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Yürükök közt Anatóliában. Hassan és Hadzsi bemutatják a török pas/tors/ur sokoldalúságát

Sarusi Mihály útirajza
3. oldal

Tanulmányok a török
kultúráról

6., 8., 16. oldal

Zalán Tibor

A KOR FALÁRA

Horthy Miklósról
19., 22. oldal

Szilágyi Miklós
szociográfiája

28. oldal

Na és most megint egy vereség, a Népstadionban, az
angoloktól. Egy-nulla, lehetne fölénycsen legyinteni, szarok
ezek, mind, úgy, ahogy vannak, akár az ország, akár benne mi,
az országban, s fölvetni hátborzongató keménységgel, hol
vagyunk már a hat-háromtól? A hárommillió koldustól? Leg-
alább hárommillióval előbbre, jelenthetjük büszkén, hiszen
lassan hatmillió koldus ténfereg széles e tereken, kiket hívha-
tunk nyugdíjasoknak, rokkantaknak, embereknek, meg ilyen
közhelyek. Egyáltalán, hol vagyunk, kedveseim? A válasz

megadására igen sok önként jelentkező akad, AJ. miniszterel-
nöktől F.T. hócipőpucolóig, de ezek a válaszok, valljuk meg
férfiasán, annyit sem érnek, mint halottnak a csók, falvédőnek
a mintázó légypiszok, hogy a szart, mint vég(telen)terméket ne
ismételjük szárasig. (Ez meg SZ.J. barátom foghegyről odave-
tett szövege volt.) De legyen elég a csúnyaságokból - még
megsértődnek ránk olyanok is, akik sértődését pedig igen
nehezen viselnénk el! Maradjunk annyiban, az előző sok szar
visszavonva, olvasóktól sűrű elnézés kérve... Ha csapatunk

Folytatás a 48. oldalon



Lipták Sándor

Trianon
évfordulójára!

A magyar békedelcgáció Apponyi Albert gróf vezetése
alatt 1920. január 7-én érkezett Párizsba. Apponyi mellett,
mint főmegbízottak, Bethlen István gróf és Teleki Pál gróf
működtek.

A Chateau de Madridba internált delegáció január 15-
én kapta meg a békefeltétclcket, a következő napon Appo-
nyinak alkalmat adtak arra, hogy a békekonferencia teljes
ülésén ismertesse a magyar álláspontot. Apponyi francia,
angol és olasz nyelven igyekezett a konferencia tagjait
meggyőzni a Magyarországnak szabott feltételek igazságta-
lan és esztelen voltáról. De hiába! Éppen ilyen hiábavalók
voltak azok a jegyzékek, amelyekben a magyar békedelegá-
ció kimutatta a feltételek történelmi, gazdasági, néprajzi kép-
telenségeit s azt követelte, hogy a Magyarországtól való el-
szakításra ítélt területeken tartsanak népszavazást.

A magyar békedclcgáció a béketanácshoz benyújtott
jegyzékek tömegérc május 5-én kapta kézhez a konferen-
cia elnökének, Millerandnak a levelét. Ez a levél kijelen-
tette, hogy a feltételek változatlanok s követelte a szerző-
désterv végleges elfogadását és aláírását.

Millcrand kísérőlevele ezenkívül kilátásba helyezte,
hogy a határok legkirívóbb igazságtalanságait a határkitű-
ző bizottságok annak idején orvosolni fogják s kilátásba
helyezte, hogy a Csehszlovákiához csatolt ruténföld auto-
nómiát kap és maga dönthet sorsának irányítása felől. Köz-
tudomású, hogy a kísérőlevélnek sem az első, sem a máso-
dik ígéretét nem váltották be!

Miután Apponyi a békedelegáció elnökségéről lemon-
dott, a szerződést 1920. június 4-én a versaillesi kis Tria-
non kastélyban Bénárd Ágoston népjóléti miniszter és
Draschc Lázár Alfréd írták alá. A nemzetgyűlés azt 1920.
november 13-án iktatta törvénybe. Kihirdetése után mint
1921. XXX. törvénycikk került a magyar törvények tárába.

A 14 részből és 364 cikkelyből álló trianoni szerződés
rettentően megcsonkította Magyarországot, a háború előtti
325 411 négyzetkilométernyi területéből nem hagyott meg
többet, csak 92 833 négyzetkilométernyi területet, 20 980
000 lakosából csak 7 980 000 maradt! Vagyis elvette az
ország területének háromnegyed részét, 72%-át, népessé-
gének kétharmadát, 64%-ot. Három és félmillió magyar
anyanyelvű állampolgárt kiszakítottak természetes hazájá-
ból és arra kényszerítettek, hogy idegen, ellenséges uralom
alatt éljen!

Ez annál súlyosabb igazságtalanság volt, mert másfél
millió közülük a határ mentén élt, a Magyarországnak
meghagyott területteUzoros összefüggésben.

A trianoni szerződés széttépte a történelmi Magyaror-
szág földrajzi egységét, amelyben az egyes részek gazda-
ságilag is fontos egységet alkottak! A Magyarországra rótt
békcfeltétclck olyan súlyosak voltak, hogy azokat még a
győztes nagyhatalmak országaiban sem fogadta egyhangú
helyeslés. Aki csak részben is hozzájuthatott a valódi hely-
zet megismeréséhez, ellensége lett a trianoni szerződés-
nek! Egy jellemző példa: Charles Daniclou francia író és
miniszter könyvet is írt ellene. Az angol alsóházban hatvan
tagú képviselőcsoport követelte a becikkelyezés megtaga-
dását.

Aki ma magyarul érez és gondolkodik, tisztességes
megemlékezést óhajt Trianon évfordulóján!
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Sarusi Mihály

Sajna de Paris
Pörf ór Manci utóbb

Jó hálótársam volt! - búcsúzik tő-
lem Stuttgart előtt az egyetemista le-
ány, merthogy a nyolcszemélyes kajüt-
ben kétfclől ketten végigdűltünk az
ülésen, s végigaludtuk a fél éjszakát.
Lám, köszöni, hogy megvédtem a rab-
lóktól, éjszakai molesztálóktól! Ám
mosolyában némi gúny, amiért nem
támadtam reá.

Való, a vagabundlány többet várha-
lott tőlem.

Épp eléggé csodáltam: egyedül neki
mert vágni az éjjeli vonatozásnak.

Úgy látszik, beleszámítja.
Föl se venné. Sőt!
A másikkal Párizsban ismerkedtem

össze. Január óta él itt. Nézte otthon a
filmet a párizsi életről, és akkora vágy
kerítette hatalmába, hogy vonatra ült, s
meg sem állt a Szajna-partig. Az egye-
temet félbeszakítva kijött egy évre
nyelvet tanulni. Hol volt hol aludnia,
hol nem, hol volt mit ennie, hol nem.
Csak lett. Hol takarít, hol gyermekekre
vigyáz. Olyan keveset keres, hogy alig
futja betevő falatra, de franciául való-
ban megtanul.

Hol így, hol úgy, mígnem beköltö-
zött a mostani barátjához. A francia
koma befogadta az ágyába, így nem
kell neki hónapos szobára költenie a
kis keresetét.

MAGYAR ASSZONY (KÖZÉPIS-
KOLAI TANÁR, MAGYAR NYELV
ÉS IRODALOM) HÁZIMUNKÁT
VAGY TAKARÍTÁST VÁLLAL. S
még jónéhány hasonló álláskereső hir-
detés a Magyar Intézetben.

A legtöbb húszéves lány megteheti
ezt, de a fiúk közül kevés lehet az, akit
az uccáról az ágyába emel a francia
nagysága.

Ha mi ezt tudtuk volna!
Mi akkor mások voltunk?
Egyszerűen: nem jöhettünk Párizs-

ba.
De: ennyi ilyen leánnyal harminc

éve nem találkoztam!

Tán csak: nem volt meg ez a lehető-
ség.

Csak a hajhullásom olyan, mint har-
minc éve: a párnám ismét tele amara-
dékkal.

Pörfór Manci előjáték gyanánt:
utóbb.

Tárlatnyitón
Akkor volt a szalámitaktika.
- Kisgazda voltál?
- Nem, kommunista! A piros köny-

vem még megvan; de mi nem olyan
kommunizmust akartunk.

C. Sz. pezsgős tárlatnyitóján sorolja
a mester, hogy s mint. Sz. K. nénién,
kinél jobb festő Békés-Csanád várme-
gyében vagy húsz akad, akik termé-
szetesen sosen jutnak párizsi kiállítás-
hoz, kiket sose isméi meg a Művé-
szetek Székvárosa.

1949-ben jött ki Párizsba Pestről a
képzőművészeti főiskola után.

Az az arc Gyuláról ismerős.
Helyes barna gimnazista kislány, az

anyja magyar, magyar nyelv-
tanfolyamra jár a Magyar Intézetbe.

Meg minden.
Tandori mester lóversenyről jövet

még nem ért haza, Petócz öcsémmel
versenyt kapkodjuk a pezsgőt, a húske-
nőcsös díszkenyeret, az édességet; a
tárlatnyitó közönsége félbeszerbe sem
magyar, csak mutatóba. Aki magyar,
az is inkább francia. Festőm is, ki
negyvenkilencben jött ki, s azóta nem
járt otthon - MINEK? -, csak akkor
vált anyanyelvére, amikor francia kér-
désérc magyarul válaszolok. Vagyis-
hogy: NEM ÉRTEM.

Úgy beszél magyarul, mint aki ta-
nulta nyelvünket.

Hja.
András szerint sokan azért járnak

kiállításra, hogy egy jót egyenek, igya-
nak. Ilyen a párizsi! Nem mintha nem
lenne rá pénze, de így valahogy jobban
esik neki. Az itteni magyar is, akár a
francia: fellöki a másikat egy szelet,
egy korty ingyenes semmiségért.

Ahogy megjelenik a tele tál, már le is
kapkodták róla.

A magyar is, akár a francia.
Élelmes!
- Aki itt egy hét után nem boldogul,

jobb, ha hazamegy! - adja meg erdélyi,
a Sorbonne-on doktoráló szomszédom,
vásárhelyi magyar ember.

Azért támad újfent mehetnékem,
mert kezdem magam föltalálni.

Lányok az uccán
Másféle lányok, leginkább (a mie-

ink szerint: sajnos) a Budapest terén, a
Pigalle-nál, meg Szent Dénes uccájá-
ban. Leginkább errefelé.

A Moulin Rouge kapujában étlap
vacsorához és a műsorhoz, az utóbbi
azt érdekesebb. A környéken a nemi
betegeknek mozi (kefemozgó), teste-
gyenészeti eszközök boltja (basztalan
üzlet), mű ez, mű az annak, kinek
nincsen, fölfújható tiszta nő, műfar-
kantyú; rosszleány körbe, karikába. A
fényképes és mozgó és rajzos vendég-
toborzó föliratok durvaságukkal taszí-
tanak (a becsali képen már gyaknák,
ketten hatot, hatan kettőt), ám a Vörös
Malom esti műsorából ízelítőt adó kép-
sor fölpezsdít, a legszívesebben az
utolsó fillérem is föláldoznám; szeren-
csére nem délben kezdődik a nőmal-
mászati nagyelőadás.

A Vörös Malomban legföljebb fél-
meztelenek, legfeljebb majdnem anya-
szült meztelenek a csodaszép nők, de
nem üzekednek sem latorral, sem sza-
márral. Szépek! Meglehet, épp oly
romlottak, mint amazok a nyíltszíni
hetérák, ám így - legalább egy pillana-
tig - gusztusa támad az embernek.

A Pigalle téren a Pigalle mulató
kapujában a cédaság kőbálványa, máz-
mozdulatlansága; míg körbejárom a te-
ret, egy arcizma sem rezzen. Néz bele a
térbe, néz a semmibe. Várja, hogy
megkérjék a kezét. S körbe mindenütt:
PHARMACIE. (Érthető.) Hervadt ibo-
lyák a Montmartre-on, felülről sincs
kedvem beléjük szagolni.



jönBu,
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A Szent Dénes uccában ahány kapu,
annyi uccalány kínálkozik. Némelyik
sikátorszerű kiskapu-mögötti folyosón
csapatostul a kikészített lányok. Akad a
levegőbe meredő múmia errefelé is, de
itt már kedvedre válogathatsz: rád mo-
solyog, visszanéz, int, csalogat, kacsint
(hogy majd leesik a műszempillája),
mutatja az ízeit, be sem takarta a comb-
ját, a harisnya fölöli csak a harisnyakö-
tő (persze nem stropángli), más semmi,
a kombinc ONNAN; a másik csipkés
hálóíngeben, mondom, ADDIG, ha ér
neki, álfut a másik házba, s csak vihog,
vihog; más a dudáit dugja ki a bundájá-
ból (hogy itten nem lesz „bunda"!), a
bimbónak nem nevezhető csecsei közt,
nehogy másra gondolj, nemi szer-
számot himbál a novemberi huzat. A
járdán egy férfi mérgesen nézegeti az
óráját meg a kenyérkeresőjének fönn-
tartott szoba ablakát, mint csinál az a
cudar, lopja az ő drága idejét, szórako-
zik, túl sok időt tölt egy pasassal, ahe-
lyett, hogy már kint állna a placcon, és
várná az újabb kuncsaftot! Az arcára
van írva: gyere csak le, te mocskos
kurva.

A Szent Dénes ucca összes kocsmá-
ja tömve hozzá hasonló urakkal. Míg a
leányok dolgoznak, valahogy elvan-
nak.

A Vörös Malom táján előbb-utóbb
dalra fakad a hunnivadék: „Cseszik a
bárcást a bőrdíványon, / Popó alatt
párna...".

No comment.

