curik! - nevet egy
hangosat. - A szivattyúháznál lejö-
vünk a gátról, rátérünk a Kisköréről a
Tisza-hídon átvezető műútra. Irány
TaskonyL. - élére állított tenyerével
előre int a vesszőfotelból. Ahogy el-
hagyjuk ezt a másik Mirhó hidat, bal-
kéz felől itt a Csárdapart. Valamikor a
gát belső oldalán volt a Szabóné csár-
dája: innen a föld neve. Itt jobbra pedig
a gyep, ami egészen a tanya aljáig
nyúlik. A cseléd-gulya, meg a cseléd-
csürhe legelője volt. Nézd, ide látszik
a csürherampa. A gáton át azon haj-
totta a kondás deleltetni a csűrhet a
Tiszára.

- Hajtsunk át a régi Taskony-pusz-
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tai majoron! Józsi bátyám, milyen volt
ez a cseléd-tanya?

- Itt a kövesút baloldala mellett
sorakoztak a cselédház sorok. A tasko-
nyi cselédházak már modernebbek vol-
tak, mint a többi majorban. A mester-
hajalja szobái padlósak és konyhásak
voltak. Tehát egy család részére már
különbejáratú szoba, konyha állt ren-
delkezésre. A többi majorban még föl-
desek a szobák, és kettes- meg négyes-
konyhába zsúfolódtak a családok.

- A gyepszélen is voltak épületek?
- Itt volt a legnagyobb épület: a

gépszín. Itt álltak sorban a műhelyek
is. A gépszínben óvták a gőzekéket
meg a vetőgépeket, de másra is hasz-
nosították: itt voltak a színielőadások,
amiket mindig bál követett. Én is sze-
repeltem ám! Fiatalabb koromban még
vándorszínészek is megfordultak itt.
Ha volt valami rendezvény, lejöttek a
grófék, a konteszok is. Az iskola meg
itt volt a kerekeskútnál.

- Milyen volt ez az iskola, amely-
nek semmi nyoma nem látható már?

- Egyetlen nagy tanteremből állt. A
bejárat egy hosszi folyosó két végén
volt. Mindkét ajtó mellett ott gömbö-
lyödött egy-egy kemence. Az iskolapa-
dok fel-lecsukhatósak voltak. Osztott

osztályban tanultuk meg a betűvetést.
A lovászháti meg a bakasori gyerekek
is ide jártak be. Szünetben felültünk a
kemencepatkára, a kis kezeinket ráta-
pasztottuk a fehérre meszelt kemencé-
re: így melegedtünk. Amelyik gyerek-
nek ott maradt a mocskos kis keze
nyoma, az kapta ám a kormost a nád-
pálcával. Akkor még nem volt kötelező
az iskolába járás, így egy-két-három
osztályt jártak a cselédek gyerekei.
Volt, hogy hat gyereknek volt egy
csizmája a családban, és váltva jártak
télen iskolába. Ritkán, de előfordult,
hogy egy-egy jófejű gyerek kijárta a
hat osztályt. Ezekből lettek aztán a
gazdák, a kerülők, a pallérok vagy
mesterek, olyanok, milyenek az urada-
lomba kellettek: kerékgyártó, szíjgyár-
tó, kádár, kertész. Innen az iskolán
túlról már a szérűskert kezdődött, le-
nyúlt majdnem a Ledencig.

- Mit tud a Ledencről, Józsi bácsi,
milyen szerepet töltött be régen az a
gátszerű töltés, amit most is Ledenc-
gátnak hívunk?

- Hát azt nem tudom, hogy a nevét
honnan kapta. Mikor én születtem, már
megvolt a gát is, meg a mellette húzó-
dó erdősáv is. Az erdőtől a Tisza-gátig
mocsaras, terméketlen föld volt: nád
meg sás uralta.

- Köszönök mindent, Józsi bácsi!
Isten áldja!

- Haj, de szívesen! Csókolom a
kezedet!... - a kapujából még utánam
int.

Szép kört megtettünk, az emlékezés
útján bebarangoltuk a régmúltat. Most
itt állok a jelenben. Előttem a lapos
tetejű Szociális Foglalkoztató Intézet:
a volt Szapáry-kastély. Az ötvenes
évek végén a nagy kastély tetőszerke-
zete leégett. Azokban az években több
kastély leégett a környéken, a tiszaroffi
is. Azt pusmogták az emberek, hogy
„gyújtogatnak". Sose tudtuk meg az
igazságot. Az viszont szentigaz, hogy a
már saját telkülön, saját házukban élő
lakosság apraja-nagyja azon az éjsza-
kán lélekszakadva rohant a tüzet oltani.

Pusztataskony régen és ma is - köz-
igazgatásilag - Tiszaburához tartozik.
Lakosainak több mint 80%-a a régen
volt cselédek és leszármazottaik. A
pártállam idején a tiszaburai tanács el
akarta töröltetni a település nevét. Fel-
kínálták a vezetők a Tiszabura telepü-
lésnév használatát. Az emberek gör-
csösen ragaszkodtak a régi névhez. Ki-
tartottak és győztek. Sőt kiharcolták a
helységnévtáblát. Ma 400 lelkes tele-
pülés Pusztataskony. A Tisza-tó üdülő-
körzetébe tartozik. A lakosság remény-
kedik a település fejlődésében, jövőjé-
ben. Tesznek is érte. A demokrácia is
tehetne annyit, hogy újra feltuntettetné
Magyarország térképén.

Szenti Ernő rajza
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Elek György

A nagykunsági parasztvármegye
a 17. században
„Elöljáró-beszéd a Jajhalmi veszedelemről"

A Jajhalom Kunhegyes határában,
a kolbászi pusztán még ma is látható.
Szántóföldi művelés koptatja, de még
így is szépen kiemelkedik a tájból.
Rosszat sejtető nevének eredete ma
már ismeretlen, hagyományok, histó-
riák nem fűződnek hozzá. A múlt
század hatvanas éveiben azt tartották
a kunhegyesiek, hogy „környékén
valami véres csata volt."

A Jajhalomra vonatkozó legkoráb-
bi feljegyzés a karcagi református
egyházközség anyakönyvében olvas-
ható. Az 1760-ban felvett vallomás-
ban Balog István, 106 éves karcagi
öreg a következőkkel kezdi élete tör-
ténetének felmondását: „Már a Jaj-
halmi veszedelemkor, melyben az
vármegyebeliek levágattanak, és
mely az 1683-dik esztendőben lett
török általi megszállását Béts városá-
nak mint egy 20 esztendőkkel meg-
előzte és így esett az 1664. esztendő-
be, amikor a jajhalmi veszedelem
volt, már akkor megnyargalta a lo-
vat..." Az adatot Gyárfás István is
közölte, de a történelmi eseménnyel
ő sem boldogult. „... Hogy kik és mi
módon követték el az emlékezetes
kegyetlen öldöklést, erre nézve törté-
nelmi adattal nem bírunk, sőt a ha-
gyomány is elhagy bennünket..." -
írja. Az idézett szöveg bekerült a
Nagykunsági krónikába is. Györffy
István más tanúvallomásokkal össze-
vetve, tíz évvel későbbre módosította
az időpontot, de maga az esemény és
háttere nem érdekelte. Legutóbb Kor-
mos László is megemlékezett a jaj-
halmi veszedelemről Kenderes köz-
ség történetében, de ő sem tulajdoní-
tott neki különösebb jelentőséget.5

Érthető is, mert azokban az időkben
még béke idején is egymást érték a
kisebb-nagyobb portyák, lesvetések,
amelyek nem kerültek fel a krónikák
lapjaira, hírüket csak egy-egy vidék

népe őrizgette, mígnem elhalványod-
ván kikopott még az emlékezetből is.
De van itt valami! Kik azok a „vár-
megyebeliek"? Kik azok, akik ezt a
tragikus kimenetelű harcot vívták
Kunhegyes legelőjén, a nevezetes ha-
lom körül, amelynek oldalában talán
ma is nyugosznak? Úgy véljük, a
kérdés az eltelt évszázadok után is
biztonsággal megválaszolható. Az
öreg tanú vallomása a hódoltsági vi-
szonyok között létrehozott paraszt-
vármegye emlékét őrizte meg.

„... ez földön
mindennek szabad
járni..."

A szolnoki szandzsák 1591/92. évi
összeírása még huszonkét települést
és benne 494 adóköteles családot,
összesen 586 háztartást rögzített a
Nagykunságon. A defter szerint a
török hatóság mintegy 3700 forintnyi
jövedelmet várt a községektől. A
következő esztendőben meginduló ti-
zenöt éves háború (1593-1606) első
időszakában azonban a Közép-Tisza
vidéke hadszíntérré lett. A török és
keresztény csapatok, nemkülönben
az Alföldön telelő tatárok működése
a terület gyors pusztulását, elnéptele-
nedését okozta. Az Egerhez szolgáló
tizenhét nagykunsági faluból hetet
1595-ben már pusztán találtak az
összeírok. Egy év múlva pedig ma-
gát az egri várat is elfoglalta a török.
A következő évek nagyobb hadmoz-
dulatai nem érintették ugyan Kol-
bászszék területét, de a háború ké-
sőbbi szakaszában valamennyi tele-
pülése elpusztult. A lakosság elme-
nekült, távolabbi megyékbe, váro-
sokba költözött, egy nagyobb része a
Sárréten, Bajom vára uradalmában:
Bajom, Szerep, Nagyrábé, Rétszent-

miklós, Mezőszentmiklós, Szovát,
Tetétlen községekben telepedett
meg.1 0

A béke eljöttével török és magyar
részről is megindultak az elmenekült
lakosság visszatelepítésére irányuló
kísérletek, hiszen mindkét hatalom-
nak érdeke volt, hogy „mindenfelől
az szegénységet oltalmazván, az
pusztákat szállítsuk és végzés szerént
őket építtsük."1'

A kunok hazahívásával és letele-
pítésével 1610-ben megbízott Keczer
András csak hosszas vesződés után,
1618-ra érte el, hogy az elfutottak
egy része visszatérvén, a lakatlan
helységek egy részét ismét megszál-
lottá. (Ekkor került a Kunsághoz Túr-
keve, amely addig az egri püspökség
jobbágyfalva volt.) A továbbra is la-
katlan községek határát a visszatért
lakosok a nádornak fizetendő évi há-
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romszáz forintért bérbe vették.

A visszatelepülőket a török és a
magyar is egyaránt védelmezni igye-
kezett. Az 1618-1629 közötti évek-
ből a magyar királyok és nádorok,
valamint az erdélyi fejedelem egész
sor oltalomlevelét ismerjük.. Török
részről is megírták 1609-ben: „... az
hatalmas császárnak parancsolatja,
az mely szegénség hozzá száll újon-
nan, szabadságot adott három eszten-
deig semmi szolgálattal, sem császár
adajával nem bántatik." Mindezek
ellenére Szabó Máté kapitány 1629.
október 21-én arról panaszkodik Es-
terházy nádornak, hogy a „kegyötlen
idegönök" zaklatásai miatt a lakosok
„ez földtől fölötte igen megidegön-
löttek, sőt kevés éjszaka vagyon az
melyben közülünk nem mennének",
mert „ez földön mindennek szabad
járni". A „kegyötlen idegönök",
akik rendszeresen megkeserítették a
parasztok életét, nemcsak török és
tatár martalócok, hanem keresztényi
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renden lévő magyar katonák, kószá-
ló, fizetetlen végváriak, és a hódolt-
ságban élősködő szabadhajdúk vol-
tak.

A katonák garázdálkodásainak
már a 16. századtól törvényekkel
akarták elejét venni1 6, de a hódoltsá-
gi területről elmenekült államap-
parátus, a megyei szintű közigazga-
tás hiánya miatt a törvények betarta-
tásának nem lett foganatja. A súlyo-
sabb idők a 16. század végén és a 17.
század elején kezdődtek, amikor az
elmenekült megyék addig is formális
tevékenységét szétzilálta a háború.
Nagy területek néptelenedtek el, s a
pusztákon háborítatlanul tanyáztak
az összeverődött rablóbandák, a haj-
dúk és a végvári portyázók. A török
közigazgatás a nagyobb, megerősített
településeken működött az igazhitű
harcosok védelme alatt. A török kato-
naság a tekintélyes számú és kiváló
helyismerettel rendelkező kóborlók
ellen nem sok sikerrel vehette fel a
harcot. (Balaszentmiklós erődítmé-
nyét a keresztény csapatok 1595-ben
lerombolták. A Nagykunsághoz leg-
közelebb lévő török helyőrség - a
szolnoki vár, illetve a szarvasi palánk
őrsége - is mintegy 60 kilométernyi
távolságban állomásozott.)

A hódoltság mélyén is otthonosan
mozgó, ebben az időben már fizetet-
lenül nyomorgó végváriak is inkább
„ostorai" voltak a falusiaknak. A 17.
század elejétől megszaporodtak a pa-
naszok a kvártélyozó katonák túlka-
pásairól, erőszakoskodásairól, nem-
egyszer dúlásszámba menő látogatá-
sairól. A védtelenül maradt lakosság,
Gyárfás Istvánt idézve: „keserűen ta-
pasztalta, hogy annyi országgyűlési,
királyi, helytartói, nádori, fővezéri,
főispáni és megyei intézkedések a
majdnem teljesen elenyészett sze-
mély- és vagyon biztonság helyreállí-
tására és megvédésre elegendők nem
valának: kénytelennek látta magát,
önfentartása végett, az önvédelem te-
rére lépni, harczedzett társaik vezeté-
se alatt tömörülve, a fegyveres meg-
támadásokat, zsarolásokat, rabláso-
kat szintén fegyveres kézzel visszato-
rolni..."1 7

Szakály Ferenc a parasztvárme-
gyékről írott monográfiájában a 16.
század kilencvenes éveire teszi a
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fegyveres önvédelem kezdetét. E
gyakorlatot előbb hallgatólagosan,
később az országgyűlés törvényei
alapján a nemesi megye is elismerte.
„Felső szervezőerő és irányítás híján,
a parasztvármegye az azonos föld-
rajzi-természeti körülmények között
élő parasztságot foglalta magába" -
írja Szakály Ferenc. A mi esetünkben
a nádori fennhatóság alatt lévő, koro-
nabirtok státusú, kiváltságos kolbász-
széki községek összefogása látszik
valószínűbbnek. Ezzel a kunsági tele-
pülések nemcsak jogállásuk sértet-
lenségét, hanem régi és újabban szer-
zett (pl. Túrkeve) birtokaik védelmét
igyekeztek biztosítani - ez utóbbiak
hovatartozását erősítették meg az év-
tizedekig megszakítatlan bérléssel.

Gyárfás István megállapítása sze-
rint: „A paraszt vármegye ... rendőr-
ségi intézmény volt, s czélja, rendel-
tetése a személy és vagyonbiztonság
fentartása s megvédésére, és cseké-
lyebb politilális (rendőri) ügyekben
önálló bíráskodásra irányult." A te-
lepülések hagyományos belső igaz-
gatása mellett kialakult egy elsősor-
ban a közbiztonságot felügyelő szer-
vezet. Élén az évenként választott
kapitány vagy hadnagy állott, aki a
községekben választott tizedesek te-
vékenységét, valamint a már említett
földrajzi keretek között működő ön-
védelmi szerveket felügyelte. A ne-
mesi megye persze hamar felügyelete
alá vonta a parasztvármegyék szerve-
zetét, és számukra működési szabály-
zatokat dolgozott ki. Fennmaradt He-
ves-Külső-Szolnok vármegye 1667.
évi rendelése, aminek alapján a kö-
vetkezőkben határolhatjuk be a pa-
rasztvármegye működési területét.
Az irat egy helyen leszögezi: „az
hadnagyságok azért rendeltettek,
hogy Istennek ő Szent Fölségének
becsületitt, azután az nemes várme-
gyétt s magokat az kóbollóktul az
mint lehett megoltalmazzák..." Ezért
első kötelességévé teszi a hadna-
gyoknak a káromkodás tilalmazását
és büntetését; másodszor „az magunk
nemzetségünkbül álló latrok, a' kik
az szegénységett nyúzzák, húzzák,
vonják és mindenüből megfosztják

erővel, hatalommal, mindent cselek-
szenek az falukon és városokon an-
nak ... ellene állani;" harmadszor az
állatállomány védelme érdekében az
orgazdaság (a lopott jószág adás-ve-
vésének) megakadályozását. A vár-
megyei utasítás meghatározta a fegy-
veres ellenállás lehetséges indokait
és módozatait is. Kimondják, hogy
„az garázdára s veszekedésre először
az parasztság közzül a vitézlő rend-
ben okot ne adjon, akármi kis dolo-
gért, úgy tyúknak megöléséért, ez
illyenekre ne támadjanak, mertt ha
elegendő s nagy okok az feltámadás-
ra nem lesznek, rosszul járnak ők is."
Fegyvert foghatnak viszont, ha a vi-
tézlő nép a faluba beszállván azonnal
prédálni kezd, káromkodik, nőkkel
erőszakoskodik, a templomot dúlja, a
falubeliek lovát, ökrét egyéb marhá-
ját elhajtja, ha nyilvánvaló lopott jó-
szágot kínál eladásra, vagy ilyen lát-
nak nála. Az ellenállás érdekében
„igyekezzék az szegénység, hogy ki-
nek-kinek fegyvere légyen, és a'kitül
lehet, hogy ekéje bomlás nélkül lovat
szerezheti, lovat szerezzen, mertt úgy
oltalmazhatják alkalmatosabban ma-
gukatt, s az kiknek értékek lészen, az
hadnagyok 3 forint bírság alatt az ló
szerzésre ráerőltessék... A' faluk ed-
gyesek legyenek és edgymást segítt-
sék valamikor kívántatik, mertt vala-
melyik ell mulasztja az edgymás se-
gíttségétt, szabad légyen az hadna-
gyoknak az ollyan szófogadatlant,
kitt-kitt forintra büntetni, mellynek
fele az hadnagyoké, fele penig az
községé. El is lészen penig rendelve,
mellyik falu van közel edgymáshoz, s
kik legyenek edgymás segíttségére
kötelesek." Az elfogott tolvajokat a
vármegyéhez vagy valamelyik vég-
házba kell szállítani, a török kezére
adni azonban semmi esetben nem
szabad.

A közbiztonság romlása (mond-
hatni megszűnése) miatt a nagykun-
sági lakosságnak is meg kellett szer-
veznie községei, pusztái védelmét.
Hiszen a Nagykunság területén - a
rajta átvezető marhahajtó út forgalma
mellett -, az elpusztult falvak határán
ridegmarhák ezrei legeltek, s a hatal-
mas jószágállomány megszaggatása,
elhajtása már az 1630-as években
gyakorta megtörtént. Pedig erre az
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időszakra még a viszonylag békés
gyarapodás jellemző. Az 1639. évi
rossz termés és az azt követő orszá-
gos éhínség a hódoltságban is tovább
rontotta a közbiztonságot, ez pedig
cselekvésre ösztönözte a kolbászszé-
ki elöljárókat. A nagykunsági pa-
rasztvármegye első jeleire az 1640-es
évek elejéről találunk adatokat.23 A
szervezet működését gróf Forgách
Ádám, Felső-Magyarország főkapitá-
nya 1644. január 14-én kelt védlevele
legitimálta.24 Ebben a főkapitány ki-
jelenti: „... az sok külömb-külömbfé-
le raitok hatalmaskodok és őket há-
borgatok ellen... kiualtsagkeppen va-
ló oltalmunk és protectionk ala vet-
tük őket... (a fosztogatók közül) kire
be jön az panasz s kézben kerül, oli
büntetés ala véteniük hogi masokis
példát vehetnek raita."

A háborús viszonyok miatt a kö-
vetkező években elsősorban végvári
tiszteket neveztek ki a nagykunok
ügyeinek intézőjévé. Gondolhatnánk,
hogy ez némiképp a katonák garáz-
dálkodását is befolyásolta, ám a tisz-
tek maguk is tehetetlenek voltak, a
harácsolásban alig különböztek a
közvitézektől. Súlyosbította a la-
kosság terheit, hogy saját kincstára
számára I. Rákóczi György erdélyi
fejedelem is beszedette a jászkunok-
tól járó jövedelmeket. A nagykun-
sági falvak helyzete mind kétségbeej-
tőbbé vált, s ez a nádori hatóságot is
szigorúbb intézkedés kiadására kész-
tette. Gróf Wesselényi Ferenc nádor
1655. június 15-én, Kassán kelt leve-
lében a következőkben határozza
meg a nagykunsági parasztvármegye
jogkörét: „... el unván hallany sok
számtalan istentelen czelekedteket,
marha haitásokat, sarczoltatásokat, 's
hatalmaskodásokat, mellyeket né-
mely magha gondolatlan Magyar Bi-
rodalomban lakozók, kivált képpen
ala s fel járó Véghbeliek 's más
egyéb czavargók czelekesznek az
odavaló Nagy Kunsághbelieken,
amint hogy most is panaszolkodnak
hogy tellyességgel el pusztulnak ... 's
lakó helyekbőlis kenteiének ki bui-
dosny ... ezért felől meghirt Nagy
Kunságbelieket mindez hatalmasko-
dok ellen 's kiváltképpen való pro-
tectiónk, 's oltalmunk alá vévén Tisz-
tünk, 's hivatalunk szerint hadgyuk 's

paranczoljuk minden rendbélieknek
... meghirt tisztviselőnknek, 's azok-
nak alatta valóiknak ..., hogi ... emlí-
tett Nagy Kunsághbelieket senki, se
magok személlyében, se marhajok-
ban hírünk nélkül, sem semminő ja-
vokban megh haborgatny megh karo-
sitany, 's semmi úttal megh bántani
akarmy szin alatt se merészeli yék.
Valaki ez paranczolatunk ellen cze-
lekszik, erős büntetésünket el nem
kerüly, kiváltképpen ha kóborló cza-
vargó Katona ... szabadossá is tettük
azon Nagy Kunságh bélieket, hogy
raitok kóborlókat ' s az Hlyen hatal-
maskodokat megh foghattiak; kik ha
semmy úttal megh nem akariak mag-
hokat adni, agyon verhessék mint
nyilván való latrot..."

Fél évszázad után, 1657-ben a tö-
rökök újjáépítették a balaszentmikló-
si palánkot, amelynek néhány száz
főnyi őrsége szemmel tartotta a körü-
lötte elterülő vidéket. Kevés sikerrel,
mert az új helyőrség jelenléte nem-
hogy elriasztotta, hanem harcra tü-
zelte a peremvidék (Ónod, Kalló, To-
kaj, Szendrő, Fülek, Diósgyőr stb.)
várainak katonáit. Ismét gyakoriak
lettek a les vetések, portyák, a vár alá
száguldások, amelyek az 1552-1595
közötti időszakban mindennaposak
voltak. Megjegyezzük, hogy a török-
magyar csetepatéknak is a lakosság
látta kárát.28 Ezen felül a községek
bíráit török és magyar részről is ál-
landó kémszolgálatra, hírhordásra
kötelezték, ami - mint majd látni
fogjuk - szintén nagy jószág- és em-
berpusztító teher volt.

II. Rákóczi György 1657 januárjá-
ban megindított lengyelországi had-
járatának tragikus következményei
nemcsak Erdélyt érintették, hanem a
Tiszántúlra is a tizenöt éves háborút
idéző megpróbáltatásokat zúdítottak.
Amikor a következő évben a Porta
nagyarányú támadást indított a feje-
delemség ellen, első hullámként
Szejdi Ahmed, budai pasa csapatai
(Jenő vára ostromára) a nagykunsági
területek érintésével vonultak fel. A
fejedelem 1658. június 26-án Lippa
mellett győzelmet aratott a magyar-
országi török haderő felett, de au-
gusztus végén már a nagyvezír had-
serege is Erdély földjére érkezett.
Szeptember elején a Bodza-szoroson

át betörtek a tatárok. Egy sor más
várossal együtt feldúlták Gyulafehér-
várt, majd beütöttek az Alföldre.
Szeptember 21-én a fejedelem arról
ír, hogy „(a tatár) Túr felé éget; az
Kunságot is akarja rabolni." (A ta-
tárpusztítás nem kímélte a török
fennhatóság alatt lévő területeket
sem. Debrecen város krónikása írja:
„a tatárnál semmi megkülönböztetés,
hódoltat és hódolatlant egyaránt éget,
rabol, levág és prédál. 'y 0 Ellencsa-
pásként a fejedelem Balaszentmiklós
erődje megrohanását és lerombolását
tervezte. A következő évben, 1659.
június 12-én csapatai rajtaütéssel be-
vették és felégették a várat. Hosszú
távon kiaknázható sikert nem ért el
vele, mert „nem sok idő múlva a
törökök ugyan a magyarokkal, azok
közt Debrecennel is újabban és job-
ban" felépíttették.33 Hogy ilyen ter-
hek mellett mit jelentett a közállapo-
tok, a közbiztonság romlása, arra vá-
laszt ad a rendeknek 1659-ben a po-
zsonyi országgyűlésre benyújtott me-
moranduma. Ebben arról panaszkod-
nak, hogy az 1608., 1647., 1649.,
1655. évi törvények, a végbeliek és a
kóborlók ellen nem védik meg a la-
kosságot. A panaszokat taglaló irat a
nádori tisztiviselők jóvoltából a jász-
kunsági állapotokkal is foglalkozik.
A szerint a hatalmaskodok „a sze-
génység és a jászkunok barmait akár
szántásban... akár bárhol a mezőn
találván elhajtják... és lesoványodott
állapotban adják vissza..., de gyak-
rabban a maguk hasznára fordítják...
töröktől nyert zsákmány módjára...
nagy mennyiségben elhajtják és elad-
ják. Gyakran a kapitányok levelével
kóborolnak faluról falura, megszáll-
va és egymást felváltva, élelmi-
szereket minden könyörület nélkül
kizsarolnak. Magukat... heteken át
élelmeztetik, sőt alig várják az aratás
végét, hogy a gabona a csűrbe hor-
dassék, maguk s különösen a kunok s
jászok által elnyomtattatják és elvi-
szik." E panaszáradatra alkotta meg
az országgyűlés az 1659. évi 15-16.
tc.t, amely engedélyezi, hogy a fosz-
togató gonosztevőket maguk a pa-
rasztok is elfoghassák.
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,,... minden
megtartozás nélkül
jűnek
pusztításunkra..."