Tőgyköze
Vinczccrdei Lóverseny helyett az

Ócskapiacot követően, Tandori javas-
latára térek a Szent Dénes uccába, hol a
Szent Dénes egyházig állnak minden
kapuban a cemendék. Öregecske, de
nagyocska mellccske, vékonyka, de a
lehúzott bugyijáig mutatja, szinte nem
is szoknya, kibontott ingből kibukó
tőgyek, be sem hajlott kabát alól rád
biccent a csöcse, csecsei közt az izé,
lóg, csak lóg a tőgyci közé. Tőgyköze,
Szent Déncs-i Tőgyköz, Combköz,
Szent Déneshez beülve magam va-
gyok, csak amott két apáca, senki, csak

kívül a ricsaj, a kurvahajcsár zsinat,
kétszáz frank? És már le is siet az
egyik, úgy lohol, hogy alig éri utol az
arabus, a szerecseny szedheti a lábát, a
lupanámak, párisi lupának sok a dolga,
még alig termelt a mái napon (eme déli
két óráig), usgyi az emeletre, usgyi,
legyenek túl rajta; Szent Dénes, sze-
gény Dénes, magadra maradtál; szent-
séges Istenem; szegény fejem: Dénes-
hez húz; végül csak utánam jön Szent
Déneshez egy néger: letérdel, keresztet
vet, s beül KÖZÉNK; a pokol udvarai
közt egy Ház; menny és menny; menj
és ne menj; világos nappal.

ITT A PIROS, HOL A PIROS-féle
játék. És addig lesem, hogy a végén, ha
lenne egy kis pénzem, beállnék kifosz-
tani őket; itt is nyernék egy kicsit, ott
is, körbejárnám a Zsebpiacot, s vala-
mennyi hamiskártyást kifigyelve zseb-
re tenném őket; ők meg engem, mert
lám, a kártyásokat egész banda segíti:
egy kiáltás, futás, s már el is ült a
kártyacsaták zaja, valamennyi zsugás
kámfort játszott; néhány felborított do-
boz jelzi a rendőrjárőrnek, itt foszto-
gatták a gyanútlan bolhapiacozókat.

Amikor megfigyelted, hova tette a
három kártyából azt az egyet, amellyel
nyerni lehet, s rámutatsz, csak akkor a
tiéd, ha már kivetted a százasodat, mert
ha aztán kezded keresni, míg az erszé-
nyedbe nézel, hamiskártyás kománk ki
is cserélte vesztő lapra az előbbi nye-
rőt; foghatod a fejed, bámulhatsz, nem
érted - mindegy, a zsugás már ki is
kapta kezedből az ötszázast, s míg te
tovább csodálkozol, újra jár a keze,
keveri az asztalon a három kártyalapot,
itt a nyerő, hol a nyerő?

Francia kártya, mondjuk két tízes
meg egy, a nyerő, a kilences.

Valahogy így járnál, ha kiválaszta-
nád a Dénes uccai legszebbel.

Szent Dénesnél
Este Szent Dénes uccájában a leá-

nyok még kihívóbbak: HUHU, hívnak,
a másik meg csupasz altestét tárja a
nagyközönség elé. A Sexi Center (ne-
mi mutatványosbolt) egyik vendége
megőrül; ordítás, dulakodás, a dühön-
gőt lefogják, kidobják, s az üzlet ven-
dégei már jót nevetnek. A bolt mellett
álló három lány közül az egyik (a

negyedik most fut el délszaki udvarló-
jával a szűk lépcsőházban) a fejét csó-
válja.

Pár lépéssel arrébb az Ártatlanok
kútja.

Beváltatlan pénzemből öt selyemfiú
falhatná tovább a görög falatokat.

A Szent Déncs-tcmplomba riban-
cok sorfala közt érkező katolikusok.
Bent a gyülekező ifjakat s véneket
részeg csavargó zaklatja; a hitbuzgalmi
értekezletre készülő hölgyek s urak
kénytelenek elviselni hangoskodását.
A végén a gajdolása nótázásba csap,
zeng belé a szentegyház. Előbb egy
apáca, kis öregasszony kísérli meg
szép szóval távozásra bírni, végül a
majd félórás műsor a rendezvény kez-
dete előtt azzal fejeződik be, hogy jön
néhány rendőr, és csöndben kiviszi.

Ahogy a rendőrök közrefogják, ab-
bahagyja a koma.

Csabán az éjféli misét petárdarob-
bantással, borozással, hangos pofázás-
sal zavarják az újbarbárok, atyáink
mégsem merik kihívni a rendőröket;
bizonyára fölösleges lenne, úgysem
jönnének.

A szabadság az szabadság; kellett
ez nektek.

Míg el nem kezdik a hittudományi
estet, meg nem szólalnak (míg értem
őket), maradok.

Mindkét műintézet jelbeszédét ér-
tem (a kinti kuplerájbélit s a templo-
mit), mégis ezt választom. Mert itt:
biztonságban érzem magam. (Míg meg
nem szólalnak franciául.)

Esténként a többi templom is gyak-
ran megtelik: szerte Párizsban hang-
versenyek a jól fűtött öreg istenházak-
ban. S mind tömve.

Mint most.
Kívül a templom falánál kába csa-

vargók csapata iszik, köpköd, harsog, s
egyikük hugyozni kezd.

Válassz, testvér.
Sajna, de Paris.

Színjáték a Pompidou-palota előtt;
tűznyelő a Latin-negyed görög uccá-
jában; kintornás azelísiumi-mezőn s
a Szent Germánusz-székesegyház
sarkán; némajáték a Szent Szív- szé-
kesegyház lábainál és Germánusz



szent köven; festő mindenütt; Ady az
Odconnál; a francia nyelvű országok
uralkodói (kö/tük Iliescu) a riadóko-
csik mögött. Néhányan az uccán hál-
nak, mások (7) koldulnak, a legtöbben
a földalattiban. Van, aki se szó, se
beszéd, tartja a markát; a másik előbb
kivág egy szónoklatot; előtte tábla,
hogy a kutyájának nincs mit ennie, a
macskáját meg kéne műlclni (persze
vele kutya, macska); aki egymaga éne-
kel, alig kap valamit, aki párban, mái
éhen nem marad; harmonika, hegedű,
gitár. Majd megszólal latin dalával egy
brazíliai néger, s fiatal és öreg párizsi
erszényébe nyúl.

Fiatal csavargók a Szent Mihály
terén: este, enyhe villanyfénynél a jár-
dára telepedve társalkodnak. Mellettük
borosüveg; itt fognak éjszakázni.

A túlparton is: magányos csavargó
az uccakövön. Amoda ifjú pár teríti le,
lepedő helyett, a valamijét maga alá.
Jól be kell takarózni, meg ne fagyja-
nak.

Eljöttek Párizsba, a fény városába;
siker, művészet. Valami. Valami nagy-
nagy!

Ami nincs meg otthon, odahaza Af-
rikában, Ázsiában. S persze Európa
közepétől keletebbre.

Énekes a kódis, kér a kódis, kala-
poz az éhenkórász, majdnem megve-
rik a tűznyelést ígérőt a görög ven-
déglők uccájában, amikor kiderül,
hogy tűznyclésről szó sincsen, csak
bolondozik, bolondítja a sétálókat,
hátha be tudja csapni a pénzes idege-
neket.

Énekes arab koldusfiú, Észak-Afri-
kában tanulla ezeket a dalokat. Egy
vasat sem kap. Gitárosnak néhány
frank. Gitáros meg dobos kettőse: kör-
bejár a dobos, hullik az érme a tányér-
jába.

Vándoriinnep; merszí.

Ja, Van Gogh!

A Louvre előtt akkora sor kígyózik,
mint nemrég a Vörös téren Leninnél.
Csak míg amaz előbb-utóbb elfogy, ez
egyre nő.

Mona Lisáért?

La Joconde olyan védőkeretben,
mint a búcsújáró helyek csodatevő
kegyképci. Úgy vonzza az embereket,
mintha ez is foganatos lenne bármiféle
betegségre. Giocondát jól elrejtették
egy mclléktcrcmbe, a jeleket követve
is alig találom meg. így is: csak ráakad
mindenki.

A Pompidou-ban a Modernek né-
melyike magyar származék (példának
okáért Csaky, Szenes, Hantái). Ha
Brancusi otthon művel ilyet, Párizs
észre nem veszi, akár a mi Szervátiusz
Tiborunkat; Kassák meg túl rövid ideig
élt Párizsban ahhoz, hogy a franciák a
magukénak érezzék. Mert természetesen
az modern művészet, ami francia, amit
bekebelezhetnek. Kohánról honnan tud-
nának, jó egy év ulán hazament. Ha
marad, különterme majdnem bizonyos.
Bezzeg ha a Pere Lachaise-ba temetke-
zik! Amúgy a fele nem francia (csak
például Kandinszkij, Modigliani, Picasso,
Sagall). Egy szem magyar termecske,
Zoltán KEMÉNY Transylvanie 1907 -
Zürich 1965; így aztán nem tudni róla,
hogy magyarországi.

Szóval azért él ma is Parisban vagy
tízezer festő, hogy ide jusson; otthon-
ról lehetetlen.

Ezért maradunk mi odahaza. Egyút-
tal: kívül.

Valahogy így: jobb.
Majd a D'Orsay-indóház képtárá-

ban, akárhogy is nézem, VAN GOGH.
Az egyik jobb, mint a másik, de Van
Gogh: fölvillanyoz; s igen, megráz.
Nemcsak elkápráztat, mily bámulatos,
mit tud, nem. Van Gogh: a legjobb.

Szóval hogy a legnagyobbak egyi-
ke.

Hogy miért? Nem tudom.
Nem mester, lángész.
Ez is kevés.
Zaklatott szomorúsága, mely tele

élettel?
Megfoghatatlan szépség.
Már-már.
Akár Csontváry.

Velkí Paris
A PRESS-nő jegyzetel, igen, majd a

Le Monde-ban megírja, hogy Paris

egyik legnagyobb magyar festőjének a
tárlalán járt, ő a Szajna-parti hunn pik-
torok egyik legnagyobbika; igaz, oda-
haza, az ő eredeti hazájában városon-
ként fél tucat nála jobb föstő él (ha az
életnek nevezhető), de itten, Parisban
az egyik legjelentősebb magyar mű-
vész, VAGYUNK VAGY SZÁZAN A
SZÁLÁBAN, dehát ami igaz, igaz, itt
Parisban uccánként van löbbszáz ha-
sonló tehetségű művész, mázoló még
több, dehát ő menekült magyar, a Kö-
zép-Európai Diktatúrák elől szalad
szépséges Velkí Parisunkba, s hát ezért
meg kell becsülnünk.

Amúgy a pressznőt leszámítva se-
hol egy kövér, csak a takarosabbnál
takarosabb leányok s menyecskék. Mi-
lyen csinosan öltöznek! Az ember, ha
nem lenne idegen, kedvet kapna rájuk.

A Rennes-i ucca egyik zsúfolt kávé-
házi kirakatában elegáns ifjú pár, a
tökéletes szépségű menyecske ott a
nyílt színen szoptatja a melléből a pici-
nyét; olyan természetességgel, mint
nemrég a barbárnak mondott Magyar
Alföld-i parasztasszony.

Rövid szoknya, alatta végig fekete
harisnya.

Ki tudja, meddig, s ki tudja, melyik
milyen.

Nem csodálom, hogy Ady perdita-
karba kényszerült. Párisi színésznőnek
hogy kellett volna egy indus kinézetű
érmelléki kurtanemes-ivadék „költő"?

Erről jut eszembe: Márai, azokhoz
képest, akik ma Nobel-díjat kapnak, öt
Nobel-díjat érdemelt volna.

Úgyhogy Versailles-be nem me-
gyek, Verszájba nem: szájba ver. Száj-
ba vert, amikor Trianon-palotájában
földarabolta hazámat. VerSzájBaVer-i.

Szentdénesfalvára esetleg.
Tria-non. .
Ugyanezeket a tenger előtti sebes

föllegeket látták erre portyázó ősatyá-
ink, s megindultak, még tovább, Nap-
nyugatnak, honnan fú a szél?! Honnan
már nincsen hova.

Huj.



Ökrösné Bartha Júlia

Hidrellez, a törökök tavaszünnepe
A keleti civilizáció népei eletüket a

szoláris naptár rendjéhez igazították. A
búzát akkor vetették, amikor a Fias-
tyúk együtt mozgott a Nappal - ez
novemberre esett, az árpái, ami bármi-
lyen földdel beérte, az őszi napéj-
cgycnlőség idejétől kezdtek vetni, a
rizst pedig februártól palántázlák.
Egyiptomban, Iránban és Indiában az
év kezdetét a Nílus, a Gangcsz és az.
Indus áradásához igazították, ami a
nyári napforduló körül következett be.
Valamennyi országban ekkor került
sor a Navaszardi ünnepére, amikor az
este beköszöntével hatalmas serpe-
nyőkben parazsat i/./.ítotlak, másnap
pedig mindenki meghintette magát víz-
zel.1 Ez az ünnep az időszámításunk
előtti első évszázadokban terjedt cl a
földközi-tengeri országokban. Volta-
képpen az ősi évkezdés hagyományát
őrzi a törökök Ilidrellez-napi ünnepe.
Jóllehet, a mohamedán országokban a
koráni holdhónapokhoz igazodtak -
ezeket is többször megreformálták -,
azonban Törökország egyes vidékein,
így Usak környékén még ma is számon
tartják a 45 napos hónapbeosztást. Sőt,
a hivatalos, Gregoriánus naptár mellett
cl a gyakorlatban a mohamedán idő-
számítás, amely 622-től, Mohamed
Mekkából Medinába költözésének ide-
jétől, a „nagy futástól" számlálja az
éveket; és egy másik időszámítási
rendszer is, amelyben a szoláris naptár
alakította rend a mérvadó. E szerint a
fedeztetés, megtermékenyítés havával,
márciussal kezdődik az év, április a
földművesmunkák hava, május a no-
mádok számára fontos, a legeltetés
megkezdésének ideje (ekkor hajtják
nyájaikat a Torosz fennsíkjaira), június
a cseresznye hava, július az aratás,
augusztus a szántás, földmunkák hava,
szeptember a bőség, a füge, a szőlő
érésének ideje, október ismét a föld-
munkáké, november pedig a kos hava.''
A különféle naptárreformok ellenére
maradt fennt a török népek hagyomá-
nyaiban az ősi ünnep, melyet tavaszün-
nepnek (bahar bayrami) mondanak. A
Gergely-naptár szerint május 6-ra esik

ez a nap. Elsősorban a nomád pászto-
rok számára jeles nap, ugyanis a ván-
dorló legeltetés évente ismétlődő rit-
musa a nyári és téli napfordulóhoz
kötődik leginkább. Ekkor indulnak
nyájaikkal a hegyi legelőkre és a téli
napforduló idején kezdik meg levonu-
lásukat a déli, védettebb, melegebb
éghajlatú vidékre.3 Minden török nép
számára nagy ünnep Hidrellez napja,
mely szokásrendjét illetően többé-ke-
vésbé egységes képet mutat a Balkán-
tól Anatólián át Közép-Ázsiáig. Bár az
ünnep neve az iszlám vallás két jeles
prófétájához kötődik, Orhan Aci-
payamli,4 a török folklór kiváló kutató-
ja kategorikusan kijelenti, hogy semmi
köze a mohamedán valláshoz. Szerinte
olyan ünnep, melyet a törökök Közép-
Ázsiából hoztak magukkal.

Elnevezésére több változatot isme-
rünk. Az egyik szerint Hidrellez (Hidi-
rilyaz) Hizir és Ilyaz nevű próféták
nevének összevonásával keletkezett.
Hizir a szárazföldön vándorolt, Ilyaz
pedig a tengerek ura volt. Hizir neve az
arab eredetű „zöld" jelentésű szóból
származik. Szerencsét hozó prófétának
tekintik. Mindketten vándoroltak, s
minden év május 6-án valamely réten
találkozva beszélgettek. Találkozásuk
nyomán a rét kizöldült, a vizek megso-
kasodtak, újjászületett a természet. A
nép ezen a napon a próféták találkozá-
sát ünnepli.

Egy másik legenda szerint Hizir fér-
fi, Ilyaz pedig nő volt. Valaha két ilyen
nevű fiatal élt, akik halálosan egymás-
ba szereltek, ám sorsuk csak egyszer
hozta össze őket. Május 6- án egy réten
szerelmeskedtek, majd nyomban meg
is haltak. A nép ezen a napon a szerel-
met és a belőle fakadó új életet ünnep-
l i 6 György barát 1438-58 között írt
feljegyzésében az alábbiakat közölte:
„Hizir-Ilyász két név összetételéből
jött létre. Hizir a mohamedán népeknél
sokféle alakban megjelenő személy,
akit a törökök prófétának tekintenek, s
aki többnyire a szükséget szenvedők-
nek siet segítségére, illetve aki a termé-
szetet megújítja. Ilyász a bibliai Éliás

próféta törökösített változata. Abban is
hisznek, hogy a két próféta édestestvér,
együtt az életvize forrásánál, és min-
den évben együtt zarándokoltak Mek-
kába." Mindhárom változat azt igazol-
ja, hogy a bőséget, termékenységet, az
élet megújítását kapcsolják ehhez a
naphoz. A bőségvarázslás egész évre
szól, s leginkább ezt célozzák a Hidrel-
lez-napi rítusok.

Az ünnepi előkészületeket legtöbb
helyen már április közepén megkezdik.
Kimeszelik, alaposan kitakarítják a há-
zakat, rendbe szedik a szerszámokat,
felgereblyélik az udvart, új ruhákat
varrnak, és levágják a juhokat - mert
Hidrellez napján tilos állatot ölni, rü-
gyet törni, egyáltalán az élet minden-
fajta megnyilvánulása ellen véteni.
Ha Hidrellez napja péntekre esik, ak-
kor aznap, ha nem, akkor a következő
pénteken a délutáni ima után kovászta-
lan lepényt (gözleme) készítenek. Réz-
edényben este felakasztják egy fára, ha
másnapra megduzzad, jó esztendő, bő
termés várható, ha nem, jó lesz felké-
szülni az ínséges évre.

Az ünnepet megelőző napon a kert-
ben levő hagymák közül kiválasztanak
egyet, s két zöld szárát egyenlő hosszú-
ságúra vágják. Az egyik szárra fehér
(ennek a neve Baliti), a másikra vörös
szalagot (Boliti) kötnek. Másnap haj-
nalban megnézik, s ha a piros szalagos
nőtt valamelyest, a kívánság teljesül,
bő termés várható, ha a fehér, akkor
nem. Általános szokás, hogy az ünnep
előestéjén az asszonyok kimennek a
ház kertjébe, s apró gallyakból a család
minden tagja számára egy-egy kis há-
zat készítenek. Ezáltal minden rászoru-
lót hozzásegít Allah egy takaros ház-
hoz. Úgy hiszik, csak kívánni kell, és
mindenki vágya teljesül. Aki kertet
szeretne, gödröt ás, és zöld ágakkal
ülteti tele; aki gyermeket akar, apró
ágakból bölcsőt készít és ringatja; aki
gazdagságot, pénzt szeretne, papírból
„aranyat utánzó" nyakláncot akaszt a
nyakába. Az eladósorban lévő lá-
nyok a zöld ágakra piros szalagot, ron-
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gyokal kötnek, hogy meg ebben az
évben férjhez mehessenek.

Minden vidéken ismeri szokás,
hogy Hidrcllcz estéjén a lányok, asszo-
nyok összegyűlnek. Közülük egy kis-
lány cserépfazékha zálogul apró lár-
gyakal (karkötő!, nyakláncol, pénzt)
gyűjt, zöld ágat lesz közé, majd vízzel
tölti a fazekat. Tetejét lekötik vörös
vászonnal, és tükröt borítanak rá. A
kert egyik rózsafája alá teszik éjszaká-
ra. Másnap (Hidrellez napján) ismét
összejönnek. A legidősebb asszony fe-
jére menyasszonyi fátylai terítenek, s
ráteszik a cserépfazekat. Az edénybo-
ríló vörös vásznai egy 7- 8 éves forma
liúcska lejére borítják, aki előhúzza a
cserépfazékba dugott zöld ágat és a
tárgyak valamelyikét. Akiét kihúzta,
örülhet, igen szerencsés évnek néz elé-
be. A többi tárgyat bennehagyják a
fazékban, s a benne lévő vízzel meg-
paskolják az arcukat, „lemossák a sze-
rencsétlenséget'". Közben persze éne-
kelnek, vigadnak.14

Ispartában szokás a lányokat vízzel
locsolni, hogy frissek, egészségesek le-
gyenek. Hidrellez reggelén az útke-
reszteződésben rongyokat égetnek.
Aki a tüzet átugorja, egész évben
egészséges lesz, vagy ha beteg, meg-
gyógyul.

Amikor végre elérkezik a/ ünnep-
nap, mindenki tiszta ruhát ölt, a lányok
fehérei vesznek magukra, s a falvak,
városok apraja-nagyja kimegy a zöldbe
ünnepelni. Az egész napol együtt töltik
a barátok, rokonok. Kosaraikat meg-

rakják a már előre elkészített ételekkel,
és vidáman múlatják a/ időt. Táncol-
nak, énekelnek. Bár nem hivatalos ün-
nep, nincs ember, aki valamilyen mó-
don ne emlékezne meg róla.

A városi és a falusi ünnep megren-
dezése között kevés eltérés látható. A
leglényegesebb talán a/., hogy a városi
parkokat, ligeteket ellepik a kereske-
dők, ajándéktárgyakat, édességet és az.
éppen divatban lévő portékákat kínál-
ják. Egyre inkább hasonlít az európai
majálisokhoz.
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Francis Ispay

Yürükök közt Anatóliában
Yürükökkcl először 1971-ben talál-

koztam a Taurusz-hcgységbcn, Török-
országban. Bámulattal néztem, amint a
karakoyunlu (fekete juh) törzs kara-
vánjai a nyári havasi lcgclőtcrülctük-
ről, a yayláról, az Antalya környéki téli
szállástcrülctükrc igyekeztek. A kecs-
ke- és juhnyájaik köze málhával meg-
rakott tevék és szamarak vegyültek.
Itt-ott egy- egy tehén és néhány kutya
egészítette ki az állatállományt. Meg-
látogatván őket sátraikban, meggyő-
ződtem arról, hogy egy rég letűnt világ
szokásait, eszközeit mentettek ál nap-
jainkig. De meddig marad ez így? Csak
idő kérdése, hogy a tevét gépjárművek,
a házilag készített gúnyát olcsó tucat-
ruha, a kávait a rádió, a mesemondót a
televízió elsöpörje.

1982 nyarán vetődtem ismét oda. A
nyáj a fennsíkon volt, és én váratlanul,
hívatlanul betoppantam. Szerencsére
sikerült bizalmatlanságukat néhány
nap alatt eloszlatni. A hajdani jelentős
létszámú teveállomány az elmúlt 11 év
alatt 7-rc csökkent. Itt is, ott is elemes
rádiók sugározták az amerikaiaktól
majmolt zenét.

Hazatérve nem tudtam nyugodni.
1984 tavaszán az egyik yürük barátom-
nak, Yusufnak levélben felajánlottam
szolgálataimat, mint „dolgozó család-
tag", így közelebbről megismerhettem
életüket, szokásaikat.

A yürük pásztor
esztendeje négy sza-
kaszból áll.

1. Telelés, szep-
tembertől májusig
tart. A nyáj lent van a
Taurusz-hcgség déli
lábánál, közel a ten-
gerparthoz, ahol az
időjárás megengedi a
szabadban való állat-
tartást.

2. Felvonulás a
yaylára. Május ele-
jén két-három pász-
tor felhajtja a nyájat a
havasi legelőkre. Az
út 9-10 napig tart. A
pásztorok szűkös
holmiját 2-3 szamár

viszi, míg a kutyák gondoskodnak az
éjszakák biztonságáról. A nehezebb
málhát (sátor, konyhafelszerelés, ruhák
stb.) teveháton - ma már teherautón -
küldik a nyáj után.

3. Nyári legeltetés. A legeltetés
májustól szeptemberig tart. Az egész
család itt van, sátraikban laknak.

4. Levonulás a téli szállásra. Szep-
temberre a hideg éjszakák, a kimerült
legelők a yaylán való további tartózko-
dást lehetetlenné teszik. A családok
felszedik a sátorfájukat, és a nyájat
visszaterelik a téli szállásra.

A yaylára való felvonulásban részt
kívánván venni, április végére megér-
keztem. A kis Gebiz Macar falucska
teaháza előtt Yusuf veje, Mehmet fo-
gadott, aki elkísért apósa sátrához. Yu-
suf csókkal üdvözölt, és letelepedtünk
a sátor szőnyeggel borított földjére.
Ebéd közben megállapodtunk abban,
hogy május 8-án költözöm be hozzá-
juk. Bevezetésül szolgáljon az alábbi
néhány megjegyzés:

A yürük törzs alapegysége a család,
amelynek teljhatalmú ura az apa. Eb-
ben a patriárkális rendszerben a család
minden tagja tisztelettel és odaadással
adózik neki. A jövendő apák, a fiú-
gyermekek szintén előnyt élveznek.
Kiszolgáltatják magukat, és a lányok
zúgolódás nélkül engedelmeskednek.

Mind a férfiakat, mind a nőket, akik

Az egyik kos a nyájból

koruknál, társadalmi állásuknál, hely-
zetüknél fogva és rokoni kapcsolatuk
révén ezt megérdemlik, kézcsókkal üd-
vözlik. A kézcsók után az üdvözlő
homlokát a megtisztelt személy keze-
fejéhez érinti. Ez a megtisztelő kösz-
töntésmód jár ki a férfi vendégeknek
is. Idegen látogató először hangos hí-
vással jelenti közeledtét tisztes távol-
ságból. Ha ugyancsak hangadással en-
gedélyt kap, bejöhet a sátorba. A cipőt
a bejáratnál le kell vetni, és vagy me-
zítláb, vagy zokniban léphet a sátorba.

A ház körül adódó legtöbb munkát a
nők végzik. Takarítás, mosás, főzés,
fejes, tejtermékek elkészítése, kenyér-
sütés, vízhordás, beteg állat gyógyítá-
sa, szőnyeg szövése, sátor felállítása,
halottsiratás: mind az ő dolguk. A férfi-
ak a nyáj legeltetését, nyírását, terelé-
sét, tejtermékek piacra vitelét, fa be-
hordását végzik.

A yürük család a nyájból él. A
Kis-Ázsiában kedvelt zsíros farkú ju-
hokat tartják. Yusuf nyája majdnem
ötszázra rúgott, kilenc kost tartott. A
juhok augusztusban párosodnak. A
vemhesség öt hónapig tart, tehát janu-
árban ellenek. Az újszülött bárány ne-
ve „kuzu", a születését követő második
augusztusig. Ekkor „koyun"-ná lép
elő. (A kuzu a gyermekeknek is ked-
venc beceneve. „Te kis kuzum.")

A juh igen türelmes, engedelmes
állat. Ritkán hajtják,
inkább vezetik őket. A
pásztor előttük megy,
és monoton fütyülés-
sel vezeti őket. Egy-
két kecske is van a
nyájban, ezek betolt-
hetik a vezető szere-
pét. Volt közöttük egy
„kös koyun", vezér-
juh, amely hívásra a
nyáj elé ment, és ve-
zette a többieket.

A gazda gyengéden
bánik az állataival.
Többször láttam,
amint Yusuf megcsó-
kolta valamelyik bir-
kája pofáját. Ha beteg
az állat, mindent meg-



tesznek, hogy felépüljön. Tablettákat,
injekciót adnak neki, de az ősi gyógy-
módok sem hallak ki teljesen. A beteg
állatot a család kél hozzáértő tagja,
Kcziban és Saadct vette kezelésbe. La-
páton parazsat és két tüzes vasat vittek
a kikötött ál lathoz. Kcziban 10 dekányi
vajai cröllcicil le a birka lorkán. Saadct
és Ayse a birka farka vegén szétválasz-
totta a szőrt, míg a farok vég kilátszott.
Ezt mindkét tüzes vassal megégettek.
Az állat lűrte a kezelést, csak egyszer-
kétszer ugrott egyet. A pörkölt szőrrel
megdörzsölték az orrát, száját. Egy
más alkalommal a tüzes vassal az állat
tarkóját egeitek meg. fültől fülig. Ez-
után a farok végét perzselték meg a
tüzes vassal és a lapáton hozott pa-
rázzsal. A bűzös, égetett szőrt megsza-
goltatlák az állattal, Kcziban ráköpölt
az égctclt tarkóra, és egy nyers tojást
etetett meg a jószággal.