Az 1660. év tavasza súlyos har-
cokkal köszöntött be. Szejdi Ahmed
pasa huszonötezer főnyi hadserege
április végén fedúlta a hajdúvároso-
kat, május 22-én Szászfenesnél meg-
verte a magyar haderőt (II. Rákóczi
György június 7-én Váradon belehalt
sebesüléseibe), legvégül 1660. au-
gusztus 27-én Várad vára is a török
kezébe került. Ezzel a hódoltság ha-
tára messze keletre tolódott, a Parti -
um jó részét is magába olvasztotta.

A háborút nemcsak a Kunsággal
szomszédos hajdúvárosok és Várad
környéke szenvedte meg, hanem az
egész Közép-Tisza vidék. Heves-
Külső-Szolnok egyesült vármegyék
már júliusban azt jelentették, hogy a
török a megye területét Fegy vernékig
teljesen kiélte. Az élelmiszerhiány
mértékét mutatja, hogy Wesselényi
nádor a rakamazi táborból kénytelen
tilalmazni a gabonakivitelt, mert a
királyi hadat nem tudják megfelelően
élelmezni. Ez évben, június 16-án
kelt levelében a jászsági és kunsági
„szegény alföldi embereket" védelme
alá veszi.

A harcok vihara, mint az adatok-
ból kitűnik, megkímélte a nagykun-
sági községeket , de a megmaradott
lakosság az elviselhetetlen közálla-
potok, az állandó bizonytalanság elől
szökni kezdett. Emiatt a Nagykunság
elöljárói, a Marjalakán tartott szék-
gyűlés után Andrássy Miklós nádo-
ri főkapitány védelmét kérték az óno-
di, szendrői, korponai, kékkői, füleki,
ibrányi végházakból földjükre járó
fosztogató katonák ellen, mert a lako-
sok „Túrra vagy másfelé" menekül-
nek, a tisztek a még megmaradottakat
sem tudják tartóztatni. Két év múl-
va, 1662. június 14-én Csanádi János
nádori tisztviselő a marjalaki kunok
nyomoráról ír ' , de hasonló tartalmú
levelükben esedeznek oltalomért
Kenderes lakosai is.

Erélyes fellépést sürgettek a török

parancsnokok. Leveleikben több száz
magyar lovas és gyalogos részvételé-
vel végrehajtott rajtaütésekről, Vá-
rad, Szolnok, Szentmiklós ellen ve-
zetett portyákról, török főtisztek
megöléséről, elfogásáról számolnak
be, és a föld népének nyomorát is
lépten-nyomon emlegetik. „Nem tud-
hattiuk mi okból légien ez dolgok, ...
az szegenyseghnek es kivaltkepen az
Alföldnek nagi Ínségüket es sok
szenvedésüket az raituk hatalmasko-
do es kóborló katonák miat. Ez nagi
röttenetessegh... Nem köllene illien
dolgokat cseleködni, az miket csele-
kösnek az kögielmed bottia es keze
alat levő katonai cselekösnek. Hiszen
kezeben wagion kegielmednek ezök-
nek üstökük ha akarna könnien lehet-
ne róla tönni. Holot az szeginsegot
kínozzak, sanczoltattiak, buzaiukat,
arpaiukat es kölessüket es egieb fele
ioszagukat predalliak... az Alföldet
elpusztitatok, lássatok, minket okul
ne vessetök." A parasztok nyomán
Wesselényi Ferenc 1665. november
19-én nyílt parancsot küldött a ma-
gyar végvárak kapitányaihoz, hogy a
kezük alatt lévő hadból a nagykunsá-
gi lakosokat „sarczoltatni, zaklatni,
marhaiokban vagy akármi vagionok-
ban eőket károsítani", feje vesztése
alatt senki ne merészelje. A nyílt
parancs a továbbiakban részletezi a
kunsági parasztvármegye jogait és
kötelességeit. Vagyis: „Egyébiránt
szabadságot attunk megh írt Nagy
Kunsághbéli Lakosoknak, hogy affé-
léket kik őket illyenképpen nyomor-
gattyak szabadon mindenűt űzvén
kergetvén megfoghassák, s ha Végh-
beliek Lasznek, Generális vagy
Veghbeli Capitani Uranék kezekhez
vigiék büntetésre, ha peniglen nem
volna Véghheljekbűl iratos, az ollya-
tén Latrot vigiék Nemes Varmegyék
Tisztei kézihez, e mellett ha ... Nagy
Kunokbéliek kőzőt valamy or Gaz-
dák találtatnak azokat (:feőképpen ha
nem fegyverviselők:) személlyekben
az paraszt Varmegye szabadon megh
foghassa s kapitannyahoz vigie a' ki
tartozék Országunk Törvénye s en-
nek szerint megh bünteti őket, ...
Hozza tévén aztis hogy ha efféle kó-
borló tolvajokat vérén kaphattyák
azok ellen közönségessen Tizenkét
forint birságh alat fel támadjanak s a

mind fellyebb iránk az kard viselő
Vitézlő s hatalmaskodó Tolvajokat
megh foghván Generális Uramék a
vagy az mely végh hazbul valók azon
kapitányok kézihez vigiék büntetés-
re, s ha nem azok Nemes Varmegjek
kezébe Generális uramék pedigh és
kapitányok az illyetinek büntetését
semmi képpen el ne mulassák, sőt ha
vélek nem birnak az szegénségh ka-
pitányok segítségét megh találijak fe-
lőle azokis oltalomba vévén ezen
nagy kunokat ... legyenek minden
segicséggel hozzajok..."44

A községek ekkoriban már nem
titkolták, hogy a „legmagasabb pro-
tectiónak" a végváriak előtt tekinté-
lye nincsen. „... az Nagyságtok, Ura-
ságtok parancsolatául nem félnek,
kapitánya és hadnagya űket meg nem
zabolázzák..." - jegyzik fel a marja-
laki nemesek 1667-ben.45 Az olta-
lomlevelek igazi értékét az a felhatal-
mazás jelentette, amelyben a felsőbb
hatóság a parasztok fegyveres fellé-
pését engedélyezte. (Ennek mikéntjét
szabályozta Heves-Külső-Szolnok
vármegyék már idézett, 1667. július
l-jén kelt utasítása.)

Több adatunk van rá, hogy az
1660-as évek közepétől valóságos
csaták folytak a „vármegyebeliek" és
a „nyúzó, fosztok, marhahajtó tolva-
jok" között. Ez utóbbiak hivatásos
fegyverforgatók lévén, a vármegye
ereje csak a kisebb csapatok elriasz-
tására volt elegendő. Ha azonban a
megszalasztott rablók (végváriak)
néha több százra felszaporodván
visszatértek, szörnyű bosszút álltak.
1666. júliusában hét-nyolcszáz kato-
na a Tiszántúlon a „falukat dúlták,
magokat (a parasztokat), feleségöket,
gyermekeket fegyverre hanták, vár-
megje gondviselőjét roffi (tiszaroffi)
Balasa Györgyöt három részre vág-
ták." A szörnyűségnek az egész
vidéken híre járt, még az egri pasá-
hoz is eljutott. A nagykunsági elöl-
járók is azt írták 1669- ben, hogy a
hatalmasok „két ízben őket megtá-
madván, közülök mintegy 90-et vér-
ben fagyva hagyának."

A török, aki mindeddig szigorúan
tiltotta a ráják fegyverviselését, az
adófizetők pusztulását látva hamaro-
san maga is elismerte a paraszti fegy-
verhasználatot. (A szolnoki, egri, vá-
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radi parancsnokok gyakran fenyege-
tőztek azzal, hogy a „török is feltá-
mad", de a megszálló katonaság az
esetek legnagyobb részében teljesen
tehetetlen volt.)

Izmail szolnoki bégtől származik
az az irat, amelyben a török hatóság
legalizálta a parasztvármegyét. „...
mivel jövének élőnkben szolnoki kül-
ső és Kiss-Heves vármegyében
Csongrád vármegyében és az egész
kunsági és túri kapitányok, ... hogy
az magyar részrül való kóborló, pusz-
tító tolvajok miatt nagy ínségben vol-
nának, annyira, hogy marhájukat és
egyéb házi portékájukat miattuk nem
tarthatják, rajtuk ínségöt cselekösz-
nek, kérvén azon, hogy adnánk sza-
badságot nekiek, hogy őket bántó,
kóborló, lopó és marhájokat hajtoga-
tó tolvajokat kergethessék. Ennek
okáért miis adtunk nekik szabad-
ságot, az szolnoki urak akaratjából,
hogy ezideig való szokásuk szerint
illendő fegyvert vármegye akaratjá-
ból hordozzanak, fel kelvén, őket
bántó tolvajokat szabadosán kerget-
hessék és megöljék és ha ember halál
közöttük történnék lenni, díjával ne
tartozzanak."49

A magyar és a török engedély
birtokában a kunságiak fegyverrel
őrizték a jószágaikat, a mezei mun-
kák idején fegyveresen kerülték a
határt, sőt „mint Thúr városa a török-
tatár járáskor", árokkal vagy sánccal
erősítették meg a falvakat. Ebből
az időszakból olvashatunk arról,
hogy terményeiket vermekben, rejte-
kekben és a templomokban tárolták -
„úgy hogy náluk az Istennek házai
máig titkos házakká és kamrákká vál-
tak."5 1 Ekkor vette kezdetét a temp-
lomok megerősítése. Végső esetben
ide húzódhatott a lakosság.Karcagon
a „templom kerítése" még az 1740-es
években, a templomépület lebontása
idején is megvolt. 2

Ki kell térnünk még valamire.
A zavaros időkben a hódoltság

peremén lévő, illetve a szomszédos
nemesi birtokokon gyakoriak lettek a
jobbágyszökések. Az elköltözők egy
része a nagykunsági falvakban tele-
pedett le. Az újjáépítés kezdetén ná-
dori engedély bátorította beköltözés-
re a vármegyék jobbágyságát , akik-
nek új lakóhelyükön Ulászló király

Szapolyai János által és más királya-
inktól is megerősített oklevele bizto-
sította a kun kiváltságokat, és a vár-
megyei terhektől való mentesülést.54

A megyei nemesség hamarosan lépé-
seket tett az elvesztett jobbágyok
visszaszerzésére. Ez ellen a nádor
emelt szót 1628-ban, hangsúlyozva
azt, hogy a kunok peres ügyei a nádor
jogkörébe tartoznak. A nádori tiszt-
viselők azonban távol éltek, a peres
ügyek évekig is elhúzódtak. 1638-
ban már az is elhangzik az ország-
gyűlésen, hogy a kunok a szökevény
jobbágyokat sürgetésre sem adják ki.
Az országgyűlés kötelezte a kunokat
a törvények szerinti eljárás betartásá-
ra, de a további vonakodás miatt a
nemesség a hódoltságban otthonosan
mozgó végvári katonaságot vette
igénybe jobbágyai visszatelepítésére.
Természetesen nem kívánta ingyen,
ezért a szökött jobbágyok felkutatása
jövedelmező mellékfoglalkozás lett a
végeken, nemcsak a közvitézek, ha-
nem a tisztek körében is. Egy példa:
Vér Mihály kallói vicekapitány írja
1668 januárjában Csáky Ferenc fel-
ső-magyarországi főparancsnoknak,
hogy „Groff Redai Lászlóné Borsi
Ágnes Asszony valami jobbaginak
fel hozása véget talált meg. Az kik
Kolbászon laknak, nevezet szerint
ezek: Vasadi Balas, Erdeli István,
Erdeli Mihály. Innét Nagyságodnak
általam tíz jó Marhat igírt. Kérem
nagyságodat, engedgye meg és adas-
son pátens levelet, melljeket az ke-
zemhez dirigálni méltóztassék. Veér
Györgi Urtulis Mező Vásárhelt egi
Sos Benedek jobbagia, Karczag Uj-
szallason Sos Dávid és János, Nagy-
ságodnak hasznot hajtani s mind
megh szolgálni igyekszem."

A végvári akciók egy része tehát
Csáky főkapitány hozzájárulásával
történt, de ez nem akadályozta meg
abban, hogy pár hónappal később a
„hódoltságon éleődő csavargók zak-
latásai" ellen jóindulatát és oltalmát
ígérje a kunoknak.

Az 1669. évi panaszlevél szerint a
katonák rendszeresen látogatták a
falvakat, Turgonyról, Karcagról, Ká-
báról és Túrkeviből is vittek el embe-
reket.58

Súlyos teher volt még a század
elején kialakított hírvivő és posta-

szolgálat. Az ebben való részvételt a
magyar katonaság tette kötelezővé.
Felső-Magyarország főkapitánya
1613-ban a hajdúvárosok elöljáróit
utasította arra, hogy „meg hitt embe-
reket tarcsanak az kik az török felől
való híreket igazán meg hozzák, az
hódultság helyeken lévő bíráknak fe-
jekre meg parancsolja, hogy a török
felől való híreket igazán meg hozzák
minden időben." Ilyen kémszolgá-
lat a nagykunsági falvakban is műkö-
dött. Egy alkalommal a kolbászi bíró
1668. augusztus 10-én kelt levelében
értesítette a szoboszlói hajdúkat,
hogy a török „minden felé való sze-
kereket el hajtatot, nyilván meg
egyeztek rajta, hogy Nánást vagy
Polgárt fel verjék avagy holnap
avagy más étszakára." Az ilyen je-
lentésekkel a végvári kapitányokat
vagy a hajdúvárosokat kellett megke-
resni.

Az 1669-ben elnéptelenedett Kar-
cagújszállás község elöljárói emléke-
zetben hagyták elpusztulásuk okát: e-
szerint Szent György naptól (április
24.) Szent Mihály napig (szeptember
29.) négyszázszor volt oda szekerük
Kallóban, Szendrőn, Polgáron vagy
másutt. „Nem győzték már teljesíteni
a számtalan strázsálást, hírmondást,
ide-oda postálkodast és társzekér já-
rást." Ha utánaszámolunk, érthető-
vé válik a karcagújszállásiak pana-
sza. Nyáron, betakarítás idején négy-
száz alkalommal 2-4 ökör, összesen
800-1600 igaerő, és két fővel szá-
molva 800 férfi esett ki a munkából, s
ez elég volt ahhoz, hogy gazdasági-
lag tönkretegye a települést.

A menekülők Mezőtúr és Debre-
cen mezővárosokba vagy a hajdútele-
pülésekre: Szoboszlóra, Polgárra,
Nánásra, Böszörménybe, ahogy az
itthon maradottak írták: „Debrecen
vidékére" igyekeztek, és csak a hely-
zet javulásával tértek haza.

I. Lipót császár 1670-ben Paris
Spankau tábornokot nevezte ki felső-
magyarországi főparancsnokká. Az
új főkapitány 1671. szeptember 4-én
kiadott levelében, elődeihez hasonló-
an, felhatalmazta a jászokat és a két
kun kerület lakóit, hogy az „Ország
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és Haza ezen prédáló, kártévő és zak-
lató katonáit üldözzék, elfogják...
őket fogolyként ide, Kassára, vagy -
a németekre bízva őket - a legköze-
lebbi határra vigyék, hogy - kitudód-
ván így a dolog - az efféle prédálók
és portyázók elnyerjék méltó bünte-
tésüket." A magyar várkapitányok
iránti bizalmatlanság és a német pa-
rancsnokok szigora sem segíthetett
az évszázad eleje óta egyre nehezeb-
bé váló hódoltsági viszonyokon. Két
okból sem. Az egyikre jó példa az
érintett felső-magyarországi kapi-
tánysághoz tartozó (többször is emlí-
tett) Kalló, Szatmár, Ónod, Szendrő,
Diósgyőr és Putnok várak magyar
helyőrségeinek 1671 áprilisában kelt
folyamodványa. Ebben a katonák el-
panaszolják, hogy hét év óta nem
kapván zsoldot, végső ínségükben lo-
vaikat, fegyvereiket és egyéb holmi-
jukat adogatják el. Kérik a királyt,
szánja meg és fizettesse őket. Má-
sodszor: I. Lipót 1671. december 11-
én az Udvari Haditanács javaslatára
szentesítette a magyar katonaság lét-
számának csökkentéséről hozott ha-
tározatot. Ez azt jelentette, hogy a
végvári magyar katonaság háromne-
gyedét (kb. 7-8 ezer embert) elbocsá-
tották a szolgálatból. Ráadásul az in-
tézkedés végrehajtását a legjobban
forrongó, Erdéllyel szomszédos ré-
szeken kezdték meg az 1672. év nya-
rán. El is érték vele, hogy az elbocsá-
tott katonák zöme a kibontakozó ku-
ruc mozgalomhoz csatlakozott.
„Nem kell hinnünk - írja Takáts Sán-
dor -, hogy mindezeket azok az esz-
mék terelték a bujdosók táborába,
amelyeket a bujdosók főbb emberei
hirdettek. Az éhező végbeliek leg-
többje a megélhetés módját kereste."

Az ország keleti részein csak a
hajdúvárosok és a Barkóczy István-
féle huszárezred maradt meg a csá-
szár hűségén. Talán a kuruckodó
végváriakra gondolva fogalmazták
meg I. Lipót 1673. június 7-én ki-
adott oltalomlevelét úgy, hogy a já-
szok és kunok „az inkább rablóknak,
mint katonáknak nevezhető csavar-
gók"-at elfoghatják, és az illetékes

végvárak parancsnokaihoz kísérhe-
tik.6 7

A kuruc katonák lakossághoz való
viszonyában a végvári katonaság
gyakorlata érvényesült. A híres kuruc
nótában, a Csínom Palkó kezdetűben
a parasztokról is találunk néhány
sort: „Az paraszt embernek / Fogd
meg az szakáiiát, / Hajtsd el a marhá-
ját - / Verd pofon őt magát. Ez a
valóságban is sűrűn előfordult, mert a
visszaemlékezések a kurucok látoga-
tásait egy helyen említik a tatár és rác
katonaság dúlásaival. A kuruc-la-
banc összecsapásoknak is „általában
a parasztok adták meg az árát".

Az országosan is, de különösen a
Dél-Alföldön marhavésszel és
szárazsággal terhes 1677. év novem-
berében Radics András néhány száz
katonája szállásolt be „Karczagúi-
szálláson... és ott az több falukon." 1

1680 januárjában Thököly Imre és
Wesselényi Pál vezetésével táboro-
zott le a kuruc sereg Karcagon, olyan
fölös számú vitézzel, hogy még Püs-
pökladányba és Mezőtúrra is jutott
belőlük. 1681 augusztusában ismét
itt találjuk Thökölyt, akkor maga írta
az erdélyi fejedelemnek: „Nem kevés
fogyatkozással és alkalmatlansággal
vagyunk a rettenetes szárazságnak
miatta, hogy mind vizünk, szénánk,
abrakunk igen szűkön vagyon." A
magukat helyből élelmező, egy tele-
pülésen több százan is kvártélyozó
katonák „rend szerinti ellátása", a
megannyi katonai és lóporció előte-
remtése is gondot okozott a lakosság-
nak. Alkalmanként Thököly Imre is
kénytelen volt védlevelet adni egyes,
a kvártélyozással végínségre juttatott
városok védelmére.

Az 1672-től beköszöntött, s az év-
tized közepétől egyre zavarosabbá
váló időszakban a lakosság ismét erő-
síteni kezdte a településeket. A túriak
1678-ban engedélyt kaptak a török-
től, hogy városuk régi védőárkát ki-
tisztíthassák, még ez évben engedé-
lyezte a szolnoki bég a túri, kunsági
és felső- tiszavidéki parasztvárme-
gyéknek, hogy „az akár török, akár
rácz, akár magyar rendben lévő" tol-
vajokat, rablókat elfoghassák vagy
megölhessék.75 Az értékeit védelme-
ző parasztság ekkor már minden ka-
tonát ellenségesen fogadott. A Szol-

nokhoz vonuló erdélyi hadseregben
kisebb parancsnoki feladattal megbí-
zott Bethlen Miklós a következőket
jegyezte fel 1682-ből. „Hoztak vala
ugyan nékem a szolgáim és az én
kezem alatt való had is (abrakot)
eleget, de én nem akartam szolgáimat
messze zsákmányolni bocsátani,
nemcsak ellenségtől, hanem a pa-
raszt ember agyonverésétől féltvén
őket. Aa. alattam való hadat is, mely
másként kételen volt, hogy magának
kenyeret keressen, mert nem volt
csak mi szekere, élése is, nem akar-
tam a magam példámmal prédára
szoktatni."

Mondanunk sem kell, a parancs-
nokok nagyobb része nem volt ilyen
emberséges. Kuruc Nagy István, aki
hősiességéért királyi jutalomban ré-
szesült, egy alkalommal négy karcagi
gazda 17 lovát és 800 forintját vette
el. Mikor a károsultak panaszra men-
tek, megtorlással fenyegetőzött.

A felszabadító
háborúk időszaka

Egy évvel a vasvári béke lejárta
előtt Kara Musztafa nagyvezér Bécs
elfoglalása mellett döntött, és a hatal-
mas oszmán haderő 1683 márciusá-
nak végén Magyarországra indult. A
hadjáratban a mozgósított ázsiai és
balkáni csapatok mellett részt vett a
budai vilajet katonai ereje, Thököly
Imre kuruc csapatai, a Murád Giraj
vezette krími tatárság, és Apafi Mi-
hály vezényletével az erdélyi haderő.
„Az tatár éjjel nappal megyén által
rajtunk, mind penig egyéb féle sok
elegy belegy nemzetségek..." - pa-
naszkodtak 1683 nyarán a mezőtúri-
ak. Főként a tatárok átvonulása em-
berben és anyagi javakban egyaránt
súlyos károkat okozott. Egy sor
nagykunsági község végleg elpusz-
tult, a megmaradottak pedig egy hó-
nap múlva az erdélyi hadak ellátásá-
nak terheit nyöghették.

A török támadás összeomlása
(Bécs, szeptember 12.; Párkány, ok-
tóber 9.) után a Felvidéken téli szál-
lásra berendezkedő császári ezredek
ellátásának egy része Heves várme-
gyére és az ide csatolt Jászkunságra
szakadt. Az új hatalom jelentkezésé-
vel a török uralomnál is „keményebb
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és zabolátlanabb katonai uralom idő-
szaka köszöntött be." 7 9 Gróf Rabattá
Rudolf tábornok, főhadbiztos, Ma-
gyarország főparancsnoka rendeleté-
re Bulyovszky Ferenc Heves megyei
jegyző Rimaszombaton felkereste
Caraffát, aki a katonai beszállásolás
idejére a katonatartás és a lóporciók
illetményének fejében készpénzt,
szénát, szalmát és abrakot követelt a
megyétől, mindezt hetente a katonák
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állomáshelyére szállítva. Amikor
Bulyovszky képtelennek mondotta a
megyét a követelés teljesítésére, a
tábornok bebörtönöztette, és újabb
sarcot vetett ki. Ugyanakkor kemény -
hangú levelet küldött a Jászkunságra.
„Kegyelmes Urunk eő Fölsége Louas
és gyalog rendben való Vitézlő feles
népei érközvén Magyar országban ...
az Nemes Vármegyékre rendeltette-
nek quartélyul: valamj azért reátok
esik és mennyi számú louas gyalog és
tj tartástokra rendeltetött egy louas-
nak és egy gyalognak mennyit köll
adnj és hova köll azt fizetnj, Nemes
Heves Vármegyei Tisztek és Hiretek-
re adnj sietséggel el nem mulattyák
ahoz tárcsátok és alkalmaztassátok
magatokat; hogy ha pediglen külön-
bet cselekösztök az Vitézek ki men-
nek Marhaj tokát elhajtyák és egyéb
féle ioszágtokat praedára hánnyák
Lakóhelyei töket föl dulyák föl égetik
magatokat kardra hánnyák el annyira
emleközetötök sem lészen ez vilá-
gon..."81

A községek vezetői már a követ-
kező évben kijárták a vármegyei ter-
hek alóli nádori mentesítést , sőt
1684 augusztusában a Buda alatti tá-
borban is kaptak egy oltalomlevelet,
ezúttal a katonai beszállásolás és rek-
virálás alól. Az utóbbi oklevél sze-
rint ekkor mindössze három lakott
község, Karcagújszállás, Kunszent-
márton és Túrkevi létezett a Nagy-
kunságon. Ezek is igen nyomorúsá-
gos állapotban, mert a tatárpusztítás,
a török terhek és a császári katonaság
részére való szolgálás mellett a ke-
mény 1683-84. évi telet is megsíny-
lették. Az emberek legjava még
nem tért vissza a tatárjárás okozta
zűrzavar után, s még ekkor is minden
nagyobb vészhelyzetben megfutott.
„... sokszor két éjszaka sem háltunk
meg Kardszagon, tsak futottunk, jöt-

tünk mentünk." - vallja egy karcagi
lakos hetven évvel később.

Az itthon maradottakat 1685 már-
ciusában a Várad körül telelő tatárok
száz tallérra megsarcolták.