A juhokat a lejükért, gyapjúkért és
szaporulatukért lariják. Márciustól
szeptemberig fejik őket. Egy fejesnél
átlagosan három és fél liter icjet adnak.
Augusztus vegére lényegesen csökken
a tejhozam. A téli szálláson feji tej
legnagyobb részéi tejfeldolgozó üze-
meknek adják cl, akik gépkocsival jön-
nek esténként érte. A fennsíkon a csa-
lád nőtagjai dolgozzák fel a tejet több-
féle módon.

A cukrozott juhtej igen ízletes, ked-
velt eledel. A nagy zsíros farok miatt a
fejesnél eléggé szennyeződik, ezért
rongyon átszűrik és felforralják. (A
friss tej ivásának luxusát ritkán élvez-
tük, meri a lejei nemesebb termékekké
dolgozták fel.) Rend-
szerint vajat és sajtol
(peynir) készítenek
belőle. Kézzel hajt-
ható centrifugáló gé-
pel is láttam, amely a
tejet fejes után azon-
nal lefölözi. Csalá-
dom vajat csak kis
mennyiségben készí-
tett házi használatra.
A leszűrt tejet vagy
azonnal, vagy reggel,
a tejfel leszedése
után joghurttal „be-
oltják". Egy óra alatt
megalvad, szűrő-
zacskóba teszik, és
egy rudakból tákolt
háromlábra akaszt-

ják, hogy leve lecsepegjen. Hetente
vagy kéthetente az összegyűlt peynirt
leviszik szamárháton Anamasba, a vá-
sárra. Ottlétemkor egy kiló peynir ára
350 TL volt. A peynir a népi táplálko-
zás alaptételc,naponta fogyasztják.
Ugyanúgy a joghurtot. Magában is, és
főzelékekben, salátákban, húsételek-
ben. Sőt, kiváló üdítőitalt, ayrant is
készítenek belőle. (Egyenlő arányban
vízzel keverik, és kevés sót tesznek
bele.) Nyári hőségben egy pohár ayran
jól oltja a szomjat.

A juh gyapja igen értékes. Április-
ban nyírják, kivéve a bárányokat, ezek
„bundában" mennek a fennsíkra. Mi-
után a vágásra szánt juhokat elszállítot-
ták, elkezdődik a nyírás. Egy állat 4-5
kg gyapjút ad, a kos többet. A család
szükségletén felüli gyapjút mosallanul
eladják. (Egy kiló ára 550 TL volt, de
ez mindig változik.)

A juhhús, különösen a fiatal bárá-
nyé, nagyon ízletes. A többször beha-
rangozott szándék ellenére nálunk bir-
kát nem vágtak. Más családoknál lát-
tam, hogyan történik. A felesleget
vagy félig megfőzve, vagy szárítva tá-
rolták. Július elején kerül sor a feles-
leges bárányok eladására. Már június
végén megjelennek a birkacsiszárok,
akiket - érthető okokból - nagy ven-
dégszeretettel fogadnak. Ezek ellenőr-
zik a vágásra szánt állatok kiválogatá-
sát, és alkudoznak az áron. A kiválasz-
tott birkát két hátsó lábánál fogva, mint
egy talicskát, félretolják. A bárányok-
kal együtt a kivénhedt állatokat is elad-
ják. Egy erre a célra fogadott pásztor

Mehmet birkát nyír

tereli le a falkát Anamasba, ahonnan
teherautó viszi őket az izmiri vágóhíd-
ra. Egy bárány ára 12 000-15 000 TL
volt. Yusuf 2,5 millió lírát keresett
ezen a nyáron. Fogyasztásra csakis
egészséges, frissen vágott birkát hasz-
nálnak. A más okokból kimúlt állatot
félrehúzzák, és a kutyáknak adják.
Mindig éhes kutyáink féltve őrizték
zsákmányukat, és csak a legkemé-
nyebb csontok (állkapocs) maradtak
vissza utánuk.

A juhokat a sátor közelében delelte-
tik déltől késő délutánig. A fejest is ez
idő alatt végzik. A fejes befejeztével a
juhok kb. éjfélig legelnek, amikor is a
nyáj letelepszik. A fennsíkon az éjjeli
legeltetés úgy fél óra járóföldre volt
Éjféltől kora reggelig tartott az éjsza-
kai pihenés. A pásztor ilyenkor tüzet
rak, és a nyáj mellé telepszik. Hajnali 3
óra felé a nyáj mozgolódni kezd, és
lassan, legeltetve visszaterelik a sátor-
hoz a déli pihenőre.

Reggel a pásztor frissen érkezett
segítséggel szétválasztja a bárányokai
a többitől. Ezzel elejét veszi annak,
hogy szopjanak. Csak a déli pihenő
végén, a fejes befejeztével eresztik
össze az anyjukkal. Hangos bégetéssel
találnak egymásra.

Minden családnak van néhány sza-
mara. Nekünk 3 volt. Nevet a szamár
nem kap, noha az egyiket maguk kö-
zött karaburunnak (fekete pofájú) hív-
ták, mert orra, szája fekete volt. A

„karaburun" tehát nem
annyira név, mint in-

*• kább ismertetőjel volt.
J - Teherhordásra, háta-

lásra használják őket.
Durván bánnak velük,
mindig túl vannak ter-
helve, és hátalják a
legnehezebb terepen
is. Lapockáik közét
hegyes bottal böködve
ösztökélik őket.

Hatalmas kutyáik
(csoban köpegi) kizá-
rólag házőrző szerepet
töltenek be. A nyáj te-
relésében nem vesz-
nek részt. Fülüket kö-
lyök korukban rövidre
vágják, mert a hosszú



fül a későbbi állandó marakodások
alatt nagy hátrányt jelentene. Nem dé-
delgetik őket. Tányérul egy földbe vájt
lyuk szolgál, amelybe egy kis savót,
esetleg maradék kenyeret aprítanak.
Idegeneket, idegen állatokat nem tűr-
nek gazdájuk körül.

A legtöbb család tart néhány barom-
fit is, a tojás miatt. Itt- ott egy-egy
tehén vagy ló is látható. Vannak csalá-
dok, akik juhok helyett kecskét tarta-
nak. Erős, fekete szőrükből szövik a
sátor anyagát.

A fennsíkon fa nemigen van, botok-
ban nagy a hiány, ezért elterjedt, hogy
az állatokat kővel dobálják. Elég ha az
ember lehajol, az állat már tudja, mit
jelent. Kivéve a kutyái. Ha idegen ha-
jol le, a kutya még dühösebb lesz. A
parittya használata is
elterjedt. Vele mcsz
szire, feltűnő pontos-
sággal hajítanak.

Ahogy megbeszél-
tük, május 8-án Yusul
eljött elém a kis falu-
ba, és együtt mentünk
cl a téli szállásra. E/.í
Kücük Aksu (Kis Ak-
s/.u) folyó ártere feleli
állott, egy bozótos te-
raszon. Itt volt egy
8x4 méteres sátor,
mellette egy hasonló
nagyságú, cement-
blokkokból épült há-
zacska, az „oda". Az.
udvarszerű tisztáson
ctetővályúk sorakoz-
tak, míg odébb egy te-
kintélyes nagyságú,
sövényfalú karám ál-
lott. Lent az ártéren
volt a sekély kút,
amelyből láncra kö-
tött nagyobb vederrel
húztuk a vizet. A bo-
zótos tcraszlejtő, ár-
nyékszék híján, gyak-
ran látogatott „liget"
volt.A sátor a szállás
szíve. Ott lakott az
asszonynép, ott főz-
tek, dolgoztak, etlck,
míg az „oda" (a szo-
ba, a férfiak és férfi

vendégek tanyája volt. Benne gaboná-
val, liszttel, ruhákkal teli zsákok álltak,
amelyek tetejére halmozták nappal az
ágyneműt. Mindkét helyiség földje dí-
szített nemez szőnyegekkel volt borít-
va.

Reggel 5 óra felé keltünk. Kcziban,
Yusuf felesége már söpörte az udvart a
sátor előtt. Aysc, Gülay és Kcnan útra-
kelt a falusi iskolába. A jó szóhoz nem
szokott kutyák behúzott farokkal, fog-
vicsorgatva fogadták barátságos köze-
ledésemet. A nyáj valahol a közelben
legelt Mehmet felügyelete alatt. Yusuf
Serikbc ment az újonnan vásárolt trak-
torért. Tevék hiányában a pótkocsis
traktor fogja a nehéz málhát szállítani.
Rövidesen két asszony érkezett, akik
Kazibannak segítettek egy piszkos
gyapjúcsomóból a szemetet kiszedni.
Amikor egy jó adag tisztított gyapjú
összegyűlt, Keziban hozzálátott a

Kezban íjjal gyapjút zihlál

gyapjú lazításához. Egy erre a célra
készített íj húrját pengetve a gyapjú-
csomó felett, sikerült a húr rezgése
által a csomót szálaira szórni. Ezt való-
ban látni kell! Estefelé Mehmet yürük
dalokkal szórakoztatott bennünket.
Énekét hosszúnyakú pengetős hang-
szerén, a „saz"-on kísérte.

Egy napi távollét után Yusuf meg-
hozta a traktort. Vele jött húga és
annak férje, Hassan is. A sógor feltette
az imasapkáját, a „takke"-t, és félrevo-
nult imádkozni, míg Yusuf a kését
fente. Még az este egy bakkecskét
kötöttek a sátor előtti fához. Ima vé-
geztével az állatot leteperték, és Has-
san elvágta a nyakát. A traktort a ver-
gődő állathoz vezették, és elejét vérrel
bekenték. Vért kentek a két legfiata-
labb gyerek, Attila és Hatidzsc homlo-
kára is. A kecske hátsó lábán vágott kis
nyíláson át Hassan levegői fújt a bőr

alá, és az egész kecs-
két felfújta. Ezzel a
bőrt az alatta lévő
szövetektől elválasz-
totta. Most az állatot
hátsó lábainál fogva
az egyik ágra akasz-
tották, és Hassan
könnyedén, nagy
szakértelemmel meg-
nyúzta, kibelezte és
feldarabolta.

Egyik nap Yusuf
meghívta Ramazam
Csankaya-t, az egyik
nagyrabecsült ju-
hászt, aki nádsípján
játszott. Majd saját
készítésű „kobak he-
gedűjén" kísérte éne-
két. Még ezen a dél-
utánon visszatért Has-
san. Már lestem, hogy
most melyik állatnak
ütött az utolsó órája.
Az egyik bárányt,
amelyik mindig a sá-
tor körül settenkedett
ahelyett, hogy a nyáj-
jal tartott volna, el-
kapták, és a sátor mö-
götti szabadtűzhöz
vitték. A szerencsét-
len állatot leteperték,
és Hassan tüzes vasat
nyomva a könnymiri-
gyek mellé, megvakí-
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totta az állatot. Meggyőződvén az ope-
ráció sikeréről, az állat mindkét szemé-
be be leköpött. E könyörtelen bánás-
mód célja szerintük az volt, hogy a vak
állatot arra kényszerítsék, hogy az any-
jával tartson, mert különben elvész a
hosszú út alatt, vagy fenn a legelőn a
farkasok martaléka lesz.

Közben serényen folytak az indulás
előkészületei. Yusuf megszerezte a ha-
tóságoktól a felvonuláshoz szükséges
engedélyt. Az egyik szomszéd a nyer-
geket javította. (A szamárra kétféle
nyerget tesznek. Az egyik a favázas
lovaglónycreg, a „semer", a másik a
tehernyereg vagy „palán".) Ez utóbbi
kellett nekünk. Olyasféle, mint egy
szalmazsák, sással megtömve. A sza-
már hátára kötik, és arra rakják a ter-
het. Ezen persze ülni is lehet. Egy
másik ember a szamarainkat patkolta
meg a fa alatt. Két nappal indulásunk
előtt Saadet kenyeret sütött az útra a
sátor mögötti szabadtűzön. Liszthez vi-
zet és sót kevervén tésztát gyúrt, ebből
zsemle nagyságú cipócskákat formált,
amelyeket a gyúródeszkán papírvé-
konyságú levelekké sodort. Mellette
nyílt tűzön egy felfelé domborodó ke-
rek fémkorong melegedett. Saadet a
kisodort tésztalevelet sodrófájával Ay-
senek adta, aki fakardjával a „sis"-sel
ezt átvette és a forró fémkorongra he-
lyezte. Néhányszor ügyesen megfor-
gatva a tészta mindkét fele megsült. A
kutyáknak szám cipókat nem sodorták
ki, csak kézzel egy kicsit kilapították.
A birkák hátát Mchmet kék olajfesték -
kel megjelölte. Az indulás előtti éjjelen
megjelent Hadzsi, a
sánta, fogailan foga-
dott juhász. Bérc a
szezonra 25 (XX) TL
volt. Emellett kapott
cipőt, pásztor „kepe-
neg"-et, élelmet, ci-
garattát. Családtag-
nak számítolt, és a lá-
nyokkal éppen úgy
kiszolgáltatta magát,
mint a többiek. Ben-
nem vetélytársat lá-
tott. Apró-cseprő
bosszantásait figyel-
men kívül hagytam.
A kutyák emberséges
viselkedésemért igen
hálásak voltak, és ha
csak tehették, mel-

lém szegődtek. Hadzsi ezt is rossz né-
ven vette, és vagy bottal verte el őket,
vagy kővel dobálta meg.

Május 15-én hajnali 3 órakor kel-
tünk. Gyorsan felöltözve lehörpintet-
tük cukros tejünket, mialatt az asz-
szonynép felmálházta a szamarakat.
Az egész család kint állt a sátor előtt,
amint Mehmet és jómagam a három
felmálházott szamárral és a két virgonc
kutyával eltűntünk a bozótos lejtőn.
Rövidesen elértük Hadzsit, aki a 479
juhból álló nyájjal előrement. A teli-
holdas reggel visszhangzót! a bégetés-
től, a kolompok csengésétől, a pászto-
rok nógatásától, a madarak énekétől. A
levegőben kakukkfű illata érzett.

Az ártérről nemsokára egy dűlőútra
tértünk. Körülöltünk búzatáblák, me-
zők. Kilenc óra felé egy fcketefenyő-li-
getben megálltunk pihenőre. Mehmet
vízért ment az egyik szamárral, Hadzsi
a juhokkal vesződött, én pedig tüzet
raktam. Reggelire kenyér mellé ayrant,
peynirt és egy fej vöröshagymát et-
tünk. Ezt követte az elmaradhatatlan
erős, túlcukrozott tea. A juhok letele-
pedtek mellénk, a bátrabbak még a
tányérba is belenyaltak. Három óra felé
egy kis cukros tejet ittunk kenyér mel-
lé, amelyet teával leöblítettünk. A két
juhász füttyszóval, szóbeli noszogatás-
sal, a bot gyengéd használatával felkel-
tette a jószágot. Hadzsi előrement, és
monoton fütyülésével vezette a nyájat.
A szamarak, kutyák legtöbbször hátul
ballagtak, kijelölt helyük a menetben
nem volt. Már besötétedett, de mi csak
tovább ténferegtünk a legelésző nyáj

Pihenő az úton. Balról jobbra: Mehmet, Hassan, Hadzsi

mögött. A városi élettől elkényeztetett
szemeimmel semmit sem láttam. A
mellig érő bozótos terepen az állatokat
nem láttuk, csak bégetésük és kolomp-
juk hangja árulta el hollétüket. Kísérő-
im néha fel-felvillantották elemlámpá-
jukat. Ha szóltam nekik, nem válaszol-
tak, noha hallótávolságban voltak.
Ereztem, hogy nem jó szemmel nézték
jelenlétemet. Már éjfél lehetett, mire
bebújtunk a magyar szűrhöz hasonló
„kepenek"-be. A nyáj egészen mellénk
telepedett. Prüszkölésükkel meg-meg-
locsolták fejemet, az egyik pedig még
a hajamat is húzogatta.

Másnap reggel, mire Mehmettel fel-
ébredtünk, a nyájnak már nyoma sem
volt. De hamar utolértük őket. Óriási
fenyőtörzsekkel megrakott teherautók
jöttek ki az erdőből. Minden ilyen ta-
lálkozás kiabálással, türelmetlen dudá-
lással járt, mert a birkák ijedtükben
összevissza szaladgáltak. Déli pihenő-
re egy erdei patak mellett álltunk meg.
Mehmet néhány szem főtt krumplival
toldotta meg ebédünket. Forrás hiányá-
ban a patak vizét itták, de én inkább
szomjaztam. Már sötét volt, mikor Pi-
nargözü falucskán átmentünk. A kez-
deti udvariasság hamar lekopott társa-
imról. A sötétben hívásomra nem vála-
szoltak, maguk között sugdolóztak. Az
idő már éjfélre járt, mikor egy kiszá-
radt patakmederben megálltunk. Va-
csora és minden előkészület nélkül ül-
tünkben elszenderedtünk a tűz mellett.
Röviddel éjfél után, mintegy parancs-

szóra, mindhárman
felébredtünk. A nyáj-
nak és szamaraknak
híre-hamva sem volt.
Mchmet a szamarak
után ment, Hadzsi pe-
dig előre a nyáj után.
Velem nem törődtek.
A tűz mellett marad-
tam a kutyákkal. Egy-
órás várakozás után
beláttam, hogy ezek
értem ide vissza nem
jönnek. Előre mentem
néhány kilométert, de
az erdő síri csendjében
csak egy sebes patak
csobogását hallottam.
A nyájnak, társaim-
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nak, kutyáknak nyoma vcs/ctt. Vissza-
mentem a már kialudt tábortűzhöz, on-
nan pedig Pinargö/.übc. A kutyák miatt
jóval a falu előtt letelepedtem egy pla-
tánfa girbegurba gyökerei köze, és cl-
szundítoitam. Almomból kél hatalmas
kutya riasztott fel. De aggodalomra
nom voll ok, a mi kutyáink voltak, akik
örömteli farkcsóválással nyalogatták
az arcomat. Hajnal fél négy volt. Sze-
rencsére egy másik nyáj jött a falu felől
egy ismerős pásztorral, Hüsscyinncl,
és én hozzászegődtem. Elhagyott ta-
nyánknál átvágtunk a meder másik ol-
dalára, és egy véget nem érő meredek
hegyháton kapaszkodtunk felfelé. E
kellemetlen szakasz neve „sanli" volt,
amely felvezetett a hóborítotla Bo/.bu-
run csúcs alá. Nem voltunk egyedül.
Nyáj nyáj után tiporta ezt az ősi ös-
vényt. A szamarak
nyakára akasztott ne-
héz tcvckolompok
mély hangja összeve-
gyült a birkák kis ko-
lompjának csilingelő-
sével, amihez a pász-
torok kiabálása, a ku-
tyák marakodása,
magunk kimerült
szuszogása vegyült.

Amint a nyáj elér-
te a tetőt, hajtóik han-
gos rivalgással jelez-
ték megkönnyebbü-
lésüket. Mi is kész-
séggel járultunk hoz-
zá ehhez a kora reg-
geli Szerénádhoz.

Hüsscyin családja
már régen fenn volt a
tetőn. Az asszonyok
készítették a peynirt,
mi pedig leteleped-
tünk a földre terített
szűrre, és mohón fal-
tuk az elénk telt ke-
nyeret, zöld paprikái,
peynirt, fügét, és it-
luk az erős teát. Nős-
tény kutyám, a Ycliz,
lisztes távolságból fi-
gyelte a történteket.
Vittem neki kenyeret,
amelyet hálás fark-

Irigykcdvc néztem ennek a család-
nak a tevékenységéi. Az apa és az
asszonyok jelenléte biztosította a dol-
gok hagyomány szerinti folyását. Az
én nyájamnál az apa hiányzott, sem
Hadzsi sem Mehmel nem tudta pótolni
Yusufot. Az asszonyok távolléte miatt
a fejes, főzés, sajtkészítés, tisztogatás
elmaradt. A két fickó legfőbb gondja -
a cigaretta biztosításán kívül - az volt,
hogy minél kevesebb munkával teljék
a nap.

Hüsscyin - a nyáját fogadott pászto-
rának a gondjaira bízva - velem, a
szamarakkal és kutyáival este útrakelt.
Kilenc óra tájban megálltunk, a szama-
rakat béklyóba kötöttük, és köpönyeg-
be bújtunk egy jól megérdemelt pihe-
nőre. Másnap reggel utolértük az én
nyájamat, és búcsút vettem Hüsseyin-
től. Hadzsi és Mchmct egy szót sem
szólt, de megmondtam nekik, hogy

tévednek, ha azt hiszik, hogy egy kis
leánycscrkésszel van dolguk. Délután
Hadzsi testvéréhez, a jómódú Hassan-
hoz csatlakoztunk. Hála kél leányának,
élelmünk jelentősen feljavult. Hassan
tekintélye rendet teremtett a már züllő-
ben levő csoportomban.

így múltak lassan a napok. Reggel
öt-hat óra felé ébresztő. Addigra Ha-
dzsi a nyájjal már jól előre járt. Meh-
mcttcl mcgittuk teánkat, felmálházluk
a szamarakat, és sietve hamar utolértük
a nyájat. Kilenc-tíz óra felé megáll-
tunk déli pihenőre. ígérete ellenére
Mehmet nem fejt, peynirünk is hamar
elfogyott. A kenyér mellé volt szárított
bolti tésztánk, cukrunk, olajbogyónk és
az elmaradhatatlan tea. Délután há-
rom-négy óra felé ismét haraptunk va-
lamit, felkeltettük a nyájat, és folytat-
tuk a menetelést majdnem éjfélig. Szá-
momra ez volt a legkényelmetlenebb.

Az utolsó órákat sötét-
ben, bóklászva tettük
meg. Végre megáll-
tunk, a szamarakat ki-
pányváztuk, ittunk
egy teát, és bebújtunk
a szűrünkbe aludni.
Az úton egy birkánk
elhullott. Mehmet egy
másikat is betegnek
nyilvánított. Eltűnt
vele a bozótban, és
hallottam, hogy vala-
kivel beszélt. Az állal
nélkül jött vissza, és
azt mondta, hogy a
birka megdöglött.
Gyanítom, hogy elad-
ta. Egyik birkánk
megellett, és az újszü-
löttnek én lettem a
gondviselője. Ezzel a
megtisztelő címmel
járt az, hogy én cipel-
tem a kisbárányt
utunk végéig.

A hetedik nap dél-
utánján egy nagyobb
község, Ayvali előtt
álltunk, menetre ké-
szen. Felmálházott,
türelmetlen szamara-
inkkal sok bajunk
volt. Minduntalan
szökni akartak. Végre
hat óra felé Hassan jelt

csóválással fogadott. H a s s a n é s H a d / s i bemutatják a török pásztorszűr sokoldalúságát a d o t t M i n d u l á s r a A



falun álmenvc egy jobb minőségű, for-
galmasabb országútra tértünk. Az álla-
tokat nem engedtük legelni. Hassan ló-
háton fel-alá járt, és mint egy hadvezér,
ellenőrizte a menetet. Minduntalan au-
tókkal találkoztunk. A nyáj lógó fejjel,
mit sem törődve a forgalommal törtetett
előre. A szó szoros értelmében félre
kellett tolni őket, nehogy a gépkocsik
kárt tegyenek bennük. Nekem mint hajló-
nak különösen nehéz volt ez az ÚL Jobb
kezemben egy bot, bal karomon az újszü-
lött bárány, nyakamban két fényképező-
gép, zsebemben a hangfelvevő, elemlám-
pa.. Éjfélre járt, mire megálltunk éjsza-
kázni. Hassan lánya pillanatok alatt tüzet
rakott, s mire mi lemálháztunk, a szamara-
kat kipányváztuk, egy fazék frissen főzött
rántotüevest tett elénk.

Reggel 5 óra felé már ismét úton
voltunk. Előttünk is, mögöttünk is nyáj
nyájat követett. Pazarköy lakossága
bezárt kapuik előtt állva nézte a felvo-
nulást. Nemsokára el-
értük Anamast, az
utolsó falut. Minden
nyájtól jött valaki a
faluba, hogy a vásár-
lásra kínálkozó utolsó
alkalmat kihasználja.
Mehmettel bemen-
tünk a faluba. Har-
minc pakli cigarettát,
kenyeret, teát, cukrot,
makarónit vettünk, és
siettünk a nyáj után.
Itt elváltunk Hassan-
tól.

A patak völgye
mind szűkebb, vadabb
lett. A déli pihenő
alatt megfürödtem a
jéghideg, sebes folyá-
sú patakban, míg a
többiek érdeklődve fi-
gyelték, mikor fog az
ár elragadni. Megint
szürkületig vártunk az
indulással, és nemso-
kára vak sötétben bo-
torkáltunk a nyáj után.
Itt is, ott is tábortüzek
fénye jelezte egy-egy
család éjjeli szállását,
de a mi vándorlásunk-
nak nem akart vége
lenni. Végre megáll-
tunk egy magaslaton.
Valahol alattunk egy

nőstény szamár iázott keservesen, amit
egyik hímünk nem bírt tovább elvisel-
ni, és málnástól rohant a hang irányá-
ba, én pedig utána. A vak sötétben a
szamár hamar eltűnt, én pedig mérge-
lődve másztam vissza előző helyemre.
A nyájnak, kísérőimnek csak hűlt he-
lyét találtam. Kegyetlen hideg lett, és
egy sziklarepedésbe bújva vártam az új
nap virradatát. Lent alattam egy elem-
lámpa villogását láttam. Válaszoltam
az enyémmel, és rövidesen megérke-
zett Mehmet a szökevény szamárral.
Szidtuk Hadzsit, aki a másik két sza-
márral, hálószerűnkkel valahol a kö-
zelben tanyázó testvéréhez csatlako-
zott. Nagy tüzet raktunk. Egyetlen szű-
rünket átengedtem Mehmetnek, jóma-
gam pedig levettem a szamárról a nyer-
get, és rátettem fázós derekamra.

Kora reggel felélesztettük a tüzet,
felmelegedtünk, megittuk teánkat. A
nyájból csak egy vak bárány maradt

Hatidzse és Atilla bemutatják a házilag készült mérleget

vissza, a többiek - ismervén az utat -
előrementek. Egy hosszú, meredek lej-
tőn fújtattunk felfelé, és nyolc óra táj-
ban elértük a tetőt. Ez már a havasi
legelők szintje volt. Hamar utolértük a
nyájat, amely mohón legelte a friss,
kövér füvet. A lejtőkön nagy foltokban
feküdt a hó, míg a mélyedések nedves
talaját sárga virágszőnyeg borította. A
füves lapályokkal alig járható kőtenge-
rek váltakoztak.

Délfclé végre megérkeztünk Yusuf
tanyájára, holtfáradtan. Szerencsénkre
a kőkunyhó, az „oda" átvészelte a telet.
Napos oldalán melengette Hadzsi gém-
beredett tagjait. A bejáratot elzáró ide-
iglenes falat szétszedtük, és a nedves
fával rakott tűz fojtogató füstjében el-
fogyasztottuk Mehmet makaróniját
cukros vízzel, kenyérrel. Az újszülött

bárányt behoztam,
egy cövekhez kötöt-
tem, és pihenőre tér-
tem.

Másnap már korán
le akartam feküdni,
de Hadzsi és Mehmet
sugdolóztak, csoma-
goltak. Két vad kiné-
zésű fickó érkezett
puskával. Az egyik
szamárra három
szűrt, edényeket, víz-
hordó kannát pakol-
tak, és „haydi"! Hova
megyünk? Csak egy
semmitmondó kéz-
mozdulattal válaszol-
tak. A tanyánk mö-
götti hegyháton át-
mászva egy völgybe
ereszkedtünk, és vak-
sötétben, másfél órás
menetelés után letele-
pedtünk egy junipe-
rus- ligetben. A hely-
zet kissé nyugtalaní-
tott. Minek hoztak
engem ide az Isten
háta mögötti renge-
tegbe? Minek a pus-
ka? Kik az új tagok?
A társaság szétszé-
ledt, és elemlámpák
fényénél fát szedtek.
Nemsokára egy hatal-
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mas máglya lcnyc világította meg a tű/
körül ülő társaságot. Velem nemigen
törődlek, tcáziak, énekeltek. Éjfél leié
beállítou Hadzsi a nyájjal, és engem
heccclvc mulattatta a társaságot. Nagy
zsebkésemmel a kc/.cmbcn bebújtam a
hálózsákba. Miután mindenki lenyugo-
dott, a birkák keresztül-kasul jártak
rajiunk, turkáltak a csomagjainkban.