Ez az év egyébként jelentős ered-
ményeket hozott a felszabadító hábo-
rú menetében. A Lotharingiai Károly
vezetése alatt harcoló csapatok au-
gusztus 19-én visszafoglalták Érsek-
újvárt. A fontos erődítmény bevétele
megpecsételte Thököly Imre felső-
magyarországi hatalmát. Szeptember
végén - október elején a kurucok
sorra elveszítették Tokajt, Kallót,
Kisvárdát, Ónodot, Szerencset és a
Felső-Tiszavidék kisebb várait. A vá-
radi pasa október 15-én elfogatta a
kuruc királyt, amire katonái - Kassát
is a császáriak kezére adva - ezrével
álltak át a szövetségesek zászlai alá.
A császári hadsereg egy része Péter
Mercy, Donát Heissler és Antonio
Caraffa parancsnoksága alatt Szol-
nok várát foglalta el 1685. október
19-én. A szolnoki vár és a fontos
tiszai átkelő megszerzése után hama-
rosan Balaszentmiklóst és Szarvast is
megszállták, támadást intéztek Gyula
ellen, legvégül pedig Petneházy Dá-
vid (egykori kuruc főtiszt) hajdúi
Aradot is elfoglalták. Ezzel meg-
tört a törökök tiszántúli uralma, s bár
a legnagyobb várak (Eger, Várad,
Gyula, Szeged és Temesvár) még az
oszmánok kezén maradtak, a Szolno-
kon berendezkedett keresztény csa-
patok felügyelete alá került az egész
Közép-Tiszavidék.

A frissen megszállt területen
egyelőre nem állították vissza a pol-
gári közigazgatást, hanem a főpa-
rancsnokok, illetve a katonai szervek
maguk vették kézbe az irányítást. Ók
pedig nem titkoltan új hódításnak,
ellenségtől elfoglalt zsákmánynak te-
kintették a hódoltsági területeket. En-
nek megfelelően már a nagyobb har-
cok nélküli felszabadulást megsíny-
lette a lakosság. Mercy tábornok lo-
vassága az első átvonuláskor, 1685
őszén, mintegy huszonkétezer forint
kárt okozott a mezőtúriaknak.

A császári ármádia ezredei és ve-
lük több ezer magyar huszár Heves-
Külső-Szolnok vármegye érintett
községeiben telelt, s természetesen a
téli hónapokra élelmüket is innen kö-

vetelték. A porciók kirovását a Szol-
nokon felállított hadikomisszáriusság
végezte és hajtatta be - minden kímé-
let nélkül. Heves és Pest megyékre
például havonta 1300 köböl búzát és
6500 köböl árpát vetettek ki, amit
3900 forinttal válthattak meg a me-
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gyei szervek. A megye vezetői a
terhek enyhítését kérték, mire a tá-
bornokok az alispán és a szolgabírók
bebörtönzésével, a községek sarcol-
tatásával kényszerítették ki a kisza-
bott élelmiszer- és abrakmennyisé-
get. Jellemző példa a leplezetlenül
magyargyűlölő Antonio Caraffa deb-
receni ténykedése. A tábornok Deb-
recen városára 480 000 (!) forint sar-
cot vetett ki, hogy katonái elmaradt
zsoldját és élelmezését biztosítani
tudja. Mivel az óriási summát a cívi-
sek nem tudták előteremteni, Caraffa
1686 februárjában Debrecenre vezet-
te az ezredeit, és ott házanként kín-
zással, gyilkolással, rekvirálással si-
került nyolcvanezer forintot kicsikar-
nia. A „debreceni mészárszék" híre
ugyanúgy kisebb népvándorlást indí-
tott meg az Alföldön, mint máskor a
tatár hadak közeledése. „Hogy Karaf-
fa Debrecenbe kínzott elfutottunk
Ványára..." - vallja egy ecsegi öreg
kun. l

A császári hadak követelései, az
embertelen terror mellett még viselni
kellett a váraiba szorított török éle-
lemszerző követeléseit, portyáit is.
Nem csoda hát, ha a terhek elől futni
kezdett a lakosság. A kivetett porció
teljesítése a megfogyatkozott község-
re hárult. Mivel a követelések mér-
sékléséről, mint már láttuk, szó sem
lehetett, a szolnoki hadbiztosság
1686 áprilisában felhatalmazást adott
a karcagi bíráknak, hogy a porció
teljesítése elől „elszőkőt Lakosokat
valaholot lesznek fel keressék s va-
dásszák, azért ismervén igaz járatbeli
embereknek lenni... senkiis uttyok-
ban őket háborgatni fosztogatni ne
meriszellye, sőt Commissariusi Aut-
horitásom szerint attam nekiek Egész
Plenipotentiat tellyes hatalmat arra,
hogy valaholot azon Karczagh Uj
Szállási, és oda rendeltetett Kunság-
beli Falusi embereket fel találhaty-



tyák, az kik tartoznának azon Falu-
hoz Contrubálni, minden Városi és
Falusi Bírák és lakosok tartozzanak
(az elszökötteket) kezekben adni
minden baj és akadály nélkül..."

A községek pusztulása, később a
lakosság állandó jövés-menése szét-
zúzta a parasztvármegye szervezetét.
Ez időre azonban ismét létrejött a
belső karhatalom, amely a község
védelme, a gonosztevők üldözése
mellett az elszökött, adójukkal hátra-
lékban maradt lakosok felkutatását
(„vadászását") is feladatul kapta. Az
erőszakos visszatelepítésre ad enge-
délyt a következő évben Esterházy
Pál nádor a jászsági parasztvárme-
gyének. Hogy a parasztvármegye
maradéka mennyire volt képes hiva-
tását betölteni, azt adatok hiányában
nem tudjuk megválaszolni.

Egyre súlyosabb lett viszont a
megszálló katonaság uralma. Gróf
Rudolf Rabattá tábornok, vezérkari
hadbiztos 1687. május 28-án megkül-
dötte a Jászkunságra azt a határoza-
tot, amelyben a jász és kun községe-
ket koronabirtok helyzetük minden
előnyétől megfosztotta. A tábornok
azzal az indokkal, hogy „Ő cs. és kir.
felsége illő akarata és véleménye,
hogy ezen okból hatalmánál fogva
adandó kiváltságos menedékhelyek-
nek előny ne adassék..." hivatalosan
is kijelenti: „A lakosoknak és alattva-
lóknak önhatalmúlag pénzadók, vagy
más egyéb megterhelésekben, a
nagy- és aprómarhák, lovak, kocsi és
gabona, bor, sör és élelmi szerek és
minden más bármily néven nevezen-
dő legyen is, akár erőszakkal akár
más úton levehetők." Bár egy év
múlva a civil közigazgatás is vissza-
merészkedett a Kunságra95, de hely-
zetén vélhetőleg nem tudott könnyí-
teni. Az események pedig meggátol-
ták, hogy a lakosság valahára levegőt
kaphasson. 1690 novemberében Gal-
ga tatár szultán csapatai táboroztak le
Mezőtúron és vidékén96; 1692 nya-
rán sáskajárás pusztította el a Sárrét
és a Kunság községeinek határát ;
1694 őszén ismét tatárjárás sepert
végig a Tiszántúlon, s erre követke-
zett az emlékezetes árvíz. Ezeknek

következtében a kunsági községek is-
mét elnéptelenedtek. Az 1690-es
években már csak Karcagújszállás és
Madaras állottak fenn.

Lassanként a törököt is kiszorítot-
ták a Tiszántúlról. Eger várát 1687-
ben, Váradot 1692-ben, Gyulát 1695-
ben vették be a császári hadak. Sa-
voyai Jenő herceg pedig 1697. szep-
tember 11-én Zenta mellett mért sú-
lyos vereséget a szultáni főseregre. A
Kunság tragédiája, hogy egyetlen élő
községét a zentai csata másnapján
portyázó tatárok feldúlták, s lakossá-
gának nagyobb részét (650-800 em-
bert) fogságba hurcolták.

rabolni ide jőnek, tehát menten unita
vi insurgálunk (felkelünk) úgy, hogy
fejünk fennálltáig egymást rabolni és
hurcolni nem engedjük. Hogy penig
valamely Helységh mellőlünk eláll-
na, és ezen matériában contradicalna
vagy magát subtrhálná, tehát azon
Helységben a többi Helységek statim
et de facto exsequalhasson maga ere-
jével és hatalmával FI. Rh. 500. in
vincibiliter."101
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Legvégül
A nagykunsági parasztvármegye,

amelynek nyomaira a rendelkezé-
sünkre álló csekély levéltári anyag
alapján kívántuk felhívni a figyelmet,
az 1630/40-es évek fordulóján kelet-
kezett. Célja, mint másutt is, a pa-
raszti közösség és a termelőeszközök
fegyveres védelme volt. A hódoltsági
területen spontán szerveződő paraszti
önvédelem felügyeletét idővel a me-
gyei nemesi szervek vették át. Az
adatokból úgy tűnik, hogy a nagy-
kunsági parasztvármegye egy ideig a
nádor felügyeletével működött (pl.
Wesselényi Ferenc oklevele 1665),
de a későbbiekben, legalábbis papír-
forma szerint, Heves megye tisztvise-
lői ellenőrizték.

A szervezet, amely a koronabirtok
stárusú kolbászszéki községeket fog-
ta össze, feladatát a nagyobb hadjárá-
sok nélküli években eredményesen
ellátta, de egy-egy háborús évtized
meggyengítette, a községek pusztulá-
sa, a lakosság vándorlása is szétzilál-
ta. A felszabadító háborúk idején már
nemcsak a községek védelme, hanem
az elmenekült lakosok felkutatása is
a feladatai közé tartozott.

A parasztvármegye szervezete
még a 18. század elején is létezett a
Jászkun Kerületben. Ezzel magyaráz-
ható a Nagykun Kerület közgyűlésé-
nek 1717. május 20-án hozott határo-
zata, ami a kerületből való kiköltöz-
tetés ellen kimondja: „Adjuk értésére
mindenkinek, az kiknek illik, hogy
Nemes Szabolcs Vármegyeiek cum
asseclis az Szegénységet üldözni és

Jegyzetek
1. Tóth Albert, 1988.:373.
2. Pesty Frigyes, 1978.:139.
3. Gyárfás 4:292.
4. Györffy István, 1984.:67.
5. Kormos, 1979.:90-91.
6. A defter fordítását közzétette Ágoston
Gábor, Zounuk 3. és Zounuk 4.
7. A gazdasági adatok az 1580-as évek
viszonyait tükrözik. Ágoston Gábor meg-
jegyzése, Zounuk 3.:223.
8. Sugár István, 1977.
9. A pusztulás mértékét mutatja a szomszé-
dos Szabolcs megye összeírása. 1598-ban
az adózó házak száma 4599, 1600-ban 936.
Ld. Lukinich: Erdély területi változásai...
386.
10. Rácz István, 1969.:66-67. és 134. sz.
jegyzet
11. Török-magyar kori állam okmánytár I.,
1868.: 101-102.
LXXX. Az egri pasa levele, Eger, 1609.
szeptember 29.
12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levél-
tár, Karcag város levéltára, Történelmi ok-
mányok. 2. sz.
13. 1618. - Forgách Zsigmond védlevele a
lakóhelyeiket megszállni kívánó nagyku-
nok részére
1622. augusztus 2. - II. Ferdinánd privile-
giális levele
1624. május 26. - Bethlen Gábor oltalom-
levele a kolbászszéki lakosok részére
1626. május 27. - Esterházy Miklós olta-
lomlevele
1629. július 5. - II. Ferdinánd privilegiális
levele a nagykunok részére
14. Ld. 11. sz. jegyzet
15. Gyárfás, 4:208-209.
16. Gyárfás, 1882.:5-7.
17. Gyárfás, 1882.:9.
18. Szakály Ferenc, 1969.: 14.
19. A puszták bérletét minden nádorral
megújították.
20. Gyárfás, 1882.:11.
21. Az 1638. évi 67. te. a jászokat és
kunokat Heves megye fennhatósága alá



TÖRTÉNELEM

rendelte, a taxák megfizetésére kötelezte.
Ld. Szederkényi, 1891. ül. köt.:66-67.
A parasztvármegyék részére kiadott rende-
lést közölte Botka, 1988.:282-291.
22. 1633-ban Kipolnás falu lakosai is
visszatértek (Gyárfás, 4:214.); Karcagúj-
szálláson a templomot toronnyal látták el, s
három év múlva, 1636-ban harangot öntet-
tek. (Gyárfás 4:213.) Kunhegyesen 1640-re
már templom és iskola működött (Kolosy,
1986.:41.); 1631-33-ban Madarason is
templomépítés folyik. Szegedi János prédi-
kátorvezetésével. (Ötvös, 1989.:44.) Mind-
ez a lakosság anyagi megerősödésére utal.
23. Réthly, 1962.:161-162.
A parasztvármegye meglétét mutatja a
Gyárfás István által közölt 1642-1643. évi
adat: I. Rákóczi György erdélyi fejedelem
tiszttartója, Dávid Sándor a fejedelemas-
szony parancsára a Tiszántúlról tulkokat
hajtat Erdélybe. Útközben három darab a
karcagújszállási marhák közé került, és az
erdélyi marhahajtók itt találták meg. A
nagykunsági nemesek kapitánya, a Bócsán
lakó Szabó Márton azonban a pásztorok
kérésére nem adta ki a marhákat, hanem
követelte, hogy a fejedelem bírája menjen
értük, esküdjék meg, hogy a marhák az
övéi, és fizessen három forintot. (Gyárfás,
4.:231-232.)

24. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levél-
tár, Karcag város levéltára. Történelmi ok-
mányok, 6. sz.
A városi levéltárban fennmaradt csokornyi
oltalomlevél szinte mindegyike a községek
összességére vonatkozik. A fosztogatók el-
leni fellépés egyetemes jogot nyert a Kun-
ságon.

25. 1643-ban a nádor báró Révai Istvánt
nevezte ki jászkun főkapitányul, aki Zolnai
Gombkötő János füleki lovashadnagyra
bízta a jászkunok feletti tiszttartóságot.
A karcagújszállásiak 1646. július 16-án
arról panaszkodtak, hogy tisztjeik az évi
censust negyven forintról száz forintra
emelték, és pusztáikat is elvették. Gyárfás,
4:231-236.

1646-ban Vadászi Pál füleki alkapitány lett
a Jászkunság gondviselője, tisztét 1649-ig
viselte, amikor a nádor kapzsisága és tör-
vénytelenségei miatt elmozdította. Gyárfás,
4:246-247.

Pálffy Pál nádor halála után a magyar
kamara Gergellaky János ónodi harminca-
dost bízta meg a jászok és kunok gondvise-
letével. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Le-
véltár, Karcag város levéltára. Történelmi
okmányok, 11. sz.
26. A jászok és kunok fejedelmi officiálisa
Kis András tokaji alkapitány volt. A besze-
dett adó összegét közli Szakály, 1981.: 190.

27. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levél-
tár, Karcag város levéltára, Történelmi ok-
mányok, 12. sz.
28. Gyárfás, 4:213.
29. A két Rákóczi György levelezése,
1875.:564-565.
30. Barta Boldizsár, 1984.:25.
31. A két Rákóczi György levelezése,
1875.:568.
32. Barta Boldizsár, 1984.:27.
33. Ld. 32. sz.
34. Gyárfás, 4:285-286.
35. Gyárfás, 4:279.
36. Réthly, 1962.: 190.
37. Jászberény város levéltárában lévő ok-
levelek gyűjt.: 35- 36.
38. Ez évből származik Kolbászszék pe-
csétje. Felirata: Sigillum Sedis. Cuman.
Kolbaz. Anno 1660. Gyárfás, 4:277.
39. 1661. aug. 4. A székgyűlés némiképp a
parasztvármegyék concursusaival mutat ro-
konságot.
40. Gyárfás, 4:282-283.
41. Szolnoki megyei levéltári füzetek
ll.:275.
42. 1665. okt. 30.
Kormos, 1979.:90-91.
43. Saban szolnoki bég levele Tolvay
György ónodi vicekapitányhoz Szolnok,
1664. jún. 29. Izsépy, 1962.:19.
44. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levél-
tár, Karcag város levéltára. Történelmi ok-
mányok, 13. sz.
45. Szolnok megyei levéltári füzetek, 11.
sz.:280-281.-
46. Szakály Ferenc, 1969.:59.
A nagykunságiak 1669-ben kelt levelükben
azt írták, hogy a rajtuk hatalmaskodó vég-
váriak „nemcsak elpusztítják, hanem ron-
csoló, és két ízben vérüket kiontó kegyetlen
kezekkel s éles fegyverekkel annyira meg-
rettentették őket, hogy az Balasi halálától
fogva némely helyen sokan csak bujkálnak,
s megijedve, mint a rabló tatár előtt, futnak,
bújnak". Talán az 1666. évi dúlás volt a
Jajhalmi veszedelem. Gyárfás, 4:322.
47. Ibrahim egri pasa levele Tolvay György
ónodi vicekapitányhoz. Eger, 1666. júl. 25.
„... az elmúlt napokban a Tiszántúl falukat
raboltatvan mennj marhat elhajtottak, azon
kívül az avar megiet levagdaltak..."
Izsépy, 1962.:31.

48. Szabó János levele Marjalakáról And-
rássy Főkapitányhoz 1669.
Gyárfás, 4:319-323.
49. Szolnok, 1666. december 30.
Fodor Zoltán, 1968.:48-49.
50. Gyárfás, 4:318-323.
51. Gyárfás, 4:318-323.

52. A kunsági és környéki templomok
megerősítéséről korábbról is vannak ada-
tok. 1522-ben, amikor a kolbászszéki ku-
nok kenderesi dúlásáról folytatnak le vizs-
gálatot, Kónya Kelemen kenderesi jobbágy
azt vallja, hogy a „kunok nagy sokasággal
rohanták meg Kenderest és ő előlük a
temetőbe futott és onnan látta a küzdelmet
stb." Kormos, 1979.: Oklevéltár:28.
Később is a megerősített templomban talál-
tak menedéket, főként az asszonyok és a
gyerekek.
„Templom kerítésében szorult... a fejér
nép, az férfiak közöttök járnak az tatárok-
nak..." - olvashatjuk egy helyen. (Török-
magyar kori állam okmánytár. - 6. köt. -
Pest, 1871.381-382. Serédi Benedek levele
az erdélyi állapotokról.)
Tudjuk, hogy Karcagon is jó szolgálatot tett
a megerősített templom.„Az oskola mester
az tatár rabláskor... a gyermekeket bevitte a
templom kerítésébe, nem eresztette haza és
ott az tatártól megmaradtak, a' többit a' ki
kívül volt a' városba elvitte." (Györffy,
1984.:65.)

Bíró Kata asszony is azt vallja, hogy „...
három gyermekeim voltak, mi pedig az
templom kerítésébe maradtunk meg."
(Györffy, 1984.:66.)
Az 1970-es évek legelején, amikor az öreg
karcagi templom már leomlással fenyege-
tett „gyakorlatossággal, kivált Jeles Innepi
és Vasárnapi napokon a' ... Templom kerí-
tésében csak a Puszta Ég alatt kénteleníttet-
tek az Isteni Tiszteletet véghez vinni."
(Varró István naplója, IV. szakasz, 2. pag.)

53. Jászberény város levéltárában lévő ok-
levelek gyűjt., 17-18. Thurzó nádor levele,
Árva, 1622. aug. 12.
„Valakik, akik a kunság közé lakóul is még
újonnan oda jönnek, jöttek és ezután jönni
igyekeznek, ki ki szabadon és bízvást az mi
engedelmünkből oda szilhasson és oltal-
munk s gondviselésünk alatt lévén és ez-
után megmaradván az országnak javáért is
jövendőben napról-napra ott épülhessenek
fel."

54. Jászberény város levéltárában lévő ok-
levelek gyűjt., 148.
Ulászló király Szapolyai János által meg-
erősített kiváltságlevele kimondja: „min-
den köztük tartózkodó vagy tartózkodandó
magyar vagy tót jobbágyok az összes kö-
zönségesen akónak és adónak nevezett adó-
kat adományokat és járandóságokat és a
királyi ügyész adóját és a mondott kunjaink
közt dívó bármely egyéb adót fizetni tartoz-
zanak; de nem kényszeríthetők mások



TÖRTÉNELEM

módjára a vármegyék közé adózni és oda
számíttatni."
55. JNKSZML Karcag város levéltára, Tör-
ténelmi okmányok, 3. sz.
Esterházy Miklós nádor oklevele
Kismarton, 1628. május 23.
„Nagi kunságbeliek sokaktól, kiváltképp
penig az szomszédságokban lakó Nemes-
ségtől giakorta nagi méltatlan ... injuriájok
uagion, ha mikor tudni illik ualamelyiknek
Jobbágia bizonios okra nézve amazok közé
megi... sem ország törvénie szerint hanem
uttiokat alják auagj állatiak s ha az elfutot
Jobbagiot ... nem kaphattiak (vissza) igaz
kun embereket megh fogiak és tömlöczözik
őket. Minthogj ... mi kivöllünk más bizoni-
os oltalmazoiok nincsen ... közönsigesen
minden rendeket, neuezet szerint pedig az 6
szomszédságokban lévő Nemességet... in-
tetönk", ha valakinek a kunokkal peres
ügye támad, Keczer Andrást keressék meg.
56. Nyakas Miklós, 1987.:32.
57. JNKSZML, Karcag város levéltára,
Történelmi okmányok, 15. sz.
58. Gyárfás, 4:320.
59. Nyakas, 1987.:23.
60. Nyakas, 1987.:40.
61. Gyárfás, 4:318-319.
62. A Hajdú Kerület iratai között fennma-
radt Nánás városa összeírása a Rákóczi
szabadságharc kezdetétől befogadott idege-
nekről. A Nánásra menekültek egynegyed
része a Nagykunságról, Karcagról és Túr-
keviből érkezett. Arányuk a Nánásnál na-
gyobb Böszörményben és Szoboszlón is
azonos lehetett. Ld. Hajdú Kerület iratai 3.
doboz. Fasc. VII. 54. sz. Series Incolar huc
veniennium habitatum et ex Oppio Hajdo-
nicali Nánás in loca alia et Cottus trans
migration punificata. Die 11. Augusti Ao
1711.
63. Szolnok megyei levéltári füzetek 11.
sz.:307.
64. Takáts Sándor: Kísérletek a magyar
haderő feloszlatására 217-218.
65. Takáts Sándor im.: 234.
66. Takáts Sándor im.: 235.
67. Jászberény város levéltárában lévő ok-
levelek gyűjt. 51-53.
68. Az irodalomtörténet a Csínom Palkó c.
verset (dalt) a Rákóczi-szabadságharc ide-
jéről keltezi. Nagy László a tartalmi jegyek
alapján a 17. századi kuruc mozgalmakhoz
köti. Ld. Nagy László: „Nosza rajta jó
katonák..." 199-228.
69. .Jóllehet ezen Nemes Nagy Kunsági
Districtusokban lévő Privilegiáltt Kardsza-
gújszállása Várossában megfundáltatott

Helvetica Confession való Lakosok min-
den emberi emlékezetet fellyül haladó idő-
től fogva Sok ki-beszélhetetlen viszontag-
ságoknak, Sokszor, hol Tatároktól, hol
Ráczoktól, gyakran Magyar nemzetbéli
Pártosoktól is, kíméletlenül véghez vitt
mind Személyek mind ingó 's ingatlan
Jószágokbéli Pusztíttatásoknak prédáitatá-
soknak mintegy Tárgyul ki- tétettvén..."
Varró István naplója a templomépítésről.
Nagykun Múzeum adattár, 618. sz.

70. Szakály Ferenc, 1969.:86.
„A labancok Túrkeviből elhajtottak egy
ménest, de a kurucok utánuk eredtek, s az
ijedt labancokat a Tiszába szorították. Sok
megfulladt közülük, a vízbefúltakért Bor-
bély András fuleki katona 40 tallért köve-
telt, s elhajtotta a túrkevi lakosok 100 ök-
rét."
71. Thököly Imre naplója, 1866.: 106.
Horváth Péter írja ugyanerről az évről:
„Pártütő Tököli Imre Tábora őket sartzolta;
mire nézve azt kielégíteni kénteleníttettek,
még is mindazonáltal a' szokott Taxát a'
Királyi kintstárban egészen bé szolgáltat-
ták."
Ld. Horváth Péter, 1825.:81.
72. Thököly Imre levelei, 1882.:94-100.
73. Török-magyar kori állam okmánytár. -
6. köt., 1871:152.
74. Fennmaradt Thököly Imre védlevele
Jászberénynek 1680. márc. 28.
1682. dec. 14.
1685. ápr. 15.
a Jászságnak 1683. febr. 2.
Ld. Jászberény város levéltárában lévő ok-
levelek gyűjt. 57. és 65-67. p.
Mezőtúrnak 1682. nov, 18.
Ld. Fodor Zoltán, 1968.:60-71.
75. Fodor Zoltán, 1968.:60.
76. Bethlen Miklós, 1980.:731-732.
Az erdélyi hadsereg a Debrecen-Fegyver-
nek-Szolnok-Hatvan-Pásztó-Fülek útvona-
lon mozgott.
77. Szakály Ferenc, 1969.:85.
78. Apafi Mihály fejedelem átvonuló hadai
részére Komádi, Zsáka, Csökmő, Gyarmat,
Szeghalom, Körösladány, Ványa közsé-
gektől és Túr városától összesen 3250 ke-
nyeret, 24 vágómarhát és' 17 hatökrös sze-
keret követelt.
Fodor Zoltán, 1968.:71-72.
79. Kiss József, 1970.:658.
80. Sugár István, 1987.:71-72.
81. Olvasókönyv, 1969.:42-43.
82. Szederkényi HL: 377.
83. JNKSZML Karcag város levéltára, Tör-
ténelmi okmányok 18. sz.
84. „... a rettenetes sanyjaru télnek miattja
minden félje marhájink úgy el holtának,

hogy ... az melynek közülünk két, vagy
háromszáz juha volt is, jó ha ötven maradt
benne..." -jelentik a túriak Thököly Imré-
nek. (Kelt 1684. május 15-én.) Ld. Fodor
Zoltán, 1968.:73-74.
85. Györffy, 1984.:67.
86. Gyárfás, 4:428.
87. Sugár István, 1983.:75-76.
88. Fodor Zoltán, 1968.:77-78.
A túri bírák Heves megyéhez intézett bead-
ványából. <,
89. Sugár István, 1987.:100.
90. Sugár István, 1983.:181-182.
91. Györffy, 1984.:66.
92. JNKSZML Karcag város levéltára, Tör-
ténelmi okmányok 18/a.
93. Jászberény város levéltárában lévő ok-
levelek gyűjt. 68- 69.
94. Jászberény város levéltárában lévő ok-
levelek gyűjt. 69- 70.
95. Illéssy János, 19O5.:26.
96. Fodor Zoltán, 1968.:83.
97. Molnár Ambrus, 1985.:62.
98. Réthly, 1962.:248.
99. 1695-97-ből ismerjük a madarasi lelki-
pásztor nevét.
Ld. Ötvös, 1989.:45.
Schweidler Antal császári hadikomisszári-
us 1696. febr. 8-án a karcagújszállási lako-
soknak védlevelet ad.
Ld. JNKSZML Karcag város levéltára,
Történelmi okmányok 21. sz.
100. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debre-
cen város iratai, Protocollum annorum IV.
A. 101 l/a. 24.1697. szept. 12.
101. Kiss, 1979.:115.