Mire felébredtem, magam voltam a
tanyán a kutyákkal. Szűkös holmimat
átrendeztem, hogy a legfontosabb dol-
gaimai magammal vihessem, ha innen
el kellene mennem. Szedtem még fát
mielőtt bcsölétcdcu, főztem egy kis
makarónit, és lefeküdtem.

Reggelre sűrű harmat borította a
hálózsákomat. Ycliz ott kuporgott né-
hány lépésre tőlem. Délután megjölt
Mehmcl, puskával a kezében, majd az
egyik idegen, és végül éjfél felé Hadzsi
a nyájjal. Dühös voltam, hogy idehoz-
lak „számkivetésbe", mikor sokkal ké-
nyelmesebb lett volna a kunyhóban
maradni. Később tudtam meg, hogy ezt
a területet használják éjszakai legelte-
tésre, tehát ennek a második tanyának
az lehetett a célja, hogy az éjszakai itt-
tartózkodást kényelmesebbé tegye. Ma
éjjel a juhok még merészebben turkál-
tak a málhában, gázoltak rajtunk. Fél-
álomban hallottam Hadzsi nyivákolá-
sái: „Mcgctték a cukrunkat! Megettek
a kenyerünket!"

Másnap a tábor olyan volt, mint egy
csatatér. Mehmcl itt aludt, és dclfclé
visszamentünk Yu-
suf tanyájára. Nem-
sokára egy kis ösz-
vér- és szamárkara-
ván érkezeit meg a
nehezebb málhával.
Hassan, Yusuf sógo-
ra, bérelt fehér lovon
futott be, felesége
gyalog követlc. Saa-
det, Mehmcl állapo-
tos felesége, és Aysc
is megérkezett. Has-
sánck meghívtak
szállásukra. Kunyhó-
juk a téli hó icrhc
alatt beszakadt, ezért
a szabad ég alatt
aludtunk, egy finom
vacsora után.

Saadet jelenléte nagy javulást ho-
zott a konyhára. Fejt, pcynirl, yoghur-
lol készített, kenyeret sütött, rendbe
szedte a kunyhót. Jómagam fáén men-
tem a mögöttünk levő magaslatra. Má-
jus 30-án éjjel végre megérkezett Yu-
suf, feleségével és a család többi tagjá-
val.

A sátrat évről évre ugyanarra a
helyre állítják. A helyet könnyű megta-
lálni, mert a sátor letapasztott földje, a
három oldalára rakott alacsony kőfal
elárulja hollétéi. Kcziban és Saadet
szorgoskodtak a sátorral, míg Yusuf és
Hassan a fűben fekve nézték a munkát.
A fedőlapokat ráterítették a sátor föld-
jére, a fcszítőkötclckct lazán a cöve-
kekhez kötötték. A tetőt tartó három
rudat a tetőlap alá tolták, és felállítva
őket a sátor fedőlapja a kívánt magas-
ságra emelték. A sok zsákot Saadcttcl a
sátorhoz cipeltük, és belőlük építettük
a sátor egyik hosszanti falát. A két férfi
megkérdezte, hogy nem féltem-c a de-
rekamat, de az állapotos Saadet dere-
káért nem aggódtak.

A sátor elkészülvén kialakult az al-
vásrend. Yusuf és jómagam mindig a
sátorban aludtunk. Kcziban kivételével
a többiek is a sátorban aludtak, noha
egyik-másik néha a kunyhóban töltötte
az éjszakát. Ha vendég jött, az is a
sátorban kapott helyet. Keziban volt a
kunyhó ura, ott is aludt, ott főztek.
Tizenöt lépésre a kunyhó előtt állt a
„kővasaló": egy kerek, alacsony, befe-
lé dűlő kőfal, fedél nélkül. Benne nyílt
tűz felett sütötték a kenyeret, forralták
a tejet, készítették a sajtot, yoghurtot.

A nyáj megérkezik a yaylára

Ha esett az cső, a kenyérsütést a kuny-
hóban végezték.

Fák és bokrok hiányában a szükség-
let elvégzése először gonddal járt, de
ezen a téren is kialakult egy rendszer.
A kunyhótól kb. 1(X) méterre egy, a
vasalóhoz hasonló kerek kőfal szolgált
ámyékszék gyanánt. Ezt azonban csak
Yusuf és jómagam használtuk. A töb-
bieknek is megvolt a kedvenc helye. A
személyi higiénia egyik legfontosabb
eszköze egy literes konzervdoboz, volt.
Vízzel megtöltve ott állt reggel a sátor
előtt, mire mi felkeltünk. Ezzel az em-
ber elballagott az árnyékszékre, és a
víz egy részét az allest leöblítésére
használta. A megmaradt vizet borot-
válkozásra, arc- és fogmosásra. A sok
gyaloglás szükségessé tette a gyakori
lábmosást. A földön ülve az ember
rátette a sarkát egy lapos kőre, és egyik
lábát a másik után megmosta. „Fürdés-
hez" vizet egy négy-öt literes konzerv-
dobozban melegítettek. Jómagam egy
kis forráspalak vizében igyekeztem
magam lemosni, ha sikerüli a kíváncsi
gycrekhadtól megszabadulni. Zoknit,
alsóruhát sekély kutunk túlfolyásában
mostam, noha ebben Saadet gyakran
megelőzött. E primitív viszonyok elle-
nére sem éreztünk kellemetlen testsza-
got. Mindenki tiszta, ápolt volt.

Június 2-án az egyhónapos moha-
medán böjt, a ramazan vette kezdetét,
ami alatt napkeltétől napnyugtáig enni
nem szabad. Ez. alól a nyájat őrző
pásztorok kivételt képeztek. Szándé-
kom ellenére sem engedték, hogy ve-
lük böjtöljek, és Keziban mindig adott

reggelit, ebédet.
d Egy tipikus nap

reggel négy óra felé
t Ji kezdődött, amikor Yu-

suf odaszólt Saadet-
nek és Kezibannak,
hogy keljenek fel. Ha-
marosan Kcnan és Ay-
sc is kidörzsölte az ál-
mot a szeméből, és út-
rakelt a másfél óra já-
rásra levő nyájhoz,
hogy segítsenek a bá-
rányokat elkülöníteni
anyjuktól. Hadzsi és
Mehmet a nyájjal las-
san visszajött a sátor
mellé déli pihenőre. A
bárányok a sátortól tá-
volabb legeltek, pi-
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hentek Kenan és Ayse felügyelete
alatt. Hadzsi és Mehmet teáztak, kimo-
sakodtak és lepihentek az éjszakai
szolgálat után. A két kislány, Giilay és
Hatidzse a bárányokhoz siettek, és fel-
váltották Kenant és Aysét. A két idő-
sebb nő összehajtogatta és félrerakta az
ágyneműt, kitakarították a sátrat és
környékét. Kéziben végre megjött a
reggelimmel. Peynir, yoghurt, kenyér
sohasem hiányzott. Ritkán egy tojás-
rántotta díszítette a tálcát. Evőeszközül
a papírvékony kenyérből hajtogatott
„kupak" szolgált. Ezzel merít az ember
magának a közös tálból, és „kupakos-
tul" a falatot megeszi. A kezdeti húzó-
dozás után a kis Attila, egy köldökig
érő ingecskébe öltözve, letelepedett
mellém, nagy szakértelemmel csinálta
az egyik kenyérkanalat a másik után,
és turkált velük a tálban. Noha ottlétem
alatt mindig náthás volt, én megúsztam
az időt betegség nélkül.

Yusuf megszemlélte a nyájat, majd
fogta a messzelátómat, és délelőtti sé-
tájára ment, amely legtöbbször az
egyik szomszéd sátrába vezetett. Befe-
jezvén reggelimet vágtam egy kis fát,
hoztam vizet a kútról a húsz-huszonöt
literes vízhordó kannákban, vagy elkí-
sértem Yusufot reggeli kőrútjára, vagy
pedig magam mentem el egy nagyobb
kirándulásra.

Négy óra felé a nyájat a közeli kis
érnél megitatták. Visszatérve pihenő-
helyükre Saadet és Ayse hozzáláttak a
fejeshez. Kannával a kezükben birká-
tól birkáig mentek, leguggoltak mögöt-
tük, a nagy zsíros, mocskos farkol fél-
retolták, és megfejték őket. A kis Attila
- alig volt magasabb, mint egy birka -
ott sürgött-forgott a nyáj körül: hol az
egyik fekvő birkán lovagolt, hol az
anyja hátán csüngött. Kannájuk meg-
telvén, a tejet egy félreállított nagyobb
üstbe öntötték. A fejesben Keziban is
sokszor segített. Fejes végeztével be-
hozták a tejet, rongyon át leszűrték,
felforralták, feldolgozták. Közben a
bárányok mind közelebb és közelebb
jöttek a nyájhoz, és a fejes befejeztével
a két nyáj fülsiketítő bégetéssel össze-
keveredett.

Mehmet és Hadzsi addigra lehör-
pintették vacsora utáni teájukat, felvet-
ték a „kepeneg"-et, és átvették a nyájat
Yusuftól, aki a fejes végére mindig
megjelent. A nyáj legelve, lassan az
éjszakai legelőterületre vonult.

Yusuf és jómagam a sátorban lestük
türelmetlenül az órát. Fél kilenckor a
nappali böjtnek vége lett. Saadet meg-
jelent a konyharuhával, leterítette előt-
tünk, és behozta a tálcán vacsoránkat.
Yusuf kiporciózta a kenyeret, amelyet
vacsora előtt meglocsoltak, hogy a haj-
togatásnál el ne törjön. Kis kupakokat
formálva méregettük a rántottlevest,
babot, tököt, peynirt, yoghurtot és ha-
sonló jókat. Június 15-e nevezetes nap
volt. Ekkor ettünk május elseje óta
először húst. Mehmet ugyanis egy nyu-
lat lőtt kora reggel. Gyomrunkat nem
terheltük meg nagyon, mert a nyúlból
tízen ettünk. Gyanítom, hogy Yusuf és
jómagam nagyobb porciót kaptunk.
Víz az egyetlen pohárban jött a vacso-
rához. Aki inni akart, a poharat először
a másiknak kínálta, aki azt „udvaria-
san" visszautasította. Ha a vizespoha-
rat vagy a vizesibriket Yusuf nem tudta
ültőhelyében könnyen elérni, átszólt
Saadetnak, aki a kunyóból hozzánk
sietett, és a vizeskancsót közelebb tol-
ta. Befejezésül jött a „csaj", a tea. Ha
hideg volt, tüzet raktunk a sátorban, a
tűzfogó kő mellett. A gyerekek mel-
lénk telepedtek, és hallgatták beszélge-
tésünket. Erre az alkalomra Keziban is
sokszor átjött a sátorba.

Nemsokára az ágyakat megvetették a
földön. Vastag, nehéz paplanok, pokró-
cok képezték az ágyneműt. Én a hálózsá-
komban aludtam, hogy ne kelljen ré-
szemre is a nehéz ágyneműt cipelniök.
Hálózsákomnak nagy híre kelt. Messzi
sátrakból jöttek csodálatára.

Yusuf féltékenyen őrizte tekinytélyéL
Ha adtam valamit egy családtagnak, azt
vagy azonnal, vagy később elvette, és
legtöbbször másnak adta. Nem dolgo-
zott, csak felügyelt. Lábát Kenannal mo-
satta, és kenetté a kenőcsöt kipállott
lábujjai közé. Hüsseyin Ak, aki felkarolt,
mikor társaim faképnél hagytak, meghí-
vott, hogy töltsék egy éjszakát az ő
sátrában. Yusuf akkor haragban volt ve-
le, és kijelentette, hogy a meghívást nem
fogadhatom el. „Családtag" szerepem
nem engedte meg, hogy kívánságát fi-
gyelmen kívül hagyjam. Ha valamit el-
ővettem, azt azonnal kivette a kezemből,
megvizsgálta. Sokszor nagy megerőlte-
tésbe került, hogy rendre ne utasítsam.
Ha a szótáramat vettem elő, elfelejtet-
tem, melyik szót akartam felütni, mire
visszaadta.

A ramazan vallási ünneppel, „kur-

ban bayranu"-val végződik. Ez hason-
lít a mi karácsonyunkhoz. Sátorról sá-
torra járnak jókívánságaikat kifejezni,
a gyerekek ajándékot kapnak, hagyo-
mányos lepényt sütnek, cukorkákat
osztogatnak. Az idén bayram június
28-ára esett. Yusuf peynirt vitt e napon
az anamasi piacra, és én hozzászegőd-
tem. Főleg azért, hogy bayramra be-
vásároljak, és - mi tagadás - egy jó
ebédet is akartam enni. Két szamár
vitte a peynirt, Yusuf a harmadikat
hátalta. Egy sajtkereskedő jött a pász-
torok elé teherautóval, és felvásárolta
a peynirt. Yusuf a teherautóval foly-
tatta az útját, én pedig Kenannal és a
szamarakkal baktattam Anamasba.
Első utam a kisvendéglőhöz vitt,
amely zárva volt. A bayram csak este
kezdődik! Éhesen bevásároltam az
ajándékokat. Vettem mindenkinek ci-
pőt, harisnyát, cukorkát, Attilának já-
tékot. Kenan szerint vágtak egy bá-
rányt a bayramra, és fentem a foga-
mat egy jó vacsorára. Este tíz felé
megérkeztünk kifáradva, kiéhezve.
Vacsora: rántottleves, ayran és ke-
nyér. Kiábrándulásomat leplezve
szétosztottam az ajándékokat.

Ahmet, Yusuf katona fia, július 4-
én Ispartaba készült az orvoshoz, Meh-
met kíséretében. Jómagam is hozzájuk
szegődtem. Míg a ház népe a két sza-
marat felmálházta, ettünk egy kis pey-
nirt, ittunk egy csepp teát. Négy óra
lehetett, amikor a sátor előtt elbúcsúz-
tunk egymástól. Yusuf kivételével
mindenki a hagyományos kézcsókkal
búcsúzott tőlem. A formalitást azonban
hamar sutba dobtuk, és átölelkezve
megcsókoltuk egymást. Yusuf könnyei
vastag bajuszából csak úgy csepegtek,
amint erőteljesen magához szorítva
megcsókolt. Jómagam elérzékenyülve
elkaptam a karaburun kötelét, és pár
lépés után elnyelt bennünket a reggeli
sötétség. Atom, a hatalmas kankutya,
sokáig kullogott utánunk, gondosan
kerülgetve Mehmet jól célzott köveit.
Társaim megnyugtattak, hogy miként
ők, Atom sem fog engem soha elfelej-
teni, és bármikor jönnék, meg fog is-
merni.

A két hónapig tartó együttlétünk
felejthetetlen élményekkel ajándéko-
zott meg.
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Güngörmüs Naciye

Magyar tudósok szerepe a török
nyelvújítási mozgalomban

Az 1923-ban alakult Török Köztár-
saságban át kellett szervezni a tudo-
mányos eletet, korszerűsíteni kellett a
tudomány minden ágát. Ez a társada-
lom egészére kiható megújulás a Ke-
mal Atatürk (1881-1938) vezette for-
radalom nyomán hihetetlen mértékben
felgyorsult a harmincas években. A
török nyelvújítási mozgalom ennek a
folyamatnak volt az egyik fontos része.

Az írott és a beszélt nyelv állapota,
a benne lejátszódó folyamatok az adott
történelmi korszakban a török függet-
lenségi törekvéseket is kifejezték.
Ezért tekintették a nyelv ügyét nemzeti
ügynek.

Ezeket a mozgató rugókat megtalál-
hatjuk a magyar nyelv használatáén,
annak megújításáért vívott, több mint
százötven évvel ezelőtt kezdeti törté-
nelmi küzdelemben is: a török nyelv-
nek századunk elején szintén nagy
szüksége volt a megújulásra, szókin-
csének új szakkifejezésekkel való gaz-
dagítására. A kétségtelen párhuzamok
mellett azonban figyelembe kell venni a
két nyelv eltérő történeti hagyományait,
általános fejlődési tendenciáit; továbbá a
két nép eltérő történeti, gazdasági, politi-
kai és kulturális körülményeit is.

A XX. századi török nyelvújítási
mozgalom természetesen nem előz-
ménytelcn: Mustafa Kemal Atatürk
előtt is voltak nyelvújító törekvések a
korábbi török nyelvtörténeti korsza-
kokban, hiszen már az orhoni feliratok-
ban is felfedezhetők a nemzeti nyelv
létrehozására irányuló törekvések.
Nyomon követhető továbbá ez az igye-
kezet a XI. századi Kasgarh Mahmud
munkájában, a világ első török nyelv
összehasonlító szótárában, a Divanü
Lugati't Türkben; majd a XII. századi
Kutadgu Biligben, a XIII. századi Sul-
tan Veled költészetében, vagy a kara-
man fejedelemnek Karamanh Meh-
mednek 1277-ben kiadott parancséban,
amely szerint mindenkinek és minde-
nütt törökül kell írnia, beszélnie.

A törökségnek a XIII-XIV. századi

nagy költője, Yunus Emre költészeté-
ben szintén síkra szállt a tiszta török
népi nyelv használatáért. (Az UNES-
CO 1991 -et Yunus Emre emlékének
szentelte, és a szeretet évének nyilvání-
totta.)

Mindezek ellenére a XVII., a
XVIII., sőt még a XIX. században is
erősen lehetett érezni a török, ponto-
sabban mondva az oszmán-török
nyelvben a perzsa és az arab nyelv
hatásait. A XIX. század közepétől
kezdve azonban a nemzeti megújulásra
irányuló törekvésekben (kezdetben az
idegen műveltség ellen; később pedig
az idegen politikai, gazdasági hatások
ellen, de mindinkább a nemzetté váló
nemzeti-történelmi tudatra ébredő tö-
rekvésekben) egyre erősebben jelent-
kezett az ellenhatás.

Sinasi, Ziya Pasa, Semseddin Sami,
Namik Kamel, Adbülhak Hamit Tar-
han, Mehmet Emin Yurdakul, Ziya
Gökalp és velük együtt még sok író,
költő, filozófus és államférfi próbálta
irányítani a török nyelvújítási mozgal-
mat. Ók már ismerték az európai mű-
veltséget, a majdnem az egész Európá-
ra kiterjedő függetlenségi törekvése-
ket, a felvilágosodás filozófiai eszméit.

Az első világháborút követő, 1919-
ben kitört török szabadságharc után
újból kezdődött, illetve folytatódott a
török nyelvújítási mozgalom. Ennek
élére most Törökország függetlenségi
és felszabadító harcának vezetője, a
nagy török győzelem kivívója, Musta-
fa Kemal tábornok állott. Mustafa Ke-
mal szavaival élve: „A törökök meg-
nyertek a szabadságharcot. Most már
egy sokkal nehezebb, sokkal fontosabb
harc győzelméről van szó: a tudomány
csatamezőin is győzni kell!"

Az új Török Köztársaság állam el-
nöke sokszor járt külföldön, és sokat
olvasott. Ennek révén már fiatalkorá-
ban megismerhette a különböző népek
és nyelvek küzdelmeit, függetlenségi
és szabadságtörekvéseit. Tisztelte és
becsülte azokat az embereket, írókat,

költőket, akik képesek voltak minden-
áron folytatni a harcol. Ugyanakkor
ihletet adott neki Namuk Kemal sza-
badság- és hazaszeretete, Ziya Gökalp
nemzet- és nyelvszeretete.

Az első világháború idején a még
fiatal katonatiszt, Mustafa Kemal pasa
a tripoli török hadtest parancsnoka
volt. 1917-ben Damaszkuszban talál-
kozott először Agop Martayannal. Ez a
találkozás sorsdöntőnek bizonyult a tö-
rök nyelv újkori történetében.

A kaukázusi fronton Agop Marayan
kezébe került Németh Gyulának Tür-
kische Grammatik című nyelvkönyve.
Az Oszmán Birodalomban szolgálatot
teljesítő német katonák számára ké-
szült, könyv forgatása miatt Martayant
kémnek nézték, és Mustafa Kemal pa-
sa elé vitték. Kihallgatás közben Mus-
tafa Kemal megtudta, hogy a könyv
kiknek és milyen céllal készült. Agop
Martayan (1875-1979), aki később a
török nyelvújítási mozgalom egyik Ka-
zinczyjává vált, ettől kezdve sokat se-
gített Mustafa Kemal Atatürknek a
nyelvújítási reform munkájában, s
mindig mellette állt. Az ihletet Németh
Gyula nyelvkönyvéből kapva Mustafa
Kemal pasa a felszabadulás utáni ötö-
dik fontos teendőként a török írásrend-
szer megváltoztatását jegyezte be nap-
lójába.

1923. október 29-én kikiáltották a
Török Köztársaságot, s már 1924 má-
jusában Budapesten török, Ankarában
pedig magyar nagykövetség létesült.
Majd az államközi kapcsolatok erősö-
désének köszönhetően Törökország-
ban magyar segítséggel szakiskolák,
intézetek, egyetemi tanszékek stb.
nyíltak meg. A harmincas években A-
tatürk, a köztársasági elnök, újra segít-
séget kért Magyarországtól. És Ma-
gyarország segített is: államközi szer-
ződések keretében mérnökök, közgaz-
dászok, mezőgazdászok, tanárok és
szakmunkások százai dolgoztak a vi-
haros modernicáiót átélő Törökország-
ban.
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Több száz török fiatal tanult Magyar-
országon, akik - tanulmányaik befejez-
tével hazatérve - nem felejtették el azt,
hogy tudományukat Magyarországon
sajátították el. Természetesnek tekinthe-
tő, hogy ebben az időszakban a rene-
szánszát élte a magyar-török nyeivro-
konság és fajtestvériség gondolata.

A török diadal megtestesítője, ünne-
pelt hőse, Gazi Mustafa Kemal, a mo-
dem török állam, a modern török kul-
turális és tudományos élet megterem-
tője, különös érdeklődést tanúsított a
magyar tudomány és kultúra iránt. En-
nek egyik bizonyítéka: az Atatürk sír-
emlékén - Amtkabirben - alapított
könyvtárban ma is számos magyar tu-
dós idegen nyelvű munkájával talál-
kozhatunk. Magyar történészek, iro-
dalmárok, nyelvészek, turkológusok,
keletkutatók és kultúrpolitikusok alko-
tásait őrzi a könyvtár. Az államfő töb-
bek között Vámbéry Ármin, Thúry Jó-
zsef, Gombocz Zoltán, Hőman Bálint,
Mészáros Gyula, Kunos Ignác, Ligeti
Lajos, Németh GyulaTSs mások idegen
nyelveken megjelent mnnkáit tanul-
mányozta. A magyar tudósok gondola-
tainak hatása a török nyelvújításra így
része lett az emberiség egyetemes kul-
túrájának.

A török nyelvújítási mozgalomban
Kemal Atatürk személyesen is részt
vett, amennyiben kezdeményezője,
mecénása volt a végrehajtásnak, ebben
- úgy is mint a korszerűsödő Törökor-
szág vezetője - kiemelkedő szerepet
vállalt. Mustafa Kemal Atatürk nem-
zetformáló munkájában rendkívüli
súlyt kapott a török nyelv megújítása,
az új írásrendszer bevezetése. A feladat
megoldásához a török tudósok megkü-
lönböztetett figyelemmel tanul-
mányozták a magyar nyelvújítás esz-
közeit és eredményeit.

Ismeretes, hogy Mustafa Kemal
már korán megismerte Németh Gyulá-
nak latin betűkkel átírt szövegeket is
tartalmazó Türkische Grammatik című
művét. Ennek a kis könyvnek nagy
szerepe volt a török nyelvújítási moz-
galomban, de különösen a könyvben
található Die Schrift (Az írás) és az
Einleitung (Bevezetés) című fejezetek-
nek. Ez utóbbiban mutatta be Németh
Gyula a török nyelv rétegeit.

Talán nem túlzunk tehát, ha azt
állítjuk, hogy Németh Gyula kitűnő
könyvének döntő szerepe volt abban,

hogy 1928. november elsején elfogad-
ták Törökországban a török hangrend-
szerre alkalmatlan arab alfabétum he-
lyett a török nyelvre alkalmazott latin
ábécét.

De Németh Gyula könyvének volt
még egy másik fontos szerepe is ebben
az ügyben. Atatürk Németh könyvét
olvasva döbbent rá arra, hogy a török
nyelvet meg kell tisztítani a nemzeti
nyelvbe nem illő idegen szavaktól. Ar-
ra törekedett például, hogy a beszélt és
az írott nyelv között ne legyen különb-
ség.

Atatürk és támogatói (a magyar
nyelvújításhoz hasonlóan) a török
nyelvújítási munkához szükséges for-
rást mindenekelőtt a török népnyelv-
ben találták meg. Ez az a forrás, amely
soha el nem apad, amelyből állandóan
lehet meríteni, amelyben mindig lehet
találni eredeti, ősi szavakat, mondat-
szerkezeteket, nyelvtani elemeket és
alakzatokat Ezekkel kívánták felválta-
ni a török nyelvtől idegen, elsősorban
arab és perzsa eredetű szavakat és
nyelvtani szerkezeteket. így vált a
nylevtudománynak ez a forradalma
örökös megújulásával, eredetiségével a
mindenkori társadalmi haladás mérhe-
tő jelévé, és segítette elő az emberek
egymás közötti jobb megértését

A nyelvújítás nagy vállalkozásában
a magyar példa nyomán az első lépést
- Atatürk ösztönzésére - a Türk Dilini
Tetkik Cemiyeti (Török Nyelvművelő
Társaság) tette meg, a mai Türk Dil
Kurumu, azaz a Török Nylevtudomá-
nyi Társaság. Az 1932. július 12-én
alakult Török Nyelvművelő Társaság-
nak első főtitkára az író, költő és diplo-
mata Rusen Esref Ünaydin (1892-
1959) volt. Atatürk követőjeként sokat
segíthetett a nyelvi kérdések megoldá-
sában. Ünaydm 1939-től három évig
budapesti török nagykövetként a hábo-
rús időkben is erősen szorgalmazta a
magyar-török kulturális kapcsolatokat,
tudván, hogy ezzel sokat tehet a közös
tudományos kutatások fellendítéséért.
De Rusen Esref volt az is, aki a har-
mincas években a szófiai egyetemen
tanító Agop Martayant ajánlotta At-
atürknek munkatársul. Felújítva a régi
kapcsolatokat, megnyerték ügyüknek a
kiváló egyetemi tanár „Dilácar"-t, azaz
nyelvújítót, a török nyelvtudomány, a
török nyelv fejlesztőjét, kutatóját.

A török nyelvtisztításnak az volt a

célja, hogy a különböző kultúráknak,
az idegen nyelvek sok évszázados ha-
tásának hordalékát eltüntesse, és a jö-
vevényszavak miatt elidegenedett osz-
mán-török nyelvet ismét népivé tegye:
új szókinccsel gazdagítsa (a régi török
nyelvből merítve) az új nyelvet. Az
volt tehát az egyik cél, hogy a perzsa,
arab, francia, olasz stb. eredetű szava-
kat ősi török elemekkel váltsák fel.
Például: terakki etmek ilerlemek = 'ha-
lad'; müsabih benzer = 'hasonló';
mümsil oyuncu = 'színész'; miiellif,
muharrir yazar = 'író'; lisán-i íahrir
yazi dili = 'írott nyelv'; realizm ger-
gekgilik = realizmus stb.

Természetesen egészen új szavakat
is kellett teremteni a jövevényszavak,
illetve az eltorzult idegen szavak he-
lyett, hogy török nyelven eleget lehes-
sen tenni a társadalmi haladás termé-
szetes követelményeinek, elsősorban a
műszaki és a természettudományos
szaknyelvekben. Például: mürabba
karé = 'négyzet'; müselles üggen =
'háromszög'; otonom özerk = 'auto-
nóm'; aktuel güncel = 'aktuális'; tás-
kás - 'fogó'; makine dairesi = 'gép-
ház'; sanayi garsisi = 'iparcsarnok*
stb.

Megőrizni a múlt értékeit, és azok
alapján újat alkotni: ez volt a török
nyelvtudomány egyik nagy programja.

Atatürk jól ismerte a magyar kultúrát,
a magyar nyelv fejlődésének történetét, s
úgy vélte, hogy ez az a kultúra, ez az a
nyelv, amelyik legjobban hasonlítható az
ősi török kultúrához, nyelvhez. Ezért a
német, az olasz, a francia stb. nyelvújítá-
si programok ismeretében is a magyart
ítélte követendőnek.