Irodalom
ÁGOSTON Gábor: A szolnoki szandzsák
1591-92. évi összeírása = Zounuk 3.: A
Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve I. rész:
221-296.
= Zounuk 3. H. rész: 191-288.
B ART A Boldizsár: Rövid chronica. - Deb-
recen, 1984.
BÉKÉS József: A Duna-melléki paraszt-
vármegye statútumai 1663. = Cumania 12.:
A Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Év-
könyve, - Kecskemét, 1990.: 237-254.
BOTKA János: Latin és magyar nyelvű
források a Jászság XVI- XVII. századi
történetéhez = Szolnok Megyei Levéltári
Füzetek
11.: 179-358.

BETHLEN Miklós élete leírása magától =
Kemény János és Bethlen Miklós művei. -
Bp., 1980.: 397-1242.
CSORBA Csaba: Település és erődítettség



TÖRTÉNELEM

az Alföldön a török korban = Bajomi Kró-
nika, 1973.: 56-64.
FODOR Zoltán: Oklevéltár Mezőtúr város
történetéhez 1205- 1864.-Mezőtúr, 1968.

GYÁRFÁS István: A jász-kunok története.
- 4 . köt. -Bp., 1885.

GYÁRFÁS István: A paraszt vármegye. -
Bp., 1882.

GYÖRFFY István: Nagykunsági krónika.
- Karcag, 1984.

HEGYI Klára: Jászberény török levelei =
Szolnok Megyei Levéltári Füzetek 11. sz.:
5-177.

HEGYI Klára: A parasztvármegye kérdése
a történeti irodalomban = Századok, 1965.
4-5. sz.: 861-870.

HORVÁTH Péter: Értekezés a' kunoknak
és jászoknak eredetekrúl, azoknak régi és
mostani állapotjokrúl. - Pesten, 1825.

ILLÉSSY János: Jászberény R.T. város
levéltárában lévő kiváltságlevelek és okle-
velek gyűjteménye. - Jászberény, én.

ILLÉSSY János: A Jász-Kunság eladása a
Német Lovagrendnek - Századok, 1905.

IZSÉPY Edit: Végvári levelek: Egri és
váradi pasák s szolnoki bégek levelezése
magyar végvári kapitányokkal és hódoltsá-
gi helységekkel 1660-1682. - Bp., 1962.

A két Rákóczi György fejedelem családi
levelezése.-Bp., 1875.

KISS József: A Jászkun Kerület parasztsá-
ga a Német Lovagrend földesúri hatósága
idején (1702-1731). - Bp., Akadémiai,
1979.

KISS József: A jászkun parasztság harca az
örökös jobbágyság rendszerének kiterjesz-
tése ellen 1687-1703 = Századok, 1970. 3.
sz.: 655-677.

KOLOSY Lajos: Kunhegyes régmúlt kró-
nikája. - Kunhegyes, én.
KORMOS László: Kenderes története a
honfoglalástól 1728-ig, H köt.: Oklevéltár.
-Szolnok, 1979.
LUKINICH Imre: Erdély területi változásai
a török hódítás korában. - Bp., 1918.
MOLNÁR Ambrus: Báránd története a tö-
rök hódoltság végéig = Báránd története és
néprajza. - Báránd, 1985.
NAGY László: „Nosza rajta jó katonák
igyunk egészséggel..." A XVII. századi ku-
ruc katonadalok nyomában = N. L.: „Nem
jöttünk égi hadak útján". - Bp., 1982.
NYAKAS Miklós: A szabolcsi hajdúváro-
sok helyzete Várad eleste után a kassai
főkapitányhoz írt levelek tükrében, 1668. =
A Hajdúsági Múzeum Évkönyve VI. -
Hajdúböszörmény, 1987.
OLVASÓKÖNYV Szolnok megye törté-
netéhez. = Szolnok, 1969.
ÖTVÖS László: Templomok és prédikáto-
rok = ö . L. Madarasi Krónika. - Kunmada-
ras, 1989.: 33-53.

PESTY Frigyes kéziratos helynévtárából: I.
köt Jászkunság. - Kecskemét, Szolnok,
1978.
RÁCZ István: A hajdúk a XVD. században.
-Debrecen, 1969.
RÉTHLY Antal: Időjárási események és
elemi csapások Magyarországon 1700-ig. -
Bp., Akadémiai, 1962.
SUGÁR István: Az egri vár 1594-95. évi
számadása = Archívum: A Heves Megyei
Levéltár Közleményei 6-7. sz. - Eger,
1977., 1979.
SUGÁR István: Heves megye és Eger
visszafoglalása a töröktől. - Eger, 1987.

SUGÁR István: Lehanyatlik a török fél-
hold. - Bp., 1983.
SUGÁR István: A török végvárrendszer
Északkelet- Magyarországon. = Magyar és
török végvárak 1663-1684. - Eger, 1985.
229-305.

SZAKÁLY Ferenc: Magyar adóztatás a
török hódoltságban. - Bp., Akadémiai,
1981.

SZAKÁLY Ferenc: Parasztvármegyék a
XVfl. és XVm. században. - Bp., Akadé-
miai, 1969.
SZEDERKÉNYI Nándor: Heves vármegye
története. -UI. köt. - Eger, 1891.
TAKATS Sándor: Kísérletek a magyar
haderő feloszlatására 1671-1702. - T. S.:
Magyar küzdelmek: 183-317.
GRÓF THÖKÖLY Imre levelei (Deák Far-
kas.-Bp., 1882.

Késmárki THÖKÖLY Imre naplója 1676-
1678. évekből) közli Torma Károly. - Pest,
1866.
TÓTH Albert: Szolnok megye tiszántúli
területének kunhalmai = Zoununk 3., 1988.
349-410.
TÖRÖK-magyarkori állam-okmánytár
(szerk. Szilády Áron, Szilágyi Sándor. =
Pest, 1868-1871. (1-6. köt.)
VARGA J. János: A Tiszántúl felszabadítá-
sa a török uralom alól = Hajdú-Bihar Me-
gyei Levéltár Évkönyve XI. - Debrecen,
1984. 5-16. p.

VARRÓ István naplója: A karcagi refor-
mátus templomépítés története (kézirat) =
Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag:
Adattár 618. sz.

Szenti Ernő rajza
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A klasszikus gyermekmesék szín-
padra állítása sohasem könnyű feladat.
Azzal a problémával kell szembenézni,
hogy egyrészt megőrizzük az ismert
mesefordulatokat, így a néző ráismeré-
sében erősítve azonosulhat a törté-
nettel, másrészt csak a fontosabb konf-
liktusváltozások csomópontjait meg-
őrizve alkalmazzunk színpadra. Ha az
első szempont szerint járunk el, megle-
hetős hűséggel vihetjük át a történetet,
de a színpad számára kevésbé használ-
ható, szétfolyó epikusság a végered-
mény. A második szempont figyelem-
bevételével, az irodalmi alap csomó-
pontok köré szervezésével egy sűrített
drámaiságot érhetünk el, de el kell
veszítsük a történet jelentős részét. A
Coüodi-Litvai-Székely-Kormos által
jegyzett Pinokkió kalandjai, a gyere-
kek által jól ismert történet ezúttal
szolnoki színpadra alkalmazva, Szere-
dás András dramaturg átdolgozásában
jelenik meg.

Szeredás András nem döntötte el,
hogy feldolgozásában a történethez ra-
gaszkodjon-e elsősorban, vagy a törté-
net drámai csomópontjaira építse mun-
káját. Emiatt aztán sok esetlegességgel
terhelődik meg a szöveg. Felnagyítód-
nak lényegtelen vagy kevésbé fontos
részletek, ugyanakkor vázlatosan át-
siklik olyan drámai helyzetek fölött,
amelyek szituációteremtő erejüknél
fogva lehetőséget kínálnak az elidőzés-
re. A fordulatok ezáltal sokszor drama-
turgiailag előkészítetlenek, váratlanok.
A meghökkentő előkészítetlenség leg-
feltűnőbben éppen a lezáráskor, a befe-
jezés pillanataiban ölt testet. Olyannyi-
ra, hogy Mózes István rendező sem
találja helyét a szövegben, nem talál a
zárójelenetre rendezőileg elfogadható
megoldást, és a nézők a színészek által
felkínált tapsrendből tudják meg, hogy
befejeződött a színpadi történéssor.

A rendező tétovaságai az előadás
egészében benne vannak. A laza szö-
vetű színpadi alapanyagot neki sem
sikerült feszesebbé szerveznie. Bi-
zonytalanságban hagy afelől is, hogy

mit jelent számára a történet. A rende-
zés ebben az előadásban legfőbb fel-
adatának a történet lecsorgatását tekin-
ti. Frappánsan megoldott jelenetek vál-
takoznak a lazább szövetű színpadi
történésekkel, a szövegkönyvhöz ha-
sonlóan. Ezek többnyire egymást erő-
sítik, a dramaturgiailag biztosabb hely-
zetekben a rendezői biztonság is erő-
teljesebb.

A rendezőnek a képi megfogalma-
zások kivitelezésében erőteljes segítője
a vendég Juhász Anikó mozgásterve-
ző. Egyrészt Gombos Judit Pinokkió
megjelenítésében általa a figura ponto-
san koreografált mozgásait tudja hozni.
Ez különösen szép és indokolt az első
jelenetben, a címszereplő-főhős meg-
formálásának kezdeti pillanataiban.
Másrészt a rendkívül jól átgondolt
mozgás kidolgozása az előadáson belül
a bábszínházi jelenetben válik nagyon
pontosan, szépen megoldottá, és lesz
az előadás legjobb, vagy legalább is
egyik legjobb jelenete. Itt Éliás Anikó
játékát élvezhetjük Burattino szerepé-
ben. Pontos, plasztikus ábrázolása tel-
jes értékű marionettfigurát teremt. Eb-
ben a jelenetben kiváló még Mertz
Tibor a Bábjátékos szerepében.

Színpadszerűségében szintén szé-
pen megoldott jelenet az előadásból az
erdei kép. Itt Éliás Anikó II. kislány,
valamint Balogh Ildikó I. kislány sze-
repét élvezhetjük, jó gégékkel. Tetszik
Horváth Gábor, aki a jelenetben Ba-
goly doktort játssza, valamint Bakos
Éva Varjú doktor szerepében. A jelenet
legjobb alakítását Szőllősi Zoltán
nyújtja Galamb doktor szerepében. Ók,
már mint Bakos Éva, Szőllősi Zoltán,
Balogh Ildikó, szintén kettős szerepben
láthatók, egy-egy rövid karakter erejé-
ig. Bakos Éva Uzsorás szerepét, Szől-
lősi Zoltán a Gazda szerepét, Balogh
Ildikó pedig Nyest szerepét is alakítja.

Szintén kettős szerepben, pozitív
szereplőt alakítva Tücsökből a Kékha-
jú tündérré váló Kozák Ágnes látható.
Szerepalakítása árnyaltságtól mentes,
sőt kifejezetten egyoldalú, egyszínű.

Rigó József

Mesevilág
Pinokkió kalandjai

Helyét nem annyira a színészi megol-
dások, mint a szövegben elfoglalt hely
jelöli ki.

Gonoszkodó negatív szerepkörben
Czákler Kálmánt, mint Rókát látjuk,
társa a Macskát alakító Illés Edit Saj-
nálatos, hogy ők is csak vázlatosan
tudták megoldani szerepüket, úgy tű-
nik, nem kaptak kellő segítséget sem
Mózes István rendezőtől, sem pedig a
mozgástervező Juhász Anikótól. Kár,
hogy éppen a drámaiságot erőteljesen
hordozó „jó" és „rossz" szerepek meg-
mutatása vált erőtlenné, csökkentve
ezzel az előadás hatását. Mint az előa-
dás egészére, a szerepalakítások kidol-
gozottságára is jellemző, hogy a részle-
tek hangsúlyosabbá válnak, elmosva
ezzel a dramatikus hatást.

Egy-egy karaktert villantanak fel:
Kaszás Mihály Kanóc szerepét jól elta-
lálva, valamint Kerekes László a Rend-
őr szerepében bájos karikatúraszerű
ábrázolásával, és Láng Balázs a Kocsis
szerepében.

Dzsepetto, a fabábu készítője ifj.
Ujlaky László. Kedves mackósságával,
aggodalmaskodásaival, küzdelmes ag-
gódásaival játssza szerepét. Megírt
szójátékai időnként rendkívül szelle-
mesek, máskor erőltetettek és erőtle-
nek. Kissé rájátszott „ripacskodásai" és
szenvelgései kedvessé teszik a szerep-
ben. Feladatait jelentős színpadismere-
tével könnyedén megoldja. Végül is
nem várnak tőle semmi olyat, amit
még nem tapasztalt.

A címszereplő Pinokkió Gombos
Judit. Teljesen azonosulni tud a rábí-
zott nem könnyű feladattal. Kidolgo-
zott mozgáskultúrája, a pantomimikus-
ságot is ismerő szerepépítése látvá-
nyos. Lehet izgulni érte és szeretni
még azokban a helyzetekben is, ahol
szerep szerinti döntései magatartása
miatt bajba sodorják. Játéka fizikai
erőpróba is, amit tisztességgel végig-
dolgozik az előadásban. Nem az ő
munkáján múlik, hogy szerepével vé-
gül is nem tud átütő erejűvé válni.
Dramaturgiai és rendezői súlypontelto-
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lódásokat nyilvánvalóan ő nem képes -
helyzeténél fogva - kiigazítani.

Csík György sokféle feladatra al-
kalmas díszletet tervezett. A puzzle-já-
ték elemeire utaló, felső gépezetben
tartókra bekötött elemek változatos
helyszín- és térelrendezéseket tesznek
lehetővé. A sücrajzú díszlet és a plasz-
tikus elemek együttese nem stílustörés,
jól alkalmazkodik a mese világához.
Ugyanakkor játékossá teszi az előadás
vizuális környezetét.

Az előadás hangulatához alkalmaz-
kodó zene megszólaltatása Verebélyi
József, illetve a vendégkarmester Haj-
dú Sándor vezényletével valósul meg.
A korrepetitor Simon Erik. A rendező
munkatársa, közvetlen segítője Szabó
Zsuzsanna.

Szép Heléna
Klasszikus mese, régi történet fel-

nőtteknek. Az ókori Hellasz földjére
röpít bennünket. A zene a tizenkilence-
dik század zenéje, Jacques Offenbach,
a Gerolsteini nagyhercegnő, a Hoff-
mann meséi, az Orfeusz az alvilágban
szerzőjének muzsikája. Már a nyitány
bársonyos, omlékony, kellemesen
zsongató zenéjével befon, bevon az
előadásba. Zenéje annyi disszonanciát
és érdességet tűr el, amennyi éppen
ahhoz kell, hogy ne álmosodjunk, hogy
felrázzon kicsit, ha túlzottan elanda-
lodnánk. Báj és fanyarság jellemzi Me-
ihac és Halévy librettójára írt zenéjét.

Megtartva a történet eredetijét, a
librettót átdolgozta Schwajda György,
aki az előadás rendezését is jegyzi. Az
átdolgozott librettó finoman áthallásos
aktualitásai csak fokozzák a befogadás
erejét, ugyanakkor biztos ízléssel törté-
nő elhelyezésük a maga anakronizmu-
sával közelebb hozza a történetet. A
történések értése egyébként is jártassá-
got igényel a görög mitológia háza
táján, a görög történelem mintegy két-
ezer évvel ezelőtti állapotairól. Termé-
szetesen nem várható el a nézőtől ez a
jártasság, így a megértés kedvéért a
szövegkönyvbe kell beépíteni a szük-
séges ismereteket, a szereplők szájába
adva. Ez még tovább lassítja az amúgy
is nehezen csordogáló, vékony ívű tör-
ténet kibontakozását. A mitológiai ma-
gasztosság gúnyolása a blaszfémia ha-
tárait súrolja. Ehhez járul a nagyzolás-
tól nem mentes szerkezet Az operapa-

ródia ízű Offenbach-mű hosszan el-
nyúló, szétterülő unalmával azért nem
válik mégsem unalmassá, mert hamar
felismerjük, hogy ez is a stíluselem
része, és hozzátartozik a hatás teljessé-
géhez. Nagyon jól érti ezt Schwajda
György, a rendező is. Semmitmondás
pazar külsőségekkel - ez az előadás.
De éppen azért, mert pontosan tudja,
hogy ez így van, át is lép önmagán, és
színházi tételét metafizikussá eme-
li.így válik élvezhetővé és elfogadha-
tóvá. Bagatell hálószobaügy válik vi-
lágtörténelemmé, avagy a világtörténe-
lem egy hálószobaügy csupán.

Az előadás stílusvilága legkézen-
fekvőbben a színpadi látványban érhe-
tő tetten. Csík György, aki a díszletet,
valamint a pazar kiállítású, lenyűgöző-
en látványos és gazdag jelmezeket is
tervezte, igazán használható, bejátsz-
ható pompás tereket készített Az első
felvonás klasszikus oszlopokkal szab-
dalt asszimetrikus tere, felhőkbe futó
oszlopfőivel megteremti azt a monu-
mentalitást, amelyik szerves része a
rendező elképzeléseinek, az előadás at-
moszférájának. Az operett második
felvonásában a monumentálissá nö-
vesztett hálószoba buja, vöröses fénye-
ivel jól illeszkedik az alapeszméhez.
Igényes világítás segíti a díszletterve-
zőt. A fénylő csillagok, a ringó mély-
kék háttérfüggöny mind pontosan segí-
tik a rendező tervének megvalósítását
Nemkülönben a harmadik felvonás iz-
zó napfényes görög strandja, a homo-
kos part, és a lenyűgöző kékes hori-
zontfüggöny a háttérben. Ez a kép a
revüszínpadok hatásaival vetekszik, és
nem marad alul azok mellett. Téveszt-
hetetlenül párizsias hangulat, üde szín-
folt a stíluson keresztüllépő, Vénusz
papnői által előadott kán-kán. A kore-
ográfia Novak Eszter munkája. A heté-
rák - Turza Irén, Bakos Éva, Balogh
Ildikó, Éliás Anikó - mellett a színfolt
részét adják a Spárta hőseit alakító
Árva László, Czakó Jenő, Kaszás Mi-
hály, Horváth Gábor, Szőllősi Zoltán,
Láng Balázs. A revü színpadkép meg-
valósítása a hajón megérkező Paris
herceg látványával válik igazán teljes-
sé.

A színészek egyenletes teljesít-
ményt nyújtanak, közösségi játékká té-
ve az előadást. Győry Emil Agamem-
nón király alakításában melegségével,
humorával lesz fontos az előadásban.

A rászedett, kissé pipogya Menelaosz
spártai király Czibulás Péter. Heléna,
Spárta királynéja, a címszereplő Egri
Márta. Klasszicizáló játéka kellő hu-
morforrás az előadásban. Hangja meg-
győz Offenbach hajlékony tolmácsolá-
sában. Paris, Trója hercege, a sors által
kimért szerelmes, kissé mohó és egy-
ügyű ifjú figuráját élvezetesen mutatja
meg Mertz Tibor. Kalkhasz, Jupiter
nagy jósa szerepében patetikusan dö-
rög és villámlik ifj. Ujlaky László. A
szerelemre éhes szépfiú, Agamemnón
fia, Oresztész Szerémi Zoltán alakítá-
sában pontos képét adja a léha világfi
alakjának. Akhillész, Phtiotide királya
Magyar Tivadar alakításában válik kel-
lemes színfolttá. Szalamisz királya(i)
Ajax I. Kerekes László, és Ajax II.
Váry Károly megfogalmazásában na-
gyon hálás feladat. Az első felvonás-
ban rájuk és Mertz Tiborra épített jele-
net, a felvonás kulcsjelenete általuk
válik humorával jelentőssé és figye-
lemfelhívóvá. Leone, a hetéra szerepé-
ben Oresztész egyik kedvesét alakítja a
közönségességet pontosan ábrázolva
Császár Gyöngyi. Parthénisz, az
Oresztész körül lebzselő másik hetéra
Gombos Judit. Bakkhisz, Heléna szol-
gálója a második felvonás fontos epi-
zódszerepeiben Illés Edit. Kalkhasz
szolgálója a mennydörgésért felelős
Philokom Czákler Kálmán. Euthük-
lész, a kovács alakítója László Sándor.

Nem feledkezhetünk meg az előa-
dás névtelenjeiről, akik őrök, szolgák,
hercegek, hercegnők, Spárta népe,
mert jelenlétükkel a kórusban, vala-
mint a tánckarban fontos színfoltjai az
átdolgozó-rendező Schwajda György
előadásának.

A rendező munkatársai között fon-
tos feladatot tölt be a zene pontos
tolmácsolásának megszervezésében
Verebélyi József karmester. Érti a stí-
lust, érzi Offenbach zenéjét árnyalt
pasztelles hangszerelést vezet a cselek-
ményhez.

A rendező munkáját támogató mun-
katársak közül említést érdemel még
Szeredás András dramaturg, és a se-
gédrendező Ignátz Éva.
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Zelei Miklós

Szuper, szuper botocskám
Mese az, amit elmesélünk. És ezzel

nem mondtunk semmi világrengetőt,
csak egy kicsit frappánsabbra szabtuk
Büszke Kocsis Miklós marosmagyarói
mesélőt. Ó mondta, mesévé válik bár-
mely történet, ha az „egyszer volt, hol
nem volt" formula vezeti be, s így
végződik: „Ma is élnek, ha meg nem
haltak".

De nem mindegy tán, hogy mit me-
sélünk. A képernyő zömmel a pénzről
mesél esténként a kisgyerekeknek.
Mintha valahol Dagobert bácsi széfjein
is túl, az Óperenciás Egyesült Államo-
kon innen, álldogálna egy felhőn a
Nagy Bankár, s a negyven évig tartó
bolsidúlás után így tanítaná a kereszt-
séget újra felvevő Regnum Marianum
előtakarékos gyermekeit: „Engedjétek
hozzám jönni a kis ötezreseket!"

Zúdulnak a képernyő meséi, s ha
nem figyelünk oda, már-már elhisszük,
hogy a mindentjáró maimocska gaz-
dagsága és a hitelkártya korlátlan (?!)
lehetőségei azonos minőségek. Hogy
azonos erkölcsiséget sugároz a törté-
net, amelyben a királykisasszonyt, il-

letve amelyikben a készpénzt szabadít-
ják ki a sárkány rabságából.

A készpénz e mesék hőse. A többiek,
akik ügyetlenül vagy ügyesen megszer-
zik, mellékszereplők csupán. A
„CASH"-ben testesülnek meg e gyere-
keknek csinált filmek szerint az olyan
alapvető emberi értékek, mint a jóság, az
igazság, a szabadság, a szépség, mind-
összesen: élet, erő, egészség. Aki rátör a
bukszára, az gonosz, hazug, zsarnok...

Szórakozzunk el egy kicsit a kalku-
latív maszlagipar szériában gyártott
mesepótlékaival!

Ez az új mese? Technológiai me-
sék? Megjelenik egy új találmány az
iparban, mondjuk a lézer, azonnal ott
lesz a rajzfilmben is, s átveszi a mági-
kus erejű botocska szerepét, véres ga-
lacsinokká aprítva az ellenséges hada-
kat. Úgy kell nekik! Mért akarták elra-
bolni a disznófejű Nagyúr legkisebb le-
ányát, Rúdaranyt? Csakhogy a varázs-
erejű botocska a valóságban - mese. A
lézerágyú azonban a mesében is valóság.
Ha kijön a rajzfilmből, tényleg képes rá,
hogy percek alatt fölszeleteljen egy
egész karate tanfolyamot.

Állatmesék volnának ezek? Hiszen
mint a klasszikus állatmesékben, e
rajzfilmekben is állatok személyesítik
meg az embereket, az emberi tulajdon-
ságokat, társadalmi pozíciókat. De
nem teremtődik köréjük egy „mesebeli
valóság". Az egérnek, patkánynak,
kandúrmacskának rajzolt - álcázott! -
hősök a valódi emberi társadalom állati
küzdelmeit játszák el nekünk. Az osto-
ba gengszter valóban az ostoba
gengszter, semmivel se több. Lehet,
hogy állat, de nem mese.

Normatív szerepük e „nemmesék"-
nek is van. Az általuk közvetített ma-
gatartásformák, helyzetmegoldási min-
ták arra tanítanak, amire ma nagy szük-
ség van: azoknak cseng a kassza, akik
méltóak erre, mert leleménnyel, erővel,
a bennszülött prolik szemében varázs-
latosnak látszó eszközökkel meg tud-
ják szerezni, utána pedig képesek meg-
tartani a nagy dohányt.

Erről van szó. Jó éjszakát, gyere-
kek! Álmodjatok az égig érő bankház
páncéltermeivel, melyekben a jó tün-
dér lakik.

Técsi Zoltán

Műanyag mennyország
Mottó: Amerika nem
volt, hanem van!

Amerikanizálódunk szépen! Las-
sacskán felesleges is lesz bárhová ki-
mozdulni (a földrajzi) Európa innenső
sarkából, úgyis bevonja mindinkább az
egész sártekét ez az új típusú élvezet.
Mert menthetetlenül összezavarodni
látszik az emberiség ízlésvilága - s
most mi is sorra kerültünk. Elnyel a
semmi! A kolorádóbogár után, hasonló
módon pusztító rokona, az érthetetle-

nül artikuláló, idegen szleng is behajó-
zott Kárpátiába, s hozzávalónak a bála-
göngyölegek mélyén tonnaszám a me-
nő bazári cuccok. (Tartok tőle, olybá
szennyeződik a magyar hangzás, hogy
- a Nagy Parazitológus - Grétsi László
összes álhatatossága, nyelvőri elhiva-
tott, szent buzgalma is kevésnek bizo-
nyul.) De az újvilági show-máz, a lift-
zene, film és televíziózási módi is sze-
rencsésen partra sodródott ideát. S
amint ezek mind eggyé tapadnak, belő-
lük már egy egészen más életforma,

(ellendemagógia)
életmód válik. Neonihil, extraűr. Fé-
lek, közeleg a Késő Műanyagkor, Az
Anyagtalan Anyagok Nagy Reneszán-
sza, amelyet Buzzati egyik rémlátomá-
sában mint túlburjánzó, láncreakció-
szerű elefántkórt diagnosztizál. A tár-
gyak kilépnek fokozatosan a funkcio-
nalitás börtönéből, helyettük a szab-
vány mindenható önkénye lép uralom-
ra. S ezek bizony már közel sem azok
az elhányni valóan rossz, szánalmasan
primitív és otromba lengyel csecsebe-
csék, amelyek évekig lépten-nyomon a
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Ecseki Jánosné

Rólunk írták
(1991. december-1992. január)
Jász-Nagykun- Szolnok
megye
1. Statisztikai adatok Magyarország 1990.

évi szociális és egészségügyi helyzeté-
ről. = Népegészségügy, 1991. február, 1.
sz. 1-70. p.

Többek között Szolnok megyéé is.
2. Dózsa Alajos-Balogh Zoltán-Németh Pé-

ter: Az ideiglenes és tartós munkaképes-
ség-változás hazai alakulása. = Nép-
egészségügy, 1991. június, 2-3. sz. 142-
145. p.

A statisztikai adatok között Szolnok
megyéé is.

3. Schwiger Ottó: Korszakváltás a hazai
pulmonológiában. = Népegészségügy,
1991. június, 2-3. sz. 81-87. p.

A statisztikai adatok között Szolnok
megyéé is.

4. Bódi Zoltán: A rendszerváltás óta megje-
lent sajtótermékek címadásáról. = Édes
Anyanyelvünk, 1991. október-decem-
ber, 4. sz. 5. p.

Szolnok megyei kiadványok is említ-
ve.

5. Molnár Géza: Az ártéri gazdálkodás. A
Kárpát-medencei gazdasági-politikai
kontinuitás alapja. 2. r. = Országépítő,
1991. 3. sz. 38-47. p.

6. Pajna Sándor: Javaslat az alföldi megyék
informatikai együttműködésére. = Co-
mitatus, 1991. november-december, 5-6.
sz. 88-91. p.

7. Járdi József - Bánkiné Molnár Erzsébet:
A Jász-Kun kerület társadalma és önkor-
mányzati igazgatása 1745-1848... = Le-
véltári Szemle, 1991. 4. sz. 80-82. p.

Recenzió.
8. Megyei vállalkozási központok. (Hír.) =

Privát Profit, 1991. december, 12. sz.
122. p.

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány a Phare-program pénzalapjából
vállalkozási központot hozott létre -
többek között megyénkben is.

9. Pintér István: A vadállomány helyzete, a
vadgazdálkodás 1990. évi eredményei.
= Nimród, 1991. december, mell.: 1-12.
P-

Szolnok megyei adatokkal.
10. Hajdú István: A keleti országrészt fej-

leszti a MATÁV. Elég lesz-e a 12 milli-
árd? = Napi, 1991. dec. 4., 3. (56.) sz. 3.
P-

Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg, Jász-Nagykun-Szolnok megyék ön-
kormányzatai és a MATÁV vezetői ta-
nácskoztak a telefonhelyzetről.

11. Mayer József: Észak-magyarországi
helyzetkép. Kölcsönösen korrekt kap-
csolat. = Magyar Mezőgazdaság, 1991.
dec. 4., 49. sz. 13. p.

A Hungahib sertéshús-termelési rend-
szerek és a sertéstartó gazdaságok között
sokoldalú kapcsolat alakult ki megyénk-
ben is.

12. Jász-Nagykun-Szolnok megyében nem
készül „fehér könyv". = Magyar Nem-
zet, 1991. dec. 5., 285. sz. 5.p.

Csiszár László cáfolja a fehér könyv
megjelenéséről szóló híreszteléseket. Ő
csak magánemberként gyűjt adatokat az
egykori eseményekről és áldozatokról.

13. Lazányi József: Árcsökkentés pék mód-
ra. = Üzlet, 1991. dec. 6., 192. sz. 2. p.;
Számadás, 1991. dec. 12., 50. sz. 11. p.

A megyei GM V árengedményes akci-
ót szervezett a Közép-alföldi Sütödék
Vállalat bevonásával.

14. Munkanélküliek és üres állások. = Ké-
pes Újság, 1991. dec. 7., 49. sz. 20. p.

Megyénk néhány területén is több
volt a bejelentett üres álláshely, mintegy
hónappal korábban.

15. Az 1991. évi közművelődési pályázat
nyertesei. = Népszabadság, 1991. dec.
14., 293. sz. 26-29. p.; Parola, 1991.
Különszám.

A Szolnok megyei nyertesek székhe-
lyei: Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Já-
szapáti, Jászberény, Jászboldogháza,
Jászfényszaru, Jászivány, Jászkisér,
Jásztelek, Karcag, Kisújszállás, Kőtelek,
Kunhegyes, Kunszentmárton, Martfű,
Mezőhék, Mezőtúr, Nagykörű, Öcsöd,
Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Szajol,
Szászberek, Szolnok, Tiszabő, Tisza-
földvár, Tiszafüred, Tiszaörs, Tiszaug.

16. Antal Anikó: A törvényesség új ellenő-
rei. Beszélgetés dr. Skultéty Sándor köz-
társasági megbízottal. = Népszabadság,
1991. dec. 18., 296. sz. 6.p.

17. A többség földet kér az Alföld közepén.
= Magyar Nemzet, 1991. dec. 18., 296.
sz. 7. p.

Megyénkben 33 ezren jelezték kár-
pótlási igényüket.

18. Tsz-iejtő. = Kurír (kék), 1991. dec. 19.,
246. sz. 5. p.; Új Szövetkezet, 1991. dec.
18., 51-52. sz. 14. p.; Világgazdaság,
1991. dec. 20., 244. sz.3.p.

Az előzetes év végi mérleg szerint az
idén pénzügyi-gazdasági mélypontra ke-
rült a tsz-ek egy része. A nyolc kritikus
helyzetű öncsőd bejelentésével megkí-
sérli a felszámolás elkerülését.

19. Kedvezményes vásár. = Pesti Hírlap,
1991. dec. 20., 298. sz. 16. p.

Kedvezményes áruvásárt tartanak ka-
rácsonyi ajándékként a megye élelmi-
szeripari vállalatai.

20. Az idén 18 szándékos emberölés történt
Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
(Hír.) = Új Magyarország, 1991. dec.
28..207. sz. l .p .

21. (egri): Súlyos bűnesetek Szolnok me-
gyében. Megrémült a kommandótól, ön-
ként jelentkezett. = Magyar Nemzet,
1991. dec. 30., 304. sz. 16. p.

A megye 1991. évi legsúlyosabb bűn-
cselekményeinek statisztikája. 18 gyil-
kosság, 2 postarablás.

22. A Szolnok és környéke versenykerület
1991. évi eredményei: = Postagalamb-
sport, Különszám, 1992. január, 1. sz.
22-24. p.

23. Cukorvita. = Új Magyarország, 1992.
jan. 6., 4. sz. 5. p.; jan. 7., 5. sz. 6. p.;
Üzlet, 1992. jan. 7., 2. sz. 3. p.

24. Rohadjon el a 200 milliót érő cukorré-
pa? = Népszava, 1992. jan. 6., 4. sz. 5.p.

Vita a termelők és a Szolnoki Cukor-
gyár Rt. között. Mintegy 3500 hektáron
van még földben répa.

25. Tiltakoznak a termelők. Korai szezon-
zárás a Szolnoki Cukorgyárban. = Ma-
gyar Nemzet, 1992. jan. 6., 4. sz. 8. p.

A Cukorgyár lezárta a feldolgozási
idényt, holott még sok cukorrépa van a
földeken.

26. Pénzügyi mélyponton. = Magyar Mező-
gazdaság, 1992. jan. 8., 2. sz. 4. p.

A megye tsz-einek egy része 1991-
ben gazdasági mélypontra jutott.

27. E. S.: Hogyan gazdálkodnak az önkor-
mányzatok? Cél: elkerülni a lakosság
megsarcolását. = Magyar Nemzet,
1992. jan. 20., 16. sz. 5. p.

A megye 74 önkormányzata közül
tavaly csak kilenc vezetett be helyi adót.
Számuk az idén már 41 -re nőtt.

28. Mag hitelbe. = Kurír (kék), 1992. jan.
22., 15. sz. 5. p.

Megyénkben az ősszel 40 ezer hek-
tárral kevesebb földbe vetettek kenyér-
gabonát, mint egy évvel korábban. A
Jász-Kun Mag Kft. most arra ösztönzi a
termelőket, hogy a kiesést tavaszi búza-
és kukoricavetéssel pótolják.

29. Zsoldos Lajos-Pintér József: Diétázó
földek. = Magyar Mezőgazdaság, 1992.
jan. 22., 4. sz. 11. p.

Talajvizsgálati kutatások folytak me-
gyénkben a tápanyag-gazdálkodás javí-
tása érdekében.
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30. Endrész Sándor: Böllérkés helyett hom-
loklövés dívik. Szolnok megyében már
bevezették a piacgazdaságot. = Reform,
1992.jan.23., 4. sz. 13. p.

A tavalyi értékesítési gondok miatt
csökkent az állattartók száma, mégis
elégséges a húskínálat, mert falun egyre
több háznál árusítanak disznóhúst.

31. Lazányi József: Az ismeretszerzést istá-
polják. = Üzlet, 1992. jan. 24., 13. sz.
13. p.

A Phare-alapítvány támogatásával
szaktanácsadás és oktatás indul vállal-
kozók számára.

32. Kritikus veszteség. = Kurír (kék), 1992.
jan. 28., 18. sz. 5. p.; Napi, 1992. jan.
28., 22. sz. 3. p.

A zárszámadások szerint a 63 tsz
2/3-a csaknem egymilliárd forint veszte-
séggel zárja a múlt évet. Az eladatlan
termék értéke 800 millió forint.

33. Kiss Erika: Egy különleges lenyomat.
Párt a munkahelyen? = Pesti Hírlap,
1992. jan. 29., 24. sz. 5. p.

Az új megyei telefonkönyv sok hibát,
hiányosságot és félreértésre is okot adó
közlést tartalmaz.

Abádszalók
Ld. 205., 206. sz. tételt!

Jászberény
34. „Segítsetek! Alapítvány." = Sansz,

1991. szeptember, 27- 28. p.
Az alapítványnak szánt összegeket a

Konzumbank Rt. jászberényi fiókjához
lehet átutalni.

35. „Sáros András Alapítvány." = Sansz,
1991. november, 22. p.

Az alapítvány célja: elősegíteni Jász-
berény művészeti életének fellendítését.

36. Papp Imre-Péterbence Anikó: Csángó
fesztivál és konferencia Jászberényben.
= Honismeret, 1991. 6. sz. 95-98. p.

37. Lazányi József: Porszívó a Hűtőgép-
gyárból. = Üzlet, 1991. dec. 10., 194. sz.
2.p.

A jövő évi tervekről tárgyalt a Hűtő-
gépgyár igazgatótanácsa.

38. Banánt Jászberényből. = Pesti Hírlap,
1991. dec. 14., 293. sz. 8.p.

Az Atafész Kft.-ről.
39. Nem lesz banánhéj. = Magyar Nemzet,

1991. dec. 14., 293. sz. 9. p.
Zökkenőmentes ellátást és olcsóbb

árat, főleg banánt ígér az új magyar-né-
met vegyes vállalat, az Atafész Kft.
jászberényi központja.

40. S. E.: Lehel-panaszok. = Figyelő, 1991.
dec. 19., 51-52. sz. 27. p.

Kiss Zoltán országgyűlési képviselő
nyilatkozata a Hűtőgépgyár privatizáci-
ójával kapcsolatos dolgozói sérelmek-
ről.

41. (ács): így Lehel-nek a svédek. = Új
Magyarország, 1991. dec. 21., 203. sz.
6.p.

Az Elektrolux Vállalatnál a magyar
Földgép Vállalat, a német Fresenius és
az amerikai Martech cég felméréseket
végez és tervet dolgoz ki a környezet-
szennyezés megszüntetésére.

42. Pál: A Lehelre rájár a rúd. Az eladott
nehézfeinsók. = Népszava, 1991. dec.
21., 299. sz. 4. p.; Magyar Hírlap, 1991.
dec. 21., 299. sz. 11. p.

A gyár évtizedeken át szennyezte kör-
nyezetét. A helyreállítás költségeit az
ÁVÜ fizeti.

43. Kiss Erika: Biológiai bombák a föld-
ben. = Pesti Hírlap, 1991. dec. 27., 302.
sz. 6. p.

A hűtőgépgyár környékén földbe
ásott veszélyes hulladékokról és a meg-
semmisítési munkálatokról.

44. Csurka Gergely: Égig érjen a fény. =
Kurír (piros), 1991. dec. 28., 354. sz. 14.
P-

Koha Csaba mecénás halálával még
kilátástalanabbá vált a Lehel hokicsapa-
tának a helyzete.

45. Fegyelmivel folytatódik a bajnokság. =
Magyar Hírlap, 1991. dec. 30., 304. sz.
16. p.; Új Magyarország, 1991. dec. 30.,
208. sz. 8. p.

December 27-én botrányba fulladt a
jégkorong OB l-es tabella első két he-
lyezettjének a meccse (Lehel SC-Fe-
rencváros).

46. Gyenis Ágnes: A Lehel szennyes örök-
sége. = Napi Világgazdaság, 1991. dec.
3., 74. sz.4.p.

A Hűtőgépgyár eladásakor már ismert
volt a környezetszennyezettség ténye.
Az Elektrolux irányításával megtisztít-
ják a vállalat környezetét. A vételárból
befolyt összeg egy része erre a célra
szolgál.

47. Gyümölcstároló a Jászságban. = Ma-
gyar Mezőgazdaság, 1992. jan. 1., 1. sz.
27. p.

Déligyümölcs-érlelőt helyeztek
üzembe Jászberényben.

48. Jászberényi Atafész. = Új Szövetkezet,
1992. jan. 1., 1. sz. hátsó borító.

A brémai ATLANTA Rt. és a Jászsá-
gi Áfész létrehozta az Atafész Kft.-t,
mely banánérleléssel, déligyümölcsök
és zöldségfélék árusításával foglalko-
zik.

49.1. V.: Több és elérhetőbb. Meleg híján is
érik a banán Jászberényben. = Népsza-
va, 1992. jan. 3., 2. sz. 11. p.

A banánérlelésre és egyéb gyü-
mölcsök forgalmazására létesült Atafész
Rt.-ről.

50. Lazányi József: Banánérlelők. = Üzlet,
1992. jan. 8., 3. sz. 2. p.

Az Atafész Kft.-ről.
51. Burkovits Ferenc: Betilthatják a berényi

pályát. = Mai Nap, 1992. jan. 9., 7. sz.
20. p.

December 27-én a Jászberény-FTC
rangadót idő előtt le kellett fújni, mert
már a szurkolók testi épsége is veszély-
be került.

52. Lazányi József: Birtokon belül az EGI.
= Üzlet, 1992. jan. 10., 5. sz. 3. p.

Profiltisztítást határozott el a Hűtő-
gépgyár új tulajdonosa, az Elektrolux.

53. Nagy Béla: Búcsúzunk dr. Jantsky Bé-
lától. = Élet és Tudomány, 1992. jan.
10., 2. sz.55.p.

Jantsky B. 1948 végéig a Jászberényi
Állami Tanítóképző Intézet igazgatója
volt.

54. Barsy Zsuzsa: Ahol bíznak a gazdálko-
dás jövőjében. = Szabad Föld, 1992. jan.
14., 2. sz. 4.p.

A jászberényi Kossuth Tsz-ről.
55. Visszatartott prémiumok. = Üzlet,

1992. jan. 14., 6. sz. 2. p.
Az Aprítógépgyár helyzetéről, gaz-

dálkodásáról nyilatkozik Keresztesi
Sándorné igazgatóhelyettes.

56. Az első jász népfőiskola... (Hír.) =
Magyar Nemzet, 1992. jan. 18., 15. sz.
11. p.; jan. 20., 16. sz. 4. p.

Az első jász népfőiskola 50. évfordu-
lója alkalmából tudományos emlékülést
szerveztek a Jászberényi Tanítóképző
Főiskolán.

57. Pethő László: Kinyílt előttük a világ. =
Új Magyarország, 1992. jan. 20., 16. sz.
9.p.

Beszámoló a népfőiskolák fél évszá-
zados évfordulója alkalmából a Tanító-
képző Főiskolán rendezett kétnapos ta-
nácskozásról.

58. Jászságiak kívánságra. = Kurír (kék),
1992. jan. 21., 14. sz. 11. p.

Egyhetes németországi turnéra uta-
zott a Jászsági Népi Együttes. A biele-
feldi tv kívánságműsorában lépnek fel.

59. Földeák Lászó: Célok és módszerek. =
Szabadság, 1992. jan. 24., 4. sz. 10. p.

Olvasói levél Jászberényből.
Ld. még 108., 150. sz. tételt.

Jászfényszaru
60. Lazányi József: Tőzsdére a Samsung

Rt. = Üzlet, 1992. jan. 15., 7. sz. 2. p.
Újabb kétmillió dollárt invesztált ma-

gyarországi vegyes vállalatába, a Sam-
sung Rt.-be a koreai anyavállalat.

Jászkisér
61. Tánczos Ferenc: Csatlakozzunk Euró-

pához! - szántásban is? = Mezőgazdasá-
gi Technika, 1991.12. sz. 10-11. p.

A szántási vb-n részt vett Kökény
József, a jászkiséri tsz dolgozója.

Jászladány
62. Tálas László: Szolnok és környéke ver-

senykerület 1991. évi bajnoka. = Posta-
galambsport, Különszám, 1992. január,
l.sz. 21. p.

A jászladányi bajnok bemutatja ön-
magát.

Jászság
63. Bóna Zoltán: Ellátják banánnal az or-
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szagot. Mindenki megy a saját feje után.
= Uj Szövetkezet, 1991. dec. 4., 49. sz.
6.p.

A jászsági áfész vezetői a tőkekon-
centrációban látják jövőjüket. Szüksé-
ges egy új, korszerű nagykereskedelmi
lánc.

64. Bistey András: Jász adomák. = Ezred-
vég, 1992. január, 1. sz. 25-27. p.

Válogatás a „Jász dekameron" c. kö-
tetből.

65. Földgázprogram a Jászságban. = Ma-
gyar Hírlap, 1992. jan. 4., 3. sz. 10. p.;
Magyar Nemzet, 1992. jan. 4., 3. sz. 9.,
12. p.

Tíz település polgármestere és a Du-
na-trade szerződést írt alá, mely szerint
- meghatározott feltételek mellett -
1994. dec. 15-ig bevezetik a földgázt az
igénylőkhöz.

66. Gáz a Jászságban. = Népszabadság,
1992. jan. 15., 12. sz.4.p.

A jászsági települések 1989-ben kez-
deményezték bekapcsolódásukat a ve-
zetékes gázellátásba. A vezetékek kiépí-
tése az év második felében megkezdő-
dik.

Jászszentandrás
67. Márkus István: Dolgozópárti és balol-

dali. = Népszava, 1992. jan. 10., 8. sz.
13. p.

Olvasói levél a község Kádár-korszak
alatti és a mostani gazdasági helyzeté-
ről.

Kisújszállás
72. Szabó Ilona, N.: Amerikából jöttem...

Az indián rizs. = Élet és Tudomány,
1992. jan. 10., 2. sz. 51-52. p.

A cikk az indián rizs elterjedéséről
szól. Megyénkben Kisújszálláson avat-
tak üzemet a rizs feldolgozására.

73. N. I.: Kár elkótyavetyélni a kárpótlási
jegyeket. = Magyar Hírlap, 1992. jan.
27., 22. sz. 4. p.

Fórumot tartottak Kisújszálláson,
amelyen a kárpótlás, a szövetkezeti és
átmeneti törvény, a mezőgazdasági vál-
lalkozók adózása, ül. a hitelfelvétel le-
hetősége volt a téma.

Ld. még 69. sz. tételt.

Kőtelek
74. Hatszáz éves Kőtelek. (Hír.) = Népsza-

badság, 1991. dec. 23., 300. sz. 17. p.
Az évforduló alkalmából jubileumi

emlékünnepséget tartottak.

gatlanok közül még csak a kórház sorsa
biztos: továbbra is egészségügyi célokat
fog szolgálni.

Kunság

Kunhegyes

Karcag
68. Rác T. János: Az agrárkutatás nehéz

napjai. = Népszabadság, 1991. dec. 2.,
282. sz. 22. p.

Információk a DATE Karcagi Kutató-
intézetéről is.

69. Nagykunsági arzénelvonó. (Hú-.) = Ku-
rír (kék), 1991. dec. 11., 24. sz. 5. p.;
Pesü Hírlap, 1991. dec. 12., 291. sz. 16.
P-

Karcagon befejeződött, Kisújszállá-
son pedig folytatódik az ivóvíz arzén-
mentesítése. Az arzéntartalom a Nagy-
kunság egyes részein a megengedett ér-
ték 3-4-szeresét is eléri.

70. Városőrség kezdte meg munkáját Kar-
cagon. (Hír.) = Magyar Nemzet, 1992.
jan. 29., 24. sz. 5. p.; Kurír (kék), 1992.
jan. 28., 19. sz. 5. p.

Kenderes
71. Majláth Mikes László: Horthy titkos

végrendelete. = Magyar Hírlap, 1991.
dec. 13., 292. sz. 7. p.

Az 1957-ben írt politikai végrendele-
tében Horthy tanácsokat ad az utókor-
nak a különböző pártokra, szakszerve-
zetekre stb. vonatkozóan, és kéri, hogy
Kenderesen temessék el.

Ld. még 108. sz. tételt.

75. Paksi Éva: „Most mindent lehet csinál-
ni, ha van rá pénz." = Klubmagazin,
1991. november, 11. sz. 10. p.

A volt MHSZ-klubok reménytelen
helyzetéről.

76. Nagykunsági Postagalambsport Egye-
sületek Területi Szövetsége 1991. évi
bajnoka: Fábián János... = Postagalamb-
sport, Különszám, 1992. január, 1. sz.
28-30. p.

A kunhegyesi győztes bemutatkozása
és a területi szövetség 1991. évi eredmé-
nyei.

77. AB-bébik. = Népszabadság, 1992. jan.
2., l.sz. l l . p .

Az egyik ÁB-bébi Kunhegyesen szü-
letett.

78. Lazányi József: Hívásra váró telefon-
központok. = Üzlet, 1992. jan. 15., 7. sz.
2.p.

A BHG kunhegyesi gyárát a szovjet
igényeket teljesítő ATSZK típusú tele-
fonközpontok készítésére hozták létre.
A megrendelő fizetésképtelensége miatt
tavaly nem tudták termékeiket értékesí-
teni.

Kunmadaras
79. Kovács Ferenc: Kunmadaras és a repü-

lőtér. = Magyar Nemzet, 1991. dec. 27.,
302. sz. 10. p.

A polgármester reflektálása egy ko-
rábbi riportra. Miért éppen Kunmadara-
son épült a repülőtér, melynek a város
teljes tönkretétele köszönhető.

80. (egri): Hongkongiak a bérlők. Lesz-e
légikikötő az Alföld közepén. = Magyar
Nemzet, 1991. dec. 30., 304. sz. 5. p.

A repülőtér épületeinek egy részét
jelenleg bérlő Top Vision vegyes válla-
lat interkontinentális légikikötő kiépíté-
sét tervezi. A szolnoki volt szovjet in-

81. Varga Lajos: A kunok emlékezete Ma-
gyarországon. = Turista Magazin, 1991.
december, 12. sz. 23. p.

A Kunság története és emlékei. Rek-
lámjellegű ismertetés.

Kunszentmárton
Ld. 199. sz. tételt.

Martfű
82. Háromszázhatvanöt schillingen a Mart-

fű. = Napi Világgazdaság, 1991. nov.
30., 53. sz. 10. p.

83. Martfűn nem terveznek alaptőke-eme-
lést. = Napi Világgazdaság, 1991. nov.
30., 53. sz. 10. p.

A sörgyár privatizációja utáni hely-
zetről, a cég terveiről nyilatkozik a ve-
zérigazgató.

84. Új tulajdonos Martfűn. = Magyar Hír-
lap, 1991. nov. 30., 281. sz. 10. p.

A Kőbányai Sörgyár eladta Martfű-
részvényeit az osztrák Brau AG sörkon-
szernnek.

85. Földvári Zsuzsa: Martfű után, Sopron
előtt? A Brau AG magyar sörpiaci ter-
vei. = Napi, 1991. dec. 3., 2. (55.) sz. 5.
p.; Tőzsde Kurír, 1991. dec. 5., 49. sz.
29. p.; Magyar Hírlap, 1991. dec. 5.,
285. sz. 10. p.

A Martfűi Sörgyár tulajdonának
603%-a jutott az osztrák sörérdekelt-
ség, a Brau AG kezébe.

86. Osztrák kézen a martfűi Sörgyár. = Heti
Vüággazdaság, 1991. dec. 7., 49. sz. 16.
P-

A Brau AG megvette a martfűi Sör-
gyár részvényeinek 60,3%-át, s ezzel a
magyar sörgyártás 4%-a felett szerzett
ellenőrzést.

87. F. Zs.: A Brau szeretné Martfűn kívül
látni az Ottakringert. = Napi Világgaz-
daság, 1991. dec. 11., 62. sz. 13. p.

Az Ottakringernek 1993 augusztusáig
érvényes licenc-szerződése van a Mart-
fűi Sörgyárral. A két osztrák cég között
megkezdődött a konkurenciaharc.

88. Kicsi a cipő. Sokcsatornás behozatal. =
Népszabadság, 1991. dec. 14., 293. sz.
4.p.

A cipőgyárakról adott országos kör-
képben a Tisza Cipőgyár és egységei is
szerepelnek.

89. Üzemtörténeti kiállítás Martfűn. = Va-
sárnapi Hírek, 1991. dec. 15., 50. sz. 17.
P-

A kiállítás a Tisza Cipőgyár fél évszá-
zados jubileuma alkalmából nyílt.

90. Fehér István: Likvid sörtőke? = Üzlet,
1991. dec. 17., 198.sz.3.p.

Az osztrák Brau AG megszerezte az
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Első Magyar Szövetkezeti Sörgyár Rt.
részvényeinek 60,3%-át.

91. Martfűi váltás. = Magyar Mezőgazda-
ság, 1992. jan. 8., 2. sz. 2. p.

A Sörgyár részvényeinek már csak-
nem 85%-a van a Brau AG kezében. Az
Ottakringer licence alapján gyártott
Gold Fassl sör nevét Martfűi Goldra
változtatják.

92. Kibocsátók a mérlegen. Tények és vára-
kozások. Martfű-mutatók. = Tőzsde Ku-
rír, 1992. jan. 9., 1-2. sz. 1., 3., 38. p.

A közleményhez mellékelt táblázat
tíz tőzsdei részvénykibocsátó társaság,
köztük a Martfűi Sörgyár legfontosabb
gazdasági adatait, részvényárfolyamait
hozza.

93. Tőzsdei cégkrónika. = Tőzsde Kurír,
1992. jan. 9., 1-2. sz. 4. p.

Szó esik a Sörgyár részvényeiről is.
94. Fehér Erika-Juhász Péter: Jelentős

visszaesés a tőzsdén. = Figyelő, 1992.
jan. 30., 5. sz. 10. p.

A Martfű-részvény ára stabilizáló-
dott.

95. Földvári Zsuzsa: A Martfű fölfelé, az
ffiUSZ lefelé tart Bécsben. = Napi Vi-
lággazdaság, 1992. jan. 30., 24. sz. 13.
P-

96. Nagyon keresik Bécsben a Martfűt. =
Napi, 1992. jan. 31., 25. sz. 13. p.

Tőzsdei hírek.

Mezőtúr
97. Bodorik Sándor: Vidékek vidéke. Túri

Vásár. = Új Magyarország, 1991. dec.
10., 193. sz. 10. p.

A mezőtúri szerző arról ír levelében,
hogy milyen feltételek mellett és milyen
célkitűzésekkel szerkesztik a Túri Vásár
c. lapot.

98. Mezőtúr városért posztumusz kitünte-
tést adományozott... (Hír.) = Népsza-
badság, 1991. dec. 18., 296. sz. 9. p.

Mezőtúr városáért kitüntetést kapott
Takács Józsefné nyugd. pedagógus és
posztumusz Mezőtúr városáért kitünte-
tést Bodoki Fodor Zoltán és Bodoki
Fodor Zsigmond.

99. Helyreigazítás. = Népszabadság, 1991.
dec. 23., 300. sz. 17. p.

A polgármesteri hivatal közleménye
szerint - az MTI tudósításával ellentét-
ben - Takács Józsefné nem kapta meg
az előterjesztésben neki szánt „Mezőtúr
városért" kitüntetést, mert a képviselő-
testület leszavazta.

100. Szabó Bea-Pető Zsuzsa: Ejts egy
könnyet a fácánért! = Kurír (kék), 1992.
jan. 7., 4. sz. 7. p.

Egy vadászat során készített riport a
Fekete István Vadásztársaság tagjaival.

101. Sáfrány Zsuzsa, W.: A magyar nép
hagyományos kultúrája. A kézműipar. =
Élet és Tudomány, 1992. jan. 10., 2. sz.
50. p.

Fénykép egy század eleji mezőtúri
égetőkemencéről.

102. Bélyegeztek az ufók. = Vasárnapi
Hírek, 1992. jan. 26., 4. sz. 1. p.; Ma-
gyar Hírlap, 1992. jan. 27., 22. sz. 15. p.

Kállai Tibor takarmánytárolóján rej-
télyes eseményre utaló nyomokat fedez-
tek fel.

103. Ufók jártak Mezőtúron? = Népszava,
1992. jan. 27., 22. sz. 12. p.

Ismeretlen csillagászati testre utaló
jeleket találtak Kállai Tibor portáján.
Vizsgálatát Földes Attila mérnök végzi.

104. K(őváry) E. P(éter): Ufót követő
gömbvillám volt. Szakértő a mezőtúri
jelenségről. = Népszabadság, 1992. jan.
28., 23. sz. l l . p .

Földes Attila ufószakértő szerint a
Kállai Tibor takarmánytárolóján hagyott
jel egy gömbvillám belső szerkezetének
a lenyomata.

Ld. még 190. sz. tételt.

Rákóczifalva
105. Veress Jenő: Ufójárás. Rejtély Rákó-

czifalván. = Esti Hírlap, 1992. jan. 9., 7.
sz. 1., 4. p.

Riport falubeliekkel, akik azt állítják,
repülő ufót láttak.

Ld. még 165., 166., 190., 196. sz.
tételt.

Rákócziújfalu
106. Postarablás. = Magyar Hírlap, 1991.

dec. 21., 299. sz. 15. p.
A postahivatalból 670 ezer forintot

raboltak el.

Szolnok
107. Gyermekeink jövőjéért. = Sansz.

1991. szeptember, 26. p.
Az alapítvány létrehozója a szolnoki

Széchenyi Körzeti Általános Iskola ne-
velőtestülete.

108. Deme László: Kazinczy-díjak, Ka-
zinczy-jutalmak. = Édes Anyanyelvünk,
1991. október-december, 4. sz. 17. p.

A szaporodó „Beszélni nehéz" körök
között megemlíti a cikk a szolnoki
Egészségügyi Szakiskoláét, a jászberé-
nyi Klapka Gy. Szakmunkásképzőét és
a kenderesi Mezőgazdasági Szakmun-
kásképzőét.

109. Cs. B.: A tárgyalásokon beszélni kell.
= Új Katedra, 1991. 10. sz. 6-7. p.

Hogyan látja a mai magyarországi
nyelvoktatást Brahmi Djamel, a Tisza-
parti Gimnázium franciatanára?

110. Barta Árpád: Kereskedelmi egységek
stratégiai tervezése. = Marketing, 1991.
5-6. sz. 278-282. p.

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Főiskola Szolnoki Tagozata tanárának
tanulmánya.

111. - a -: Lőtér? = Klubmagazin, 1991.
november, 11. sz_3. p.

Az ország egyik legmodernebb lőte-
rét, a szolnokit, benőtte a gaz, lassan
kihal a lövészsport.

112. Bánffy Katalin-Varga Katalin Alapít-
vány. = Sansz, 1991. november, 26. p.

Létrehozó a Varga Katalin Gimnázi-
um nevelőtestülete.

113. Siklós Mária: A szolnoki Szigligeti
Színház rekonstrukciója. = Magyar Épí-
tőipar, 1991. 11. sz. 518-519. p.

114. Szávai István: Thomas Gordon haté-
konysága. = Új Pedagógiai Szemle,
1991. 11. sz. 82-84. p.

Könyvrecenzió.
115. Berki Imre: Hetvenhét verőlegény a

névsorban. = Tallózó, 1991. nov. 28.,
48. sz.2271.p.

Szolnok és Jászberény 1956 utáni ve-
rőlegényeit bemutató fehér könyv ké-
szül a megyében. Beszélgetés a szolnoki
Csiszár Lászlóval, a kötet egyik szerző-
jével, és Tóth Istvánnal, az MDF városi
elnökével. (Átvéve az Új Néplap 1991.
nov. 21-iki számából.)

116. Adásunkban láthatták. Kirakati infor-
mációs rendszer. = Felkínálom, Üzleti
Levelek, 1991. (december), 14-15. p.

Az ARE Kft. rendszerének telepítése
Szolnokra is megtörtént. Helye: Produ-
ker Kft., Szapáry út.

117. Bíró Ferenc: A közművelődési könyv-
tárak a támogatás és a piaci kényszer
között. Egy konferencia tanulságai. =
Könyvtári Levelező/Lap, 1991. 12. sz.
14-15. p.

A Kultúrinnov és a KMK által szerve-
zett tanácskozáson előadó volt Demeter
Miklósné, a Verseghy Könyvtár munka-
társa is.

118. Bonta Miklós: Tulajdonjogi kérdések.
= Víztükör, 1991. 6. sz. 6-7. p.

A termálvízvagyon állami tulajdon. A
források többsége a kutak mélyítése nél-
kül már kiapadt volna. Megyénk az
ország termálkutakban gazdag területei
közé tartozik.

119. Copyrex. = Privát Profit, 1991. decem-
ber, 12. sz. 34. p.

A Szolnoki Papírgyár Copyrex termé-
két népszerűsítő reklám annyira sikeres
volt, hogy a gyár 1992-től valamennyi
fénymásolópapírját ezen a márkanéven
hozza forgalomba.

120. F. Gy.: Halasítunk, hogy jövőre is
fogjunk. = Magyar Horgász, 1991. 12.
sz. 18. p.

Folyik a haltelepítés az ország hor-
gászvizein, így az Alcsi-Holt-Tiszán és
a Tisza-tavon is.

121. Kompolthy Zsigmond: Hangok a sú-
gólyukból. Második este. = Színház,
•1991. december, 12. sz. 26-28. p.

Jelenet formájában megírt értelmezés
és kritika Szikora János: Legenda a Va-
rázsfuvoláról c. zenés játékáról, a Szigli-
geti Színház előadásáról.

122. Nádra Valéria: Egy jelenségről. Tarján
Tamás: Garas. = Színház, 1991. decem-
ber, 12. sz. 47. p.

Recenzió Tarján T. könyvéről.
123. Nagy Anikó, B.: Színházi műsorfüze-
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tek a múlt évadban (és azelőtt). = Buksz,
1991. tél. 4. sz. 511-515. p.

Az 1978-79-es évadban a Szigligeti
Színház és a Verseghy Könyvtár kiadta
a repertoár jegyzetelt szövegkönyveit.
Ezeket is ismerteti a cikk.

124. Niklasch, Klaus: „Walter Freist" Erdé-
szeti Ifjúsági Otthon. Németek tanul-
mányútja Magyarországon. = Erdészeti
Lapok, 1991. december, 366-367. p.

A csoport Szolnokra is ellátogatott.
125. Szidnai László-Bognár Gábor: Az Or-

szágos Trófeabíráló Bizottság beszámo-
lója az 1990. évi bírálatok országos
eredményeiről. = Nimród, 1991. decem-
ber, mell.: 13-32. p.

Az Országos Trófeabíráló Bizottság
új kihelyezett tagozatot hozott létre -
többek között - Szolnokon is.

126. Szolnok megyei könyvtárak esemény-
naptára 1990. = Könyvtári Levele-
ző/Lap, 1991. 12. sz. 23. p.

Ismertetés. A füzetet Lengyelné Mol-
nár Klára, a Verseghy Könyvtár munka-
társa állította össze.

127. A szolnoki Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár igazgatója - október elsejétől
- Bertalanná Kovács Piroska. (Hír.) =
Könyvtári Levelező/Lap, 1991. 12. sz.
29. p.

Pápay Lászlóné mb. igazgató nyug-
díjba vonul.

128. Új színek a versenysportban. = Ma-
gyar Horgász, 1991. 12. sz. 2. p.

Tudósítás - többek között - az Alcsi-
Holt-Tiszán rendezett HOKÉV-TISZA
Kupa rendhagyó versenyeiről.

129. Új táblás házak. = Vendéglátás, 1991.
december, 12. sz. 2. p.

A Gösser söröző védnöki táblát ka-
pott. Fotó: Koppány.

130. Lazányi József: Eladó TVM-üzemek.
= Üzlet, 1991. dec. 3., 190. sz. 3. p.

A TVM privatizációs terveiről. A
Henkel és a Colours már biztos partner.

131. Lazányi József: A Samsung szolnoki
partnere. = Üzlet, 1991. dec. 3., 190. sz.
7.p.

Szolnok megye legnagyobb vállalko-
zásának, az Elektrosoft Kft.-nek a rövid
története, eredményei, tervei.

132. Szabó Szilárd: önkormányzati kor-
mánykerék. = Computerworld - Számí-
tástechnika, 1991. dec. 3., 49. sz. 35. p.

A BM, Szolnok város és a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Tákisz szervezésé-
ben szept. végén rendezték meg az or-
szágos térinformatikai szakmai konfe-
renciát.

133. Técsi Zoltán: Égenjárók. = Kurír
(kék), 1991. dec. 3., 234. sz. 7. p.

Egy szolnoki csoport (sikertelen) kí-
sérletet tett a svájci Matterhorn-csúcs
megmászására. A cikk az úton átélt
viszontagságokról számol be.

134. Jurkovics János: Kiűzetés a szentély-
ből. = Tallózó, 1991. dec. 5., 49. sz.
2333-2334. p.

Hogyan vizsgálta ki az IKV eltűnt

bojleréinek ügyét az általános rendészeti
munkával megbízott Protektor Szemé-
lyes Vagyonvédelmi Kft. ügyvezető
igazgatója. Fenyvesi József. (Átvéve a
„maholnap" 1991. nov. 28-iki számá-
ból.)

135. Vidéki közlekedési tarifák. Emelkedő
viteldíjak elöregedő járművekkel. =
Népszabadság, 1991. dec. 5., 285. sz.
10. p.

A Jászkun Volán 1992. febr. l-jétől
szeretné emelni a díjakat.

136. Tanuló kistermelők. (Hír.) = Népsza-
badság, 1991. dec. 6., 286. sz. 10. p.

Népfőiskolai oktatás kezdődött Szol-
nokon a Mezőgazdasági Termelők Ér-
dekvédelmi Szövetsége és a Kiskereske-
dők Megyei Szervezetének rendezésé-
ben.

137. Agrárfórum Szolnokon. = Kurír (pi-
ros), 1991. dec. 7., 335. sz. 5. p.; Száma-
dás, 1991. dec. 9., 51-52. sz. 22. p.

Az MDF és az Agrárszövetség által
szervezett fórumon a kárpótlás, a kár-
rendezés és a szövetkezeti törvényterve-
zet volt a téma.

138. Schwajda mégis pesti lesz. = Vasárna-
pi Hírek, 1991. dec. 8., 49. sz. 8. p.

Schwajda György a Vígszínház igaz-
gatója lesz.

139. Sívó Emil: Inkább abbahagyom. =
Vasárnapi Hírek, 1991. dec. 8., 49. sz. 8.
P-

Kozák András színművész Szolnokra
szerződött az új évadra.

140. Karácsony Ágnes: Lekettőzött igazga-
tó. = Mai Nap, 1991. dec. 10., 289. sz.
10. p.

Schwajda Györgyöt, aki ez év végén
távozik a Szigligeti Színház éléről, a
Vígszínházba is hívják.

141. Endrész Sándor: Palettával ékeskedik
a marcipánkirály. = Reform, 1991. dec.
12., 50. sz. 12. p.

Móra László mestercukrász, a .Mar-
cipán" főnöke, nemcsak süteményeiről
híres. Az 1992. évi művészeti naptárt
válogatott festményei díszítik.

142. Játszanak a befektetők a szolnoki
ÁÉV-vel. = Üzlet, 1991. dec. 12., 195.
sz. 2. p.

Decembertől Szolnoki Általános Épí-
tési és Vállalkozási Rt. néven rész-
vénytársaságként működik a Szolnok
Megyei ÁÉV. A dolgozói létszámot 300
főre csökkentik.

143. Nagy Andrea, Cs.: Kegyetlenül meg-
ölte albérlője. Körözött személyeket
sem ellenőriznek. = Reform, 1991. dec.
12., 50. sz. 20-21. p.

Páczkán Tivadarnét az IBUSZ útján
kiadott szoba bérlője ölte meg.

144. A Tiszamenti Vegyiművek privatizá-
ciója. = Figyelő, 1991. dec. 12., 50. sz.
5.p.

A TVM vállalati tanácsa elfogadta az
üzem privatizációs stratégiáját. A lehet-
séges befektetők a holland Colours cég
és a Henkel Ausztria GmbH.

145. A humanista ifjúsági hálózat... (Hír.) =
Magyar Nemzet, 1991. dec. 14., 293. sz.
5.p.

A hálózat országos tanácskozást szer-
vez. Színhelye: Szolnok.

146. Máté Judit: Szolnok új színháza. =
Képes Újság, 1991. dec. 14., 50. sz.
14-15. p.

A felújított Szigligeti Színházról.
147. T. T. L.: Vesztett a Szolnoki Cukor-

gyár. = Népszabadság, 1991. dec. 14.,
293. sz. 11. p.; Magyar Hírlap, 1991.
dec. 14., 293. sz. 11. p.

A gyárra 500 ezer Ft bírságot róttak
ki, rriert hátrányos szerződésmódosítás-
ra kényszerítette a termelőket.

148. A Népjóléti Minisztérium Országos
Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főig.
11/1991. (NK 22.) Gyf közleménye. =
Népjóléti Közlöny, 1991. dec. 16., 22.
sz. 1020. p.

A Tisza Szálló Gyógyfürdő épületé-
ben üzemeltetett gyógyászati részleg
számára a nappali kórház megnevezés
használatát engedélyezi.

149. A tél első áldozatai. = Magyar Hírlap,
1991. dec. 16., 294. sz. 15. p.; Népsza-
badság, 1991. dec. 16., 294. sz. 16. p.;
Népszava, 1991. dec. 16., 294. sz. 12. p.

Két ember megfagyott, ketten szén-
monoxid-mérgezésben vesztették életü-
ket Szolnokon.

150. Jubiláló együttes. = Szabad Föld,
1991. dec. 17.,51.sz. 6. p.

A Jászsági Népi Együttes díszbemu-
tatót tartott a Szigligeti Színházban
fennállásának 20. évfordulója alkalmá-
ból.

151. Szőke György: Privát igazságtevés.
„Fehér könyv" Szolnokon. = 168 óra.
1991. dec. 17., 50. sz. 9. p.

Csiszár László szolnoki lakos köny-
vet ír a volt pufajkásokról.

152. Lemondott a szolnoki polgármester. =
Népszabadság, 1991. dec. 19., 297. sz.
4.p.

Kőnig László utóda az eddigi alpol-
gármester, Várhegyi Attila, a Fidesz je-
löltje lett.

153. V. B.: Élelmiszer-ipari árcsökkentés
Szolnokon. = Napi Világgazdaság,
1991. dec. 20., 70. sz. 4. p.

154. Havas Iván: Halálos volt a törés. = Mai
Nap, 1991. dec. 22., 299. sz. 6. p.

A jászberényi Sevcsik család azt állít-
ja: a Hetényi Kórházban fekvő idős
hozzátartozójukat nem látták el megfe-
lelően, sőt bántalmazták.

155. Kultúr-Karátson. = Népszava, 1991.
dec. 23., 300. sz. 6. p.

A fenti címmel kerül a tv-ben bemuta-
tásra a Karátson Gáborral, a Cseresz-
nyéskert díszlettervezőjével készített
beszélgetés.

156. Schwajda nemet mondott Mártonnak.
= Mai Nap, 1991. dec. 29., 303. sz. 11.
P-

Marton László a Vígszínház élére
hívta Schwajda Györgyöt. Még nincse-
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nek hírek arról, ki lesz a Szigligeti Szín-
ház új igazgatója.

157. Kistermelők népfőiskolája. = Új Szö-
vetkezet, 1992. jan. 1., l.sz. 16. p.

Szervezők: A MTESZ és a megyei
kistermelők szervezete.

158. K. A.: Dél-Amerika, Jeruzsálem, ma-
gánélet. Spiró követné Schwajdát? =
Mai Nap, 1992. jan. 2., 1. sz. 11. p.

Schwajda Gy. szezon végéig marad,
de az új igazgatót már januárban kineve-
zik.

159. Bérezi Jenő: Mit várok az új esztendő-
től? = Népszava, 1992. jan. 3., 2. sz. 13.
P-

Szolnoki nyugdíjas írása.
160. Bóta Gábor: Robbanás előtt. Találko-

zás Kézdy Györggyel. = Magyar Hírlap,
1992. jan. 4., 3. sz. mell. 5. p.

Interjú a Szigligeti Színház színművé-
szével.

161. Felsőfokú áruforgalmi szakem-
berképzés indult Szolnokon... (Hír.) =
Magyar Nemzet, 1992. jan. 6., 4. sz. 8.
P-

A kurzust a Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Főiskola indítja kiegészítő
szakként.

162. Gépexport saját erővel. = Kurír (kék),
1992. jan. 6., 4. (3.)sz.5.p.

A Szolnoki Mezőgép 1992-től saját
maga exportálja gyártmányait.

163. Zalán Tibor: Bóbita. íróalbum. = Új
Magyarország, 1992. jan. 6., 4. sz. 11. p.

Szolnoki költő gyermekversei.
164. A cég maga exportálja termékeit. =

Népszava, 1992. jan. 7., 5. sz. 9. p.
A cég: a Szolnoki Mezőgép.

165. Szolnoki ufó. = Népszava, 1992. jan.
7.,5.sz. 12.p.

Többen állítják, hogy dec. 30-án ufót
láttak a katonai reptér és a Széchenyi
városrész környékén, valamint Rákóczi-
falván.

166. Ufóláz Szobiokon. = Magyar Nemzet,
1992. jan. 7., 5. sz. 5.p.

1991. dec. 30-án eddig nem tapasztalt
természeti jelenséget, feltehetően ufót
láttak Szolnokon és környékén.

167. Olajkincs az Alföldön. = Pesti Hírlap,
1992. jan. 9., 7. sz. 7. p.

A Csongrád megyei Pitvaros-Észak I.
fúrást a Szolnoki Kőolajkutató Vállalat
szakemberei mélyítették.

168. Lazányi József: A sokk (!) rossz közül
a szolnoki a legjobb. = Üzlet, 1992. jan.
10., 5. sz. 2. p.

Bár nyeresége csekély, az elmúlt évet
a szakma legjobbjaként zárta a Szolnoki
Mezőgép. 1992-re jelentős átalakulást
tervez a vállalat.

169. Már használjuk. (Hír.) = Kurír (kék),
1992. jan. 13., 8. sz. 5. p.

A volt szovjet katonai kórházat a
Hetényi G. Kórház rendelőintézete, a
József A. úti bázist a Külkereskedelmi
Főiskola fogja használni.

170. Szolnok-Voronyes: vegyes vállalat. =

Világgazdaság, 1992. jan. 14., 8. sz. 3.
P-

A szolnoki Agromen Svéd-Magyar
RL és a Voronyezsi Experiment közös
vegyes vállalattá alakul.

171. A világhír felé utazik a szolnoki szín-
ház. = Magyar Nemzet, 1992. jan. 14.,
11.sz. 11.p.

Márquez: Száz év magány c. darabjá-
val Dél-Amerikába készül a színház.
Más külföldi utak is lehetségesek.

172. Füle István: Osztrák tőke a szolnoki
papíriparban. = Világgazdaság, 1992.
jan. 15., 9. sz. 4. p.

Az osztrák Brigi Bergmeister AG, a
szlovén Papina Vence és a szolnoki
Papíripari V. által megalakított Szolnoki
Papír Rt. üzleti elképzeléseiről.

173. Uj híd a Tisza felett. = Pesti Hírlap,
1992. jan. 15., 12. sz. 16. p.

A terv szerint az idén lesz az avatás.
(Fotóval a hídról.)

174. Hármas érdekeltségű rész-
vénytársaságként működik a Szolnoki
Papírgyár januártól... (Hír.) = Magyar
Nemzet, 1992. jan. 17., 14. sz. 9. p.

175. Kiss Erika: Ahogy egy fideszes pol-
gármester látja. Párbeszéd nélkül nem
megy. = Pesti Hírlap, 1992. jan. 17., 14.
sz. 5. p.

Szolnok új polgármestere, Várhegyi
Attila nyilatkozik.

176. Lazányi József: Elakadtak a csongrádi
olajfúrók. = Üzlet, 1992. jan. 21., 10. sz.
2.p.

A fúráson szolnoki kőolajosok dol-
goznak.

177. Lengyel Nagy Anna: Egy boldog em-
ber. Munkásgyerekből hirtelen kulák.
Nekem ez egy komédia. = 168 óra,
1992. jan. 21., 3. sz. 21-23. p.

Beszélgetés Tóth Ferenc szolnoki la-
kossal, akit 1954-ben két év szabad-
ságvesztésre ítéltek és 1956 után is meg-
hurcoltak.

178. Garai Tamás: A szolnoki direktorbot-
rány. = Kurír (piros), 1992. jan. 22., 21.
sz. 11. p.; Népszava, 1992. jan. 23., 19.
sz. 7. p.; Tallózó, 1992. jan. 30., 5. sz.
209-210. p.

A város önkormányzata hivatalos pá-
lyázat kiírása nélkül bonyolította le a
Szigligeti Színház igazgatójának meg-
választását. A riport alanya, Babarczi
László, a Színházművészeti Szövetség
és a színészkamara vezetőségi tagja lé-
nyegében megvédi az önkormányzat el-
járását, mert az érintett körökben közhí-
relte az állást és az illetékesek vélemé-
nyét is kikérte.

179. Szolnok: Spiró a színidirektor. = Nép-
szabadság, 1992. jan. 22., 18. sz. 4. p.

A közgyűlés öt MDF-es tagja nem
vett részt a szavazásban.

180. Amerikai légügyi államtitkár Szolno-
kon. = Magyar Hírlap, 1992. jan. 23.,
19.sz.3.p.

Donald Rice a Szolnoki Repülő Mű-
szaki Főiskolára látogatott.

181. Bokodi: Szolnoki Mezőgép. Hagyták
őket - dolgoztak. = Számadás, 1992.
jan. 23., 4. sz. 7. p.

A vállalat eredményeiről, helyzetéről.
182. Faragó Attila: Ufók építették a pirami-

sokat. = Kurír (kék), 1992. jan. 23., 16.
sz. 7.p.

Földes Attila szolnoki villamossági
mérnökkel készített interjú ,A Mars
üzenetének megfejtése űrfotók alapján"
c. könyvéről és az ufókról.

184. Kőváry E. Péter: A szükségből ková-
csoltunk erényt. Schwajda György távo-
zik Szolnokról. = Népszabadság, 1992.
jan. 23., 19. sz. 9. p.

Tapasztalatairól, távozásának okairól,
a magyar színházi élet helyzetéről nyi-
latkozik Schwajda György.

184. Mészáros Tamás: Színházi módszer-
tan Szolnokon. = Magyar Hírlap, 1992.
jan. 23., 19. sz. 13. p.

Az MDF képviselői tiltakoztak a
Szigligeti Színház új igazgatójának
megválasztása ellen. Kétségbe vonták a
„meghívásos pályázat" demokratikus
voltát.

185. J. K. S.: Nemzetközi vállalkozási köz-
pont Szolnokon. Partnerré válni a világ-
piacon. = Magyar Hírlap, 1992. jan. 24.,
20. sz. 11. p.

Második vidéki irodáját nyitotta meg
Szolnokon a VOSZ NVKK Kft. Az
iroda a régió vállalkozásai külföldi kap-
csolatainak építését kívánja elősegíteni
tanácsadással és partnerközvetítéssel.

186. Kocsis László: Újabb érvágás. = Sza-
badság, 1992. jan. 24., 4. sz. 10. p.

Szolnoki olvasó levele a nem receptre
kiváltott gyógyszerek plusz díjtétele mi-
att.

187. Rideg Gábor: Dombokká vált évszáza-
dok. = Magyar Nemzet, 1992. jan. 25.,
21. sz. 10. p.

Beszámoló a Szolnoki Galériában
1991 szeptemberében megnyitott - azo-
nos című - bronzkori kiállításról, mely
többhetes zárva tartás után ismét láto-
gatható.

188. VOSZ-iroda nyílt Szolnokon. = Ma-
gyar Nemzet, 1992. jan. 25., 21. sz. 9.p.

189. „Színidirektor még nem voltam." =
Népszava, 1992. jan. 27., 22. sz. 7. p.

Beszélgetés Spiró Györggyel, a Szig-
ligeti Színház új igazgatójával.

190. E. S.: Fényjelzésre érkeztek az ufók.
Titokzatos körök a takarmánytárolón. =
Magyar Nemzet, 1992. jan. 28., 28. sz.
7.p.

Az utóbbi időben elszaporodtak me-
gyénkben az ufólátogatások. Beszélge-
tés Földes Attila villamosmérnökkel a
Szolnokon, Mezőtúron és Rákóczifal-
ván észlelt jelenségekről.

191. B. Zs.: Révbe jutott a Szolnoki Papír-
gyár. Osztrák-szlovén-magyar három-
szög. = Napi Világgazdaság, 1992. jan.
29., 23. sz. 5. p.

Az osztrák Birge u. Bergmeister Papi-
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erfabrik AG a másfél milliárd alaptőké-
vel létrehozott Szolnok Papír Rt.-ben
51%-os tulajdonrészt szerzett.

192. Jurkovics János: Drogéra. = Tallózó,
1992. jan. 30., 5. sz. 208. p.

A kábítószerek felbukkanása Szolno-
kon. (Eredeti közlés: „maholnap", 1992.
jan. 23.)

193. Lazányi József: A győztes Tomit csak
hírből ismerik. = Üzlet, 1992. jan. 30.,
16. sz. 2. p.

Egy felmérés szerint a Csehországban
és Szlovákiában forgalmazott mosósze-
rek közül a TVM Tomi Mat terméke
bizonyult a legjobbnak. Gond viszont,
hogy a nagykereskedők alig rendelnek a
mosószerből.

194. Lazányi József: Osztrák-magyar papír-
ipari vállalkozás. = Üzlet, 1992. jan. 30.,
16. sz. 9. p.

A vegyes vállalat, melyben a szolnoki
Papír Rt. alapító tőkéje 1,5 milliárd fo-
rint, 1992. jan. l-jén kezdte meg műkö-
dését.

195. Magyar-osztrák papíripari rt. Szolno-
kon. = Magyar Nemzet, 1992. jan. 30.,
25. sz. 9. p.

Az eredményekről és a további ter-
vekről nyilatkozik Kardos György ve-
zérigazgató.

196. Matthaeidesz: Profi katona az ufó
tanúja. = Reform, 1992. jan. 30., 5. sz. 3.
P-

Trajer János főtörzsőrmester 1991.
dec. 30-án szemtanúja volt egy rendkí-
vül erős fényjelenségnek Szandaszőlős
és Rákóczifalva térségében.

197. Bérezés László: Találkozás Spolarics
Andreával. Fordított sors. = Pesti Hír-
lap, 1992. jan. 31., 26. sz. 11. p.

A színésznő vendégként jár át Romániából
Szolnokra, ahol a Legenda a Varázsfu-
voláról c. darabban játszik.

Ld. még 23., 24., 25., 80. sz. tételt.

Tiszabő
198. Lazányi József: Szalmaszálba kapasz-

kodnak. = Üzlet, 1991. dec. 13., 196. sz.
2.p.

A helyi Mezőgazdasági Termékfel-
dolgozó és Kereskedelmi Kft. szalmá-
ból brikettet készítő üzemet kíván létesí-
teni, s ezzel új munkahelyeket teremte-
ni.

Tiszaföldvár
199. Elismerés a legjobbaknak. = Új Szö-

vetkezet, 1992. jan. 1., 1. sz. 6. p.
Hegyes János (Tiszaföldvár), Szilágyi

János (Kunszentmarton) és Vad Lajos
(Túrkeve) „Szövetkezeti Érdemérem"
kitüntetésben részesült.

200. Mit hozhat az átalakulás? Szövetkezeti
vélemények. = Népszabadság, 1992.
jan. 8., 6. sz. 4. p.

Megyénkből Sudák Józsefné, a Tisza-
földvár és Vidéke Takarékszövetkezet

munkatársa nyilatkozik az új szövetke-
zeti törvényről.

Tiszafüred
201. Gróf Széchenyi István Tehetséggon-

dozó Alapítvány. = Sansz, 1991. szep-
tember, 23. p.

Az Ady E. úti Ált. Iskola nevelőtestü-
lete által 1989-ben létrehozott alapít-
vány ismertetése.

202. Kiss Barbara-Péterfi Rita: Egy fedél
alatt Tiszafüreden. = Könyvtári Levele-
ző/Lap, 1991.11. sz. 15-16. p.

Beszámoló a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete olvasás- és olvasószolgálati
szekciójának Tiszafüreden tartott őszi
üléséről.

203. Magyar János: A tiszafüredi térség
útkeresése. = Településfejlesztés, 1991.
5. sz. 47-53. p.

204. Tamás: Vendégriasztó. (Hemzsegtek a
lisztbogarak.) = Vasárnapi Hírek, 1991.
dec. 29., 52. sz. 6. p.

Csomagolás nélkül tárolták a húst az
áfész tiszafüredi éttermében.

Ld. még 20. sz. tételt.

Tisza-tó
205. Kőváry E. Péter: Nyáron sincs idill.

Tisza-tó, átok vagy áldás. = Számadás,
1991. dec. 5., 49. sz. 12-13. p.

A Tisza-tó idegenforgalmi központtá
történő fejlesztésével kapcsolatban
ellenérvek is vannak.

206. Sipka Tamás: Ankét az .Alföld Bala-
tonjáról". = Pesti Hírlap, 1991. dec. 5.,
285. sz. 9. p.

A gondokról és a tervekről nyilatko-
zott Nagy Imre, a KÖTIVIZIG munka-
társa.

207. Montskó Éva: Iszaptenger a tározón. =
Magyar Nemzet, 1992. jan. 3., 2. sz. 9.
P-

A Tisza-tó ökológiai helyzetéről. A
nagymértékű iszaposodás károsan hat a
halászatra, a környezetre.

208. Nagy András Béla: Közép-Európa leg-
nagyobb mocsara? Haltetemek a Tisza-
tóban. = Magyar Nemzet, 1992. jan. 24.,
20. sz. 11. p.

Nem megfelelő a vízszint, több törő-
dést igényel a környezetvédelem. Javas-
latok a megoldásra.

Tiszazug
209. Csorna Béla: Bűnügyi múzeum. „Mi-

nek kínlódsz vele?" Arzénnal gyilkolt a
bába. = Esti Hírlap, 1991. dec. 30., 304.
sz. 4. p.

Háy Gyula: Tiszazug c. drámájának
televízióban történt bemutatása után
megnőtt az érdeklődés a dráma alapjául
szolgáló bűnesetek iránt. Ezeket a bűne-
seteket ismerteti a cikk.

Törökszentmiklós
210. Pusztai Lajosné: Az okos gyermek. =

Óvodai Nevelés, 1991. 10. sz. 332-333.
P-

Problémás gyerekek nevelése a Kos-
suth úti összevont óvodában.

211. A vaskandalló haszna. = Lakáskultúra,
1991. december-január, 6. sz. 13. p.

A Gépgyártó és Javító Ipari Szövetke-
zet vaskandallóinak ismertetése, fotók-
kal.

212. Rekordlista. = Magyar Horgász, 1991.
12. sz. 5.p.

Rekordnagyságú halat fogott a török-
szentmiklósi Juhász József.

213. Gy.: Hűtve tárolás. = Számadás, 1991.
dec. 5.,'49. sz. 8. p.

Az állami gazdaság vetőmagtárolójá-
ban hideg levegő befúvatásával gátolják
meg a mag felmelegedését.

214. Életutak. = Népszabadság, 1992. jan.
2., l .sz.8.p.

G. Nagyné dr. Maczó Ágnes török-
szentmiklósi (MDF) képviselő átült a
függetlenek közé.

215. Szabó Imre, A.: Az észrevett bizton-
ság. = Tallózó, 1992. jan. 9., 2. sz. 70. p.

A Sancella-cég elfogadta Asztalos
Csilla törökszentmiklósi gimnazista
Libressre vonatkozó ötletét. (Eredeti
közlés: „maholnap", 1992. jan. 2.)

216. Bangó Éva: „Csak nehogy bajod le-
gyen." = Képes Újság, 1992. jan. 18., 3.
sz. 6-7. p.

Maczó Ágnes képviselő vall életéről,
munkájáról.

Túrkeve
217. Diszkontáruházat nyitott... (Hír.) =

Népszabadság, 1991. dec. 10., 289. sz.
15. P .

... a Tiszántúli Autójavító V. és az
Austrowaren System Kft.

218. life: Díjkiosztó Túrkevén. = Postaga-
lambsport, Különszám, 1992. január, 1.
sz. 8. p.

A Nagykunsági Postagalambsport
Egyesületek Területi Szövetsége 1991.
november végén tartotta díjkiosztó ün-
nepségét.

219. Országjárás-vezetők figyelmébe ajánl-
juk. = A Földgömb, 1992. 1. sz. 7. p.

Túrkeve 1991. októberében két em-
lékművel gyarapodott. Széchenyi István
portréját a posta új épületében, a 2.
világháború túrkevei áldozatainak szob-
rát a város főterén avatták fel.

Ld. még 199. sz. tételt.

Uj szász
220. „Rózsa Imre" Alapítvány. = Sansz,

1991. szeptember, 26. p.
Az Újszászi Gimnázium és Műszaki

Szakközépiskola alapítványa az iskolá-
ban végzett, majd diplomát szerzett
szakemberek pályakezdésének segítésé-
re.



8 MELLÉKLET

Repertórium
a JÁSZKUNSÁG társadalmi, kulturális folyóirat
(1. sz. társadalmi, művészeti folyóirat) 1991. évi XXXVII. évfolyamához
Összeállította: Bálintné Hegyesi Júlia
Főszerkesztő: Körmendi Lajos
Olvasószerkesztő: Dorkovics Ágnes
Technikai szerkesztő: Dede Géza
Művészeti vezető: Majnár József (1.

szám)
Szerkesztőbizottság: Dr. BotkaJános,

Csatán Bálint, Fekete-Szabó Sán-
dor, Györfi Sándor, Dr. Kerékgyártó
T. István, Körmendi Lajos, Dr. Mre-
na István, Sarusi Mihály, Dr. Szabó
László, Dr. Tóth Albert, Tar Sándor
(1. szám)

Kiadó: 1. sz. Axel Springer Budapest
Kiadói Kft.

Felelős vezető: Nánai Tibor
Kiadja: A Verseghy Ferenc Megyei

Könyvtár, 2-3. számtól
Felelős kiadó: Pápayné Kemenczey

Judit 2-3. szám
Bertalanná Kovács Piroska 4., 5., 6.
szám

Készült a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár nyomdájában

Felelős vezető: Demeter Miklósné

Szerkesztőségi cikk
[KÖRMENDI Lajos] K. L.: Változtunk

2-3/Belső címlapon.
A folyóirat külső formájának változásá-
ról, valamint a tartalmi változtatás tervé-
ről ír.

Dokumentumok
A Magyarországi Erdélyi Szövetség

nyilatkozata. (Beké György)
2-3/21.

RIDEG István: Szabó Pál relikviák.
6/35-36.
Kézírásos levél facsimiléjével.

Gondolkodó
BARNA Anikó: A totalitarizmus való-

ságképe George Orwell művében.
2-3/28-33.
Bibliogr.33.

BEKÉ György: Kisebbségi stratégia.
2-3/16-20.
Az 1991. ápr. 13-án Egerben elhangzott
beszéd szerkesztett változata.

EGRI Sándor: Folyóirat-lét [19]91.
6/7-9.
A Forrás, az Alföld és a Holnap c.
folyóiratok főszerkesztőinek beszélgeté-
se.

FEKETE-SZABÓ Sándor: Az idősko-
rúak életviszonyai a Dél- Alföldön.
4/18-21.

KÓVÁRY E. Péten Hogyan lobbyz-
zunk az Alföldért. Kunságiak karca-
gi kerekasztala.
4/3-7.
Résztvevők: Dr. Bellon Tibor, Blaskó
Lajos, Farkas János, Németh Pál, Dr.
Tóth Albert.

KÓVÁRY E. Péter: Mi legyen a Tisza-
tóval?
5/3-7.
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:
Bakos József, Czeller Béla, Kerekes
László, Dr. Nagy István, Dr. Nyíry
László, Pesti Ferenc, Schödl Ervin, Dr.
Szabó János, Dr. Szabó Lajos, Dr. Tardy
János, Tamói András, Dr. Tóth Albert,
Dr. Várady József, Vincze Ferenc.

LENGYEL Boldizsár. Gondolatok a
könyvtárban a könyvtárügyről.
2-3/52-54.
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:
Csáti Petemé, Lengyel Gézáné, Pápayné
Kemenczey Judit, Gaál Sándor, Kovács
Zsuzsanna.

LENGYEL Boldizsár: „Koporsót csi-
nálnak egész országokból"... (Batsá-
nyi)
6/3-6.
A szerző jugoszláviai, vajdasági útjának
szomorú, megrázó emlékeit írja le.

TÉCSI Zoltán: Nesze nekünk EXPO!
Világkiállítás alulnézetből.
4/10-12.

WOODHOUSE, C. M.: Előszó. Geor-
ge Orwell: „Animál Farm". A Fairy
Story c. művéhez. Ford. Lajos Ist-
ván.
2-3/34-36.

Irodalom
Tanulmányok
DOBOZI Eszter: Jövő időben ragozott

igék, ti tettek hátizsákjai! Az idő
problémája Szőcs Géza költészeté-
ben.
2-3/9-14.

LENGYEL Boldizsár Világnézetem
kulcsfogalma a szabadság. (Három
beszélgetés Szőcs Gézával)
2-3/4-8.

SZÓCS Géza: Márai Sándornál, 1987-
ben.
2-3/3-4.
San Diego.

CARAION, Ion: Között. Ford.: Szlaf-
kay Attila.
2-3/27.

CRACIUNESCU, Ioana: Zsibvásár.
Ford. Szlafkay Attila.
2-3/26.

DIENES Eszter: Üzenet, Tudom (Pi-
linszky Jánosnak)
5/31.

DINESCU, Mircea: Nirvána, Apró ce-
remónia egy tengeralattjáró két há-
ború közti elásásakor. Ford. Szlaf-
kay Attila.
2-3/15.

DORKOVICS Ágnes: Ámor, a tanít-
vány.
5/31.

DORKOVICS Ágnes: - hát így.
1-79.

DUDÁS Sándor: Újra Apámról, Örök
nyár, Közérzetem
6yi6-17.
Ujszilvási költő.

ERDEI-SZABÓ István: Válasz nélkül
is... Látlelet a vasárnapról, Labirin-
tus előtt, Egyetlen kérés, A lélek
kavicsai, Állapottöredék XIX.
4/16-17.
Bucsai költő.

FLAMAND, Dinu: Expanzió, A való-
ság fénytörésében. Ford. Szlafkay
Attila.
2-3/26-27.

KISS Tamás: Egy röntgenlelet hátlap-
jára, Rám ismersz-e majd?
4/8-9.

SARUSI Mihály: Régi dalok - régi
sóhajok (huszonévesen, szabadság,
képzelgés)
1/53-55.

STOICA, Pétre: Hírnök. Ford. Szafkay
Attila.
2-3/27.

SZENTI Ernő: Hajolj ki a látványból,
Faháncsutánzatú álmok.
4/23.

TUDORÁN, Dórin: Emlékek gyü-
mölcsei. Ford. Szafkay Attila.
2-3/27.

Dráma, próza, egyéb

Versek
BLANDIA, Ana:

Szlafkay Attila.
2-3/26.

BALÁZS József: Kanadai lányok
1/1-13.
Mutatvány egy készülő drámáról.

Szavaim. Ford. BALÁZS József: Az út. (Önéletrajz is
lehetne)
1/14-17.
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DÉNES Eszter: Történetek Kunhe-
gyesről a Sárkány-tó utcából.
6/13-15.

PADÁR Julianna: Asszony a kálvári-
án.
5/8-12.
Pusztataskonyi az író.

Irodalomkritika -
szemle - irodalmi
tanulmányok
EGRINÉ RÓNAI Mária - PETTENDI

Zsuzsa: Alapítványok létesítése és
működése.
2-3/Belső borítón.
Könyvajánlat.
Alapítványi almanach.
2-3/Belső borítón.
Nemzetközi áttekintés -könyvajánlat.
A Lakitelek Alapítvány pályázata (Ki-
sebb települések periodikái számára)
2-3/Belső borítón.

MIKLÓS Elemén „... Engem minden
odaköt..."
Tanulmány Balázs Józsefről.
1/24-34.

GITTÁI István: Költői indulás.
1/80.
Dorkovics Ágnes: Az utolsó jégkorszak
című verseskötetéről (Jászkunság füze-
tek 2.)

ZALÁN Tibor: Lomb és fény. (Dorko-
vics Ágnes: Az utolsó jégkorszak.
Jászkunság füzetek 2.)
1/78.

VASY Géza: Elbeszélés az elmondha-
tatlanról. Balázs József: Isten kül-
döttei.
1/18-23.
Kritika.

Irodalomtudomány
OLÁH Anna: „Tanár Bolyai Farkas

emlékkönyvi levélkéi" (Facsimile
is.) 1-5.
2-3/42-48.

SEPRÓSI-CZÁRÁN György: Fel-
emelkedés a romhalmazból. (Per-
szonalista kalandozások Emmanuel
Mounier nyomdokán.)
2-3/22-25.
Az író Kőtelken él.

Életrajz, önéletírás
ELEK György: „Sok keserves időt át-

éltünk"
1/56-64.
Emlékezés, életrajz.

SZILÁGYI Miklós: „Én nem panasz-
kodom, hogy nem vót jó. Nőttem,
ahogy nőttem..."
1/35-52.

Korrajz
SZABÓ Imre: Emberes történelem. (A

nagyapák emlékének)
4/21-23.
Emlékezés az I. világháborúra - (Tisza-

szentimrei parasztember emlékei) Do-
kumentum is.

ZALÁN Tibor: A kor falára - A for
kalára
Honfoglalás.
2-3/Címlapon, 72.

ZALÁN Tibor: A kor falára - A for
kalára (Te kommunista)
4/Borítón, 48.

ZALÁN Tibor: A kor falára - A for
kalára
Elár(v)ult winchestereink.
5/Borítón,48.

ZALÁN Tibor: A kor falára - A for
kalára
Mi az, hogy nem úr?
6/Borítón, 48.

ZELEI Miklós: Szovjet-orosz indiá-
nok.
5/Borítón.
Kamcsatka.

Művészet
RIDEG Gábor: Lény-bútorok és lelkes

tárgyak.
Látogatóban Deákné Blazsek Gyöngy-
vér belsőépítésznél.
5/35-37.
Blazsek Gyöngyvér, A Kauri fagylalto-
zó és a Gyermekkönyvtár Túrkevén c.
fotókkal.

RIDEG Gábor: Opus - opera - operi.
2-3/59-60.
Opus - Művészeti Egyesület 1991. júni-
us 2-9.
Fesztivál Szolnokért c. rendezvénysoro-
zatról.

RIDEG Gábor: Szobrokról, szob-
rászatról - több tételben. (Sopron -
érem, Pécs kisplasztikái biennálé)
4/45-47.
Mezőtúri alkotótelep, - Györfi Sándor:
Befejezetlen sorozat II. 1990., Simon
Ferenc: Rüsselsheimi hidromobil 1991.,
Organikus fonnák 1968. (Fotó is)

WEHNER Tibor: Szolnok, szab-
ványok, szobrok.
2-3/55-58.

Nevelés
VARGA Gyöngyi: Ablak a világra.

2-3/49-51.
VArga József karcagi angol nyelv-
tanárról - közli a volt tanítványok nyi-
latkozatait, vallomásait.

Néprajz
F. CSANAK Dóra: Borsos Sándor fu-

tóbetyár tragédiájának leírása.
6/18-24.
Történetek a jászkiséri betyárról.

ÖKRÖSNÉ BARTHA Júlia: A nemez
készítése a kisázsiai törököknél. (Ve-
ronika /Molnár/ Gervers emlékére.)
6/25-28.
Bibliogr. 28.

SELMECZI KOVÁCS Attila: Ország-
címeres cifraszűrök (8 képpel il-
lusztrált.)
6/25-28.
Bibliogr. 28.

Nyelvészet
FARKAS Ferenc: A népi állatnevek

antropomorfizmusának néhány for-
rása.
6/29-31.
Bibliogr. 31.

Szociológia
(- Termelőszövetkezeti
gazdálkodás)

FURMANN Imre: Félfeudális vállal-
kozók.
4/24-,28.

Történelem
SZABÓ László: A falu paraszti közös-

sége.
1/65-77.

KISS Z. Géza: Megjegyzések Szolnok
megye történeti adattárához.
1/81-87.

ELEK György: A karcagi cigányság a
18. században.
5/42-45.
Bibliogr. 45.

BOTKA János: Jász-Nagykun-Szol-
nok megye új címeréről (Fotó is)
2-3/65.

SZILÁGYI Miklós: Orsi Julianna:
Karcag társadalomszervezete a 18-
20. században (Kritika)
6/32-34.

Természettudomány
KALIVODA Béla - TÓTH László -

ZSIGRAI György: A karcagi arbo-
rétum madárvilága.
6/37-40.
Hegyi fakusz, szajkó, fülesbagoly képé-
vel.

Utazás
BELLE József: Újév Kínában.

5/23-25.
KUBASSEK János: A fjordok és fjei-

lek földjén. Jambósapka a jégme-
zőn.
5/13-22.
Norvégia.

Vallás
PETHŐ László: Az egyháztörténet

professzora.
Interjú Szántó Konrád ferences szerze-
tessel.
4/34-36.

KÁSA Csaba: Hullámhegyek és hul-
lámvölgyek.
...Beszélgetés Szántó Konrád egyház-
történésszel.
4/37-41.

KÁSA Csaba: Kísérlet a katolikus egy-
háznak az államszocializmus rend-
szerébe való integrálására 1950-51-
ben.
4/29-33.
Bibliogr. 33.
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KÁSA Csaba: Kísérlet a katolikus egy-
háznak az államszocializmus rend-
szerébe való integrálására 1950-51-
ben (folytatás)
5/38-41.
Bibliogr. 33.

SEPRŐSI-CZÁRÁN György: Adventi
koszorú.
(Rondo)
6/Belső borítón.

ZELEI Miklós: Egy másik égbolt.
4/42.
II. János Pál pápa látogatása.

Vita
BOROS László: A polgárosodásról.

2-3/37-41.
Vitaindító tanulmány.

HORVÁTH László Zoltán: A közép-
osztály alkímiája.
4/12-15.

KERÉKGYÁRTÓ T. István: A polgá-
rosodás kényszere.
(Széljegyzet Boros László vitaindító ta-
nulmányához)
5/32-34.

KISS Tamás, T.: Vázlat a polgárosodás
lehetséges folyamatáról.
6/10-12.

MOLNÁR H. Lajos: Kávéházi öre-
gelvtárs.
5/47.
Jánosházy Györgyről.

Színházi kritika
LENGYEL Boldizsár: Őszi színházi

esték.
1. Tükre a világnak. 2. Itt olyan hideg
van.
6/41-43.
1. Szikora János: Legenda a Varázsfu-
voláról.
2. Csehov: Cseresznyéskert.

RIGÓ József: Legendák nélkül.
6/44-45.
Szikora: Legenda a varázsfuvoláról,
Csehov: Cseresznyéskert.

RIGÓ József: Megváltás kerestetik.
Schwartz-Greene-Tebelak: Godspeel,
- Camus: Félreértés, - Romhányi Jó-
zsef: Hamupipőke.
1/88-95.

RIGÓ József: Mítoszon innen és túl.
Jósé Triana: Gyilkosok éjszakája, -
Taub János: Liliomfiék.
4/42-44.

RIGÓ József: Szürkén a tenger mé-
lyén. (Ibsen: Vadkacsa c. drámájá-
nak szolnoki előadásáról)
2-3/61-64.

Televíziókritikák
ZELEI Miklós: Nicsak, ott vagyok én!

2-3/61.
ZELEI Miklós: (TV) Tévéorgona.

5/46.
A tv távirányító műsorváltójáról és a
műsorokról.

ZELEI Miklós: A tízmillió tv-maci or-
szága.
6/46.

Rádiókritikák
MOLNÁR H. Lajos: Ez a Danubius, ez
a Danubius!
4/44.

MOLNÁR H. Lajos: Magyar? Rádió?
2-3/60.
A szolnoki rádió súlyos nyelvi igényte-
lenségétjelző, hibáit ostorozó cikk.

MOLNÁR H. Lajos: Mi az, hogy köz-
szolgálati rádió?
6/46-47.

Rajzok
GYORFI Sándor: Iniciálék, piktográ-

fia.
2-3, 4., 5., 6. sz.

GYURKOVICS Hunor: Rajzok.
4/borítón, 2., 8., 9., 28., 36.

SZÉCSI Valéria: Grafikák.
6/2., 6., 12., 34., 40., 45., 47.

TÓTH Sándor-Bíró József:
1/borító

Fotó
BALÁZS József fotói:

Anyámmal a hetvenes évek közepén.
1/64.
Csendélet a Magyarok című fűmhez.
1/55.
Koncz Gábor, a Fábián Bálint találkozá-
sa Istennel című film főszereplője.
1/34.
Kölcsey síremléke előtt Szatmárcsekén,
- Hajdú Istvánnal.
1/borítón-belül
Közönségtalálkozó valamikor a hetve-
nes években. (Balázs Józseffel)
1/87.

ILLÉS György és FÁBRI Zoltán a
Magyarok és Fábián Bálint találko-
zása Istennel című film alkotói.
1/77.
Motívumkeresésen a Magyarokhoz -
valahol Németországban.
1/17.
Szilágyi István a Magyarok című film-
ben.
l/Borítón.

FAZEKAS Sándor: A bukaresti Ceau-
sescu palota, a Kormányzati negyed
épületei, - a Tisztiklub.
2-3/5., 6., 8., 15., 17., 19., 20., 29., 31.,
35.

HARGITAI Lajos: Prohászka Antal:
Bartók című 6 festményének fotói.
6M6., 17.

HARGITAI Lajos: Jelenet Szikora Já-
ruts: Legenda a Varázsfuvola című
művéből.
6/41.

ILLYÉS Csaba: A mezőtúri n. világ-
háborús emlékmű modellje; - alko-
tók: Balogh Géza, Borbás Tibor,
Györfi Sándor és Lakatos Aranka.
4/46.

KARDOS Tamás: Camus: A félreértés

c. művének próbáján. - Meszléry
Judit, Spolarics Andrea, Tompa Gá-
bor és Győry Emil.
1/94.

KARDOS Tamás: Ibsen: A vadkacsa
próbáján. - Bajcsay Mária, Kátay
Endre, Mertz Tibor, Szentendrei
Angéla, Mucsi Zoltán, Spolarics
Andrea, Győry Emil.
2-3/62., 63., 64.

KORÉNYI Éva: Életparancs, Tűz.
2-3/59., 60.

KÖRMENDI Lajos: Nagy Fal-szöve-
gek (xerox)
5/23., 24., 25.

MEZEY Lajos: (Fiú kerékpárral és ku-
tyával-1901)
2-3/címlapon

MEZEY Lajos: (Vásár a századforduló
körül)
2-3/25.

MEZEY Lajos: (Disznóölés a század-
fordulón)
6/borítón

MEZEY Lajos: (Juhász a nyájjal és
távoli szélmalommal)
6/67.

NAGY Zsolt: Kovács Ferenc: Munkás-
mozgalmi emlékmű.
2-3/56.

TARPAI Zoltán: Kocsis András: Lenin
monumentuma.
2-3/57., 58.

TARPAI Zoltán: Csehov: A Cseresz-
nyéskert próbáján. -
Törőcsik Mari és Győry Emil.
6/42.

Tiszaszentimre elöljárósága a század
elején.
4/23.

ZELEI Miklós: Kamcsatka
5/borítón, 7., 34., 46.

Cikkbibliográfia
ECSEKI Jánosné: Rólunk írták. Jász-

Nagykun-Szolnok megyei cikkbib-
liográfia. (1991. április-május)
144 tétel. 68-71.
Egybekötve.

ECSEKI Jánosné: Rólunk írták. Jász-
Nagykun-Szolnok megyei cikkbib-
liográfia. (1991. június-július)
237 tétel 1-6.
4/Melléklet

ECSEKI Jánosné: Rólunk írták. Jász-
Nagykun-Szolnok megyei cikkbibli-
ográfia (1991. augusztus-szeptember)
121 tétel 1-4.
5/Melléklet

ECSEKI Jánosné: Rólunk írták. Jász-
Nagykun-Szolnok megyei cikkbib-
liográfia. (1991. október-november)
(Pótlások is)
275 tétel 1-8.
6/Melléklet
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kezünk ügyébe akadtak, hanem az épp
félezer éve hont foglaló Kolombusz
formatervezett tojásaiból kikelt, profit-
ra nyíló csőrű fiókák futószalagipará-
nak „csúcsszuper" kacatjai. Ugyanúgy
hitvány importvackok, Óperencián túli
polyvinil és nejlon bigyók és bóvlik,
amiket éhesen elnyel a feneketlen di-
vatűr, a fogyasztói (ál)lársadalom. Ki-
szolgálva és táplálva velük a cseperedő
Harmadik Generáció gombamód sza-
porodó új meg új hóbortjai. S míg
eleinte megfért e hatalmas vírus óceán-
tól óceánig, most mohó és kaján óriás-
ként rálátja odvas szájüregét az egész
környező nagyvilágra.

... Pedig úgy kezdődött, akár a me-
sében: A legkisebb fiú - azaz a „legif-
jabb" kontinens - elindult világgá sze-
rencsét próbálni, titkon azzal a szán-
dékkal, hogy meghódítsa, leigázza ma-
ga előtt minden népek gondolkodását.
Ment, mendegélt, és csodák csodájára
mindenütt szélesre tárultak előtte a ve-
retes csapóajtók, bebocsáttatást nyert -
sehol egy Hétfejű Sorompó, Elvará-
zsolt Vámőrház és benne Vasorrú Cen-
zor. S ahol megvetette lábát a csillag-
pettyes szörny, ott szörnyű rongálást is
végzett rövid idő leforgása alatt. Lát-
hatjuk - ha merjük észrevenni -, akár a
termesz, lecsámcsogja csontig a törté-
nelmi kultúrákat, új normákat diktál, s
nyomában ürülékként csak színes hul-
ladék, a rákosodó régi váz és teljesen
egyforma emberpéldányok maradnak.
Egyetlen hatalmas hangyaboly. Voilá!
Hypercivilizációs agymosás! Coca-co-
la, hamburger, csillagos lobogó - mint
védjegy -, Madonna, Mickey mouse,
Dallas, Barbie és Terminátor!!! Imáda-
tuk itt, a Kárpátok alatt is kötelező,
akár ha paleolit fétisek és totemek vol-
nának. ...Egyik hajdan volt tanárom
valamit már sejthetett évekkel ezelőtt
is e kietlen jelenről, mikor felcsattant
óráján: .fiacskáim! Bizony hülye idő-
ket élünk. Ma már a nadrágtartó is
öltöztet, ha az van ráírva, hogy USA."
No, persze Made in és Copyright. És
természetesen diszkrét vonalkód,
ahogy kell.

Azért kár értünk! - kesergek most is
magamban, ha már egyszer ilyen búsu-
lós, komorulásra hajlamos nép ez a
miénk. A jó kis kelet-európai miliőn-
kért kár, a homo hungarycusért - még

GONDOLKODÓ

ha csökönyös és néha igen zavaros
fejeket is hordozunk nyakunkon! A
múltkor már egészen beleborzongtam
az akaratlan felismerésbe: „Te jó ég! Itt
láthatatlanul és ijesztően rövid időn
belül amerikai típusú átlagemberekké
fogják átdarálni a volt szovjet típusú
átlagembereinket. A szürke rejtőszín
helyett a rózsaszínt csorgatva rájuk."
Pedig talán tényleg nem habzó és bősz
rasszizmus, ha annak örülnék sokkal
inkább, ha megmaradnánk mind ebben
a szűk és aszályos horpadásban, nya-
kas és máié átlagmagyaroknak, ennek
a büszkén szeleburdi, endemikus „faj-
tának". Persze senki nemzeti önérzetén
nem kívánok én végiggázolni sáros
lábbal, csak motyogom ide, magam
elé, mennyire aggaszt a tempó, ahogy
máris otthonosan érzi magát nálunk,
berendezkedik kényelmesen egy telje-
sen idegen identitás. Eközben termé-
szetesen meg sem fordul a fejemben,
hogy vissza (s)írjam sok-sok kinőtt
holminkat: a lajbit, a csizmanadrágot, s
hozzá a rámás csizmát (sőt a svájcisap-
kát, pufajkát és gumicsizmát is felejte-
ném, ha tudnám), de mindtől jobban
undorítanak, ha hipp-hopp átöltöztet-
nénk az egész országot tarka-barka,
angolul telefirkáit, olcsó(nak tűnő)
göncökbe, trikolóros cilinderbe, pety-
tyes nyakkendőbe és Nike csukába.
Meglehet, nem is a mi méreteinkre
szabták azokat! Mert nézem én ezeket
az olyannyira egyformának látszani
akaró, összezsugorodott felnőtteket -
srácokat és lánykákat -, ahogy kedvet-
lenül mímelik álcaéletüket. Ahol épp
bandába verődnek, a duma immár le-
hangolóan lapos és hasonlatos. Meg-
szokhatatlanul uncsi. Ugyanúgy feles-
leges plusszá vált a Személyiség kifej-
lődése képlékeny kamaszburkukból,
mint ahogy az volt megelőző hosszú
évtizedeken át. Sematikusak. Körük-
ben az az elfogadottan jó, amiről má-
sok - a Többiek - is azt tartják, hogy
jó, így - egyfajta sajátos tömegpszi-
chózis áldozataiként - azt hiszik, tény-
leg azt szeretik, amit tesznek. Azt,
hogy valóban rajonganak a Coca-colá-
ért, pedig csak isszák.

S egyre siralmasabb a helyzet -
felverte gazként viselkedésünket sok-
féle antimagatartás, korcs pótcselek-
vés. Már-már gyógyíthatatlannak tűnik

a kezdeti ficam. No, persze valahogy rá
kellene ereznünk, meddig elég, s met-
től sok, mint ahogy egyik korty víz
még jólesik, a következő már telít. Az
pedig már rég nem kétséges, hogy azon
az ominózus lóháton rég túlbillentünk;
az átpiszkolódás káros mértékűvé kezd
válni. Kiutasítani, elszigetelni mégsem
igazán lehet ezt a felismerhetetlen ki-
terjedésű pestist, hiszen alig vártuk,
hogy ideérjen, s magába szippantson
bennünket is. Az a pokoli „propagan-
da-bogár" láthatatlanul rágta magát
egyre beljebb, ugyanaz, amely utólag -
a legvégső puskalövés eldördülte után
majd húsz évvel is - képes volt meg-
nyerni a filmvásznakon egy egészen,
de egészen elveszített háborút. Ilyet se
csinált még senki más a világon. Hi-
szen most, legutóbb is szájtátva néztük
végig e legyőzhetetlen hadsereg mo-
dern vitézkedésének, nemzetféltő,
szent szabadságharcának sivatagi ka-
landjait, lélegzet visszafojtva izgultuk
végig a jószerivel szobánkban, a vitrin
tetején zajló olajcsata együgyű képso-
rait. Viadalukat most is diadal koro-
názta.

Az ám! Hiszen ahol fény, ott árnyék
- tudhatnánk le az örök legyintéssel.
De nem! Azért sem!!! Hát nem volt
elég ómennek az az egyetlen csillag,
amit negyven esztendőre akasztottunk
le magunknak az égről, most mindjárt
ötvenkettőre támadt gusztusunk? Igen-
is, át kell tudnunk érezni, hogy ugyan-
úgy idegen test ez is a mi szélességün-
kön, akár az a másik volt. Múlttalan,
légüres mítosz, szivárványos külsejű
buborék, hólyag. A középszerű kapita-
lizmus kísérlete! Lefordítva viszonya-
inkra: kispolgári restauráció. Kész. Ki-
próbált recept amerikanizálódás ellen
márpedig ma még nincs, a társadalom
önszabályozó érzékenysége, veleszüle-
tett immunitása pedig - úgy látszik -
nehezen akar működésbe lépni. Ha fog
egyáltalán valaha. A „jelenséggel" pá-
rosuló nagy, nemzeti kilátástalansá-
gunk közepette már csak egyvalami
maradt, amit egészen biztosan tudok:
hogy nem szeretnék még egy darabig a
saját bőrömben lenni!



Folytatás az 1. oldalról

ra a hajdanán elkoszolt bundát, így lépnek azok elébe, akik
nem tolakszanak bizonyítani, hogy ők áldozatok voltak s nem
tépők, mostanság pedig ismét csak ellenzékiek, kvázi, áldoza-
tok lettek. Hogy, hogy nem, hirtelen ők vannak erkölcsi fölül
és körön belül, a régen más morálban, mondhatnánk, amorál-
ban fölül-belül jeleskedők, kart karba fonva egykori áldozata-
ikkal, a hatalomból megint csak kiszorítottakkal, a mozgalmá-
rok, egykori bátrak balekjaival, dicsőség, pálma, szeretet,
elfeledett múlt, a szép jövő fanyar illata. Pedig nekik azután
tényleg nem nehéz tiltakozni és ellenállni, hiszen az ő bulijuk-
ba köpött bele a rendszerváltás, vagy mifene...)

Másnap azután megálltam. Azért-e, mert már sok volt az
ember, kis túlzással mondhatnám, volt tömeg a papír körül, s
érződött a kezdődő hisztéra kellemetlen szaga, vagy mert
legyőzte közömbösségemet a kíváncsiság. Tudjuk jól, leány-
gyermekeink emlékkönyvében van egy behajtott sarok, rá van
írva nagy betűkkel: TITOK, s az is, hogy NE NÉZD MEG.
Azután megnézzük mégis, naná, hogy megnézzük, persze,
csak akkor, amikor nem figyel oda, vagy nincs otthon, s a
könyvecske ott hever kiszolgáltatottan az asztalán. Egy dara-
big tétovázunk, mi közünk hozzá, azután eldöntjük, hogy a
fenébe ne lenne közünk hozzá, pont nekünk ne lenne hozzá
közünk? Megnézzük, felhajtjuk, s azt olvassuk a csücsök
másik felén, hogy nem megmondtam, hogy titok, te kíváncsi
majom, s a megaláztatástól zúgó füllel szédelgünk ki a szobá-
ból. Vártuk, hogy valami ilyesmi lesz a vége, netán tudtuk is.
Ez járt nekünk. A megaláztatásaink legalább teljesen a mieink.
Oldalazva, mintha nem is, arisztokratikus, mint akit igazából
nem is, de mégis csak felhajtani ezeket a titokcsücskökel.
Megnéztem. A fülke üvegfalára ragasztott papíron azt tudatják
velünk valakik (apa, anya, testvér), hogy a fiukat ezen a helyen
szúrta szíven egy néger ember, s arra hívják fel az embereket,
hogy segítsenek. Hogy mi, emberek, segítsünk. Kapásból nem
hiszen el a dolgot, természetesen. Azt pedig végképp nem
tudom, mire gondolnak a szülők, ha mégis igaz a történet.
Dobjak egy százast a gyertya mellé, hozzak újabb gyertyát,
netán... Megfordul a gyomrom, provokációt szagolok a dolog-
ban, csak azon csodálkozom, hogy maradhat fenn a köz(tele-
fon) falán napokig egy ilyen, minden kétséget kizáróan uszító
iromány Budapest egyik legforgalmasabb közlekedési pontján.
El is újságolom némely barátaimnak, micsoda dolgok történ-
nek meg itten manapság. Mondják, demokrácia. Este azután
látom a tévében, a dolog egy részét megítélendő, tévedtem.
Nem kitaláció, amit a papír állít, valódi, fekete kendős asszony
sírdogál a kamera előtt, nem érti, hogyan szúrhatta agyon a fiát
a fekete ember, kinek ártott a tizennyolc éves legényke,
megtört apa mond keserű szavakat. Mutatnak még újságkivá-
gatokat is, fényképes tudósítások a halálesetről. Megérint a
gyász, s felháborodás váltja fel a viszolygást bennem. Különö-
sen, amikor a rendőr közli, hogy egy négert máris megvertek a
metrón, s hogy fokozódik az idegenellenes hangulat. (A rendőr
ennek ellenére nyugodtnak látszott. Kamera jár, emberek, a
felirat(ok) mibenléte homályban. Jog. Rend. Az idegenellenes-
ség fokozódik.) Fokozódik, de a felirat ott maradt. Nem veszi
le sem rendőr, sem peronügycletes, a kispesti metró-végállo-
máson, gyász ide, gyász oda, engedélyezett, jóváhagyott, tévé
által propagált uszítás folyik az idegenek ellen.

Mert nem kéne talán boncolgatnunk, mennyiben tartozik
valaki személyes gyásza a metró-, vagy a nyíregyházi vonal
utasaira. Nem tartozik. A gyász, ha őszintén éljük át, intim
műfaj, ám ha az utcára kivisszük, már nem a miénk, már más,
már máshoz trambulin, más trambulinja, szándékaink ellenére.
Harmadnap már nagy a tömeg. Sok gyertya lobog, a telefonfül-
ke természetesen használhatatlan, mármint telefonálásra, sza-
porodnak a feliratok. A néger ember meghatározásból valaki
kihúzta az ember szót, egy fecnin az áll, hogy valakik minden
négeren bosszút állnak, nagy, nemzeti lobogó feszül a metróle-
járai üvegén, lám, a nemzeti öntudat is felvonult végre,
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szaporodnak a megbosszulunk-feliratok. Magyar ember mégse
hagyhatja, hogy egy néger, csak úgy, leszúrjon egy fehéret,
pláne magyar fehéret. A gyász helyét betölti a felháborodás, a
vérszag, pogromhangulat, dermedt tanácstalanság. Tanítom a
diákjaimat, szóba kerül a metró-felirat. Zaj, méltatlankodás.
Azután az egyik értelmesnek és szertelennek megismert leány-
zó azt mondja, igazuk van a szkinhedeknek, s csak figyeljem
meg, minden négert meg cigányt ki fognak nyírni ezért a
disznóságért, hogy egy magyar embert egy koszos néger... S az
arabokat is utálja. S egyetért a szkinhedek eszméivel, ő is
szkinhed, vagy az volt, míg a barátja, aki (becsületes, s a jelek
szerint jó erkölcsi érzékű) kőműves, el nem tiltotta a közéjük
járástól. Keményen néz szembe velem, arca kigyúlva, elszánt;
elképedve figyelem a gyűlöletet a fiatal, szép vonásokon.

Beszél, s én nem hiszek a fülemnek. A szememnek.
Szakközépiskola, 1992, Magyarország. A leányzó ápolónő
lesz egy kórházban. Betegek, elesettek gyámolítója. Szünetben
leülök beszélgetni vele. Miért? Mert jó, mert megvédik a
magyar fajtát. Kitől védik meg? Az idegenektől. De az ő
barátai jó bőrfejűek, nem passzióból védenek, amikor védenek.
Hogyan védenek? Megvernek valakit. Egy négert. Egy arabot.
De általában cigányt. A zsidókat is lepofozzák, ha elkapják
őket. Honnan állapítják meg hogy azok? Ugyan, tanár úr,
messziről látszik az, ha valaki zsidó. Aha. Ez lenne a védelem?
Ez. Kell ez? Persze, hogy kell! Nem aljas ez valahol? Dehogy,
ez nem rossz, majd meglátja, mit kapnak most a négerek a
fiúért. Egy szkinhed meggyilkolását nem hagyják a Kökin
(köki: Kőbánya-Kispesti Metróállomás) büntetlenül. Értetle-
nül meredek rá. Hát szkinhed volt a fiú? Az hát. Ismerte?
Ismertem, azaz, nem ismertem, de a barátaim ismerték. Hm.
Ezt talán a szülők se mondták a tévében, a rendőr se mondta a
tévében, a riporter se kérdezte a tévében. S mintha a telefonfül-
ke tacepaóján sem szerepelne. Pedig, s nem kell jó nyomozó-
nak lenni hozzá, a verekedést motiválhatta a dolog. Sőt!
Milyen különös ez az egész! S mennyire tragikus, mennyire
megjjyalázódik egy gyerek halála, emléke...

Átmenetileg feladom, hogy a leánykát jobb meggyőződésre
bírjam, bágyadtán megkérdezem, hogy került ő a szkinhedek
közé. Nem jártam sehova, tanultam, jó tanuló voltam, aztán
anyámék azt mondták, menjek már le néha az utcára, a
házbeliek közé, ne penészedjek folyton fönt, végül lementem,
de a lakótelepen csak ők voltak a házból, a szkinhedek, higgye
el, rendes srác mind, nem brahiból verekszenek, csak az
eszméiket védik. De rossz eszmék, Andrea, aljasak. Nem rossz
eszmék, tanár úr, és nem aljasak. Magyarok vagyunk, vagy
nem, tanár úr? Mosolyog, mintha csak fagyira kérne pénzt.

Ülök a külvárosi buszon, szorongok, mikor fognak közre
Andrea barátai, hogy szétrugdossák a gyomromat, kitapossák a
fogaimat, amiért fajvédelmüket nyilvánosan aljasnak minősí-
tettem, miért nem érzem át a gyászukat és nem fogadom el
nemes bosszújukat társuk haláláért. Tűnődöm azon az anyán,
aki lehajtja a gyerekét a szkinhedek közé, s nem néz utána, mit
csinál az a kamaszlány, meg azon, aki nem akkor sír, amikor
önkéntes fajtavédő lesz a gyerekéből, hanem csak akkor,
amikor egy fekete... pont egy néger. Az a gyerek a légynek se
ártott. S a légy, tudjuk jól, lelkes állat. Szemben a színesekkel,
a nem fajmagyarokkal.

Zötyög a külvárosi busz, visz a csődület felé. Kabátomat
szorosan összehúzva a mellemen elsietek a meredt tekintetű
gyászolók mellett. Sokan vannak, nagyon sokan. Nem szeret-
nék itt néger lenni. Nem szeretnék itt cigány lenni. Nem
szeretnék itt sárga lenni. Nem szeretnék itt zsidó lenni. Nem
szeretek itt magyar lenni.