A Magyarországon, különösen a
budapesti egyetemen már több mint
ötven éve működő török tanszéken fo-
lyó turkológiái kutatások sem voltak
ismeretlenek a. török kutatók előtt
Ezek viszonzásaképpen Atatürk sze-
mélyes utasítására hozták létre az iz-
mosodó Török Köztársaság első egye-
temén, az Ankara Üniversitesi, Dil ve
Tarih-Cografya Fakültesin (Ankarai
Egyetem Bölcsészettudományi Kar) a
magyar intézetet

Abban, hogy Mustafa Kemal A-
tatürk érdeklődést mutatott a magyar
tudomány iránt, nagy szerepet játszót-
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tak Mchmet Faut Köprülü (1890-
1966) és Hámit Zübeyr Kosay (1898-
1984), akiket szoros baráti szálak fűz-
tek Magyarországhoz, a magyar tudo-
mányos élethez.

Mehmet Fuat Köpriilüt, a kiváló
török irodalomtörténészt 1938- ban a
Körösi Csorna Társaság, 1964-ben pe-
dig a Magyar Tudományos Akadémia
választotta tiszteletbeli tagjai sorába.

Hámit Zübeyr Kosay, baskír szár-
mazású menekült fiatalember, a ma-
gyar-török összehasonlító nyelvészet
művelésére, kutatásaik helyszíni foly-
tatására a Konstantinápolyi Magyar
Tudományos Intézet támogatásával
1917-ben érkezett Budapestre. Eötvös-
kollégistaként 1923-ban fejezte be
egyetemi tanulmányait, majd Gom-
bóc/ Zoltánnál és Németh Gyulánál
doktorált, és 1925- ben tért vissza Tö-
rökországba.

Hámit Zübeyr Kosay a török kultu-
rális életben vezető szerepet töltött be,
és mindig a magyar-török kapcsolatok
javításáért dolgozott. Ő volt az, aki
Hóman Bálint, Fehér Géza, Kossányi
Béla, Vámbéry Ármin, Palotay Gcrt-
rúd, Czeglédy Károly munkáit ismer-
tette, és műveiket törökre fordította.

Kosay, a török múzeumok orszá-
gos főigazgatójaként meghívatta Rá-
sonyi Lászlót Ankarába előadások
tartására. Hámit Zübeyr Kosay úgy
vélte, hogy háláját törleszti azért,
hogy a legnehezebb időkben őt Ma-
gyarországon Teleki Pál, Németh
Gyula és Gombocz Zoltán, az Eötvös
Kollégium és az egyetem felkarolták.
A meghívás és az előadás sikere
hosszú évekre meghatározta Rásonyi
László sorsát.

Az, hogy Kemal Atatürk mennyire
nagy és fontos vállalkozásnak tekintet-
te a magyar nyelvújításhoz erősen ha-
sonló török nyelvi forradalmat, bizo-
nyíték rá: 1935-ben az ő személyes
meghívására a Dil ve Tarih-Cografya
Fakültesi számára a külföldről szer-
ződtetett professzorok közül elsőnek
érkezett Ankarába Rásonyi László az-
zal a szándékkal és megbízással, hogy
ő szervezze meg az ankarai Hungaro-
lógiai Intézetet.

így jött létre az Ankarai Egyetem
Hungarológiai Intézete, amelynek az

egyik fő célja a török-magyar tudo-
mányos és kulturális kapcsolatok ápo-
lása volt. Az 1935/36-os tanévben in-
dult Hungarológiai Intézel szervezeti-
leg a turkológiái tanulmányokhoz kap-
csolódott, s így tulajdonkeppen egyfaj-
ta kiegészítője lett a hazai turkológiá-
nak.

Az Atalürk szándékainak megfele-
lően felállított ankarai Hungarológiai
Intézel feladatai a következők voltak:

- a Magyarországon már régóta fo-
lyó turkológiái kutatások eredményei-
nek és módszereinek a lörök tudo-
mányos életbe való átültetése azért,
hogy a turkológia, a török nyelveszet
és a lörök nyelvtudomány profitálhas-
son a hungarológiából;

- ismertetni a magyar nyelvei, a
magyar nyelvhasználatot;

- megismertetni a magyar nyelvé-
szek tevékenységét, eredményeiket;

bemutatni a magyar nyelvészeti
irodalmat, a nyelvtudomány kutatásai-
nak tartalmi és módszertani változása-
u. az új eredményeket, s mindezt meg-
ismertetni a török tudományos körök-
kel, sőt a lehetőségek határáig a közvé-
leménnyel is;

- nyomon követni a magyar nyelv
fejlődését;

- közös tudományos munkálatokat
szervezni;

- az újonnan alakuló török nyelvé-
szeti és történeti kutatásokra török
szakembereket képezni;

- megismertetni a magyar irodalmat
és a magyar történelmet.

A Török Köztársaság alapítójának
célja ezzel a döntéssel tehát e messzire
látó politikus forradalmi tette volt a
török nyelv megújításával összefüg-
gésben.

Az új Ankarai Egyetem Bölcsészet-
tudományi Karának legfontosabb célja
a török múlt, a török őstörténet és a
török nyelv eredete kérdéseinek kuta-
tása volt. Azonban az 1936 januárjában
elhangzott ünnepélyes megnyitó be-
szédből az is kiderült, hogy a Bölcsé-
szettudományi Kar egyik fő feladata
lesz az ún. Günes-Dil Teorisi, azaz a
Nap és Nyelv Elmélet megismertetése,
alkalmazása. Ebben az időben számos
török és külföldi turkológus tanul-
mányozta ezt az elméletet. 1936-ban a
Dolmabahce Sarayiban tartották a II.
Török Nyelvészeti Kongresszust, ahol

érdekes és értékes előadások hangzot-
tak el, többek között Németh Gyuláé.

Az ankarai Hungarológiai Intézet-
nek, jobban mondva a vezetőjének,
Rásonyi Lászlónak kiemelkedő szere-
pe volt ekkoriban a magyar-török kap-
csolatok szervezésében, a török tudo-
mány fejlesztésében. Az 1937-ben, a
lörök tudomány akkori egyik központ-
jában - Dolmabahce Sarayiban - ren-
dezeti kiállításnak a közép-ázsiai tö-
rökségre és a magyar történelemre vo-
natkozó anyagát Rásonyi irányításával
állíloiták össze. Akkoriban a Törökor-
szágban rendezett különböző kong-
resszusokon részt vett magyarok nevei
önmagukért beszélnek: Alföldi And-
rás, Fehér Géza, Fettich Nándor, Mo-
ravesik Gyula, Zichy István, Németh
Gyula, Rásonyi László képviselték a
magyar tudományt, akik a régi török-
magyar kapcsolatokról tartottak előa-
dásokat.

Rásonyi László egyéb munkái mel-
lett részt vett a török nyelv helyesírási
szótárának elkészítésében is. A Türk
Ansiklopedisi, azaz a Török Lexikon
magyar vonatkozású címszavait is Rá-
sonyi szerkesztette. Kezdeményezte
Bartók Béla, Erdélyi István, Molnár
József, Fekete Lajos meghívását.

A fentieken kívül azóta még számos
magyar tudós, kutató dolgozott Török-
országban. Többek között Halasi Kún
Tibor, Eckmann János, Palotai Gert-
rúd, Zajti Imre, Eckhart Ferenc stb.
segítették a török tudomány és műve-
lődés fejlesztését, a Hungarológiai In-
tézet működését.

Meglepő dolog, de művelő-
déstörténeti tény a török nyelvújítási
mozgalomnak az a szembetűnő sajá-
tossága, hogy magyar tudósok (nyelvé-
szek, történészek, turkológusok, kelet-
kutatók és egyéb tudományágak képvi-
selői) is részt vettek a nagy vállalko-
zásban.

A magyar tudósok szerepe, közre-
működése gazdagította a török tudo-
mányos életet, mindenekelőtt a török
nyelvészeti és történeti eredményeket.

Kutatásaim alapján hiszek abban,
hogy a magyar és a török nyelvtudo-
mány zaklatott világunkban is újabb
reneszánszát fogja élni, és a távoli jövő
számára is kitermeli majd nagy tudósa-
it és szerény munkásait egyaránt.



„Nem halok meg addig,
amíg Ot haza nem hozzuk
Levelek Kenderesre

Tisztelt Polgármester Úr!
A „Mai Reggel" című napilap 1991. január 30-i számá-

ból értesültem róla, hogy Kormányzó úr Ófőméltósága földi
maradványai elkcpzelhetőleg ezen év augusztus 20-án
visszatérnek hazánk földjébe.

Kérem, hogy a szervezőbizottság elnökének címét, illet-
ve az ebben illetékes személy lakcímét juttassad címemre!

Köszönöm segítségét!
HonIMrsi tisztelettel

Pintér Kornél
Lovas, 1991. január 31.

Kelet Népe Párt
- Kereszténydemokraták -
1076 Budapest, Péterffy S. u. 42.
Tel.: 141-5437
Polgármesteri Hivatal

T. Polgármester Úr részére
Kenderes
Tisztelt Polgármester Úr!

A Kelet Népe Párt Politikai Testülete nevében keresem
meg, hogy felkérjem annak a népi követelésnek a felkarolá-
sára, mely a múlt igaz magyar értékének tekinti vitéz
nagybányai Horthy Miklós politikai rehabilitációját.

A rehabilitáció első lépése hamvainak államfői tisztele-
tadássali hazahozatala, és egy később kijelölendő méltóhe-
lyeni újratemetése.Az a politikus volt 70 év távlatában, aki
egyedül állt ki az elszakított magyar területek magyarságá-
ért. A történelem különös fintora, hogy a magyar identitás
megőrzésének szelleme újra nevének, tetteinek lábrakapá-
sával indul útjára.

Hiszem, hogy az önkormányzat eleget tesz Nagy Fia
emlékének megőrzésére.

Ennek a politikai rehabilitációnak támogatói vagyunk.
Üdvözlettel

Tamási Frigyes
pártelnök

B udapest, 1991. február 1.

Igen Tisztelt Polgármester Úr!
A mai Magyar Nemzetben olvastam, hogy Önök (és egy

tengerésztiszti bajtársi szövetség) haza akarja hozatni Por-
tugáliából nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyarország
kormányzójának hamvait.

Amikor 1987-ben Portugáliában, Lisszabonban jártam,

elkészítettem egy grafikát a kormányzó úr síremlékéről, egy
előzetesen derékig lefotografált fénykép felhasználásával.
Virágot vittünk a sírra. A kormányzó úr sírja mögött van
volt szárnysegédjének a sírja, őt is haza kellene hozni.

Mint aki tanultam éveken át a portugál nyelvet, és
évtizedeken keresztül álmodoztam azon, hogy nem halok
meg addig, amíg Ót haza nem hozzuk, felajánlom segítsé-
gemet, és kérem, hogy az intéző csoportba engem is
kooptáljanak. Nyugdíjas tervezőintézeti főmérnök vagyok,
jogi doktorátussal. Szeretnék a lisszaboni küldöttségben
részt venni, bár az utóbbi időben kevés lehetőségem volt a
portugál nyelvet gyakorolni. A hír hallatára újból nekilát-
tam. Boldog lennék, ha e nemzeti ügyben segítségükre
lehetnék.

Várom megtisztelő soraikat.
Üdvözlettel

Dr. Barna Mihály
Budapest

Tisztelt Polgármester Úr!
A Szegedi Tv adását néztük, nyugdíjas kollégák, és

felháborodva hallgattul az Ön nyilatkozatát, miszerint:
Horthy Miklós hamvait haza óhajtják hozatni Kenderesre, a
családi sírboltba.

Mondja, és kérdezzük, egyáltalán ismeri Ön ezt a véres-
kezűt, az 1919-es tanácsköztársaság leverőjét? Aki népünk
legjobb fiait, családapákat élve veretett agyon, nem hallott
az orgoványi hírhedt vérengzésről és a hajmáskéri tömeges-
kínzásokról, kivégzésekről sem? Ha Ön minderről nem
hallott, ez szomorú Önre nézve, de talán Ön nem is akar
ezekre emlékezni, Önt ezeknek a nagyszerű hazafiaknak a
sorsa nem érdekli, mint azt a kenderesi lelkész urat sem, aki
olyan bölcsen nyilatkozott a már említett tévéadásban.
Kérdezem, ez a lelkész úr és ön ha van egyáltalán lelkiisme-
retük, az általam említett több tízezer egyszerű ember
életéért, hősökért felelősséget nem éreznek? Pedig ezeknek
még élnek a hozzátartozóik, akiknek apjuk a jobb jövőért
adta életét, és ezt az életet ez a fasiszta alvilági bandita,
Horthy és piszkos tőkésbandája vette el. Gondoljuk meg-
győződésünkből, Önöket mindez nem érdekli, Önöket az
önös pillanatnyi érdekük, a hatalom irányítja, és az sem
igaz, hogy Kenderes lakossága kivétel nélkül kérné a
gyűlölt hajdani dinasztia hazahozatalát. A magyar nép, a II.
világháborúban 600 ezer magyar katona lemészárlója ő, ezt
a történelmet illő lenne ismerni. Jó lenne, ha ezeken
elgondokoznának a lelkész úrral.

Tóth Gábor
Tatabánya, 1991. február 1.
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Kenderes Önkormányzata Vezetőjének
Kenderes

Tisztelt Polgármester Úr!
A Kossuth rádió mai napi 18.20-18.45 óra közötti

Szemle c. (Tallózás hetilapokban és folyóiratokban) műso-
rában szó volt arról, hogy a T. Önkormányzat és Kenderes
lakossága eleget kíván tenni Horthy Miklós végakaratának,
mely szerint hamvai a kendercsi temetőben legyenek végső
nyugalomra helyezve.

Kérem, ha c temetés időpontja ismertté válik, erről
lehetőleg mielőtt értesíteni szíveskedjenek.

Indokaim: Anyai nagyapám, néhai Hódosy Sándor Ken-
deresen született 1862-ben, és gyermekként játszótársa volt
Horthy Miklósnak. Nagyapám Kenderesen tanulta ki a
kovácsmestcrscgel, majd néhány év múlva Mezőtúrra köl-
lözött, és ott folytatta a mesterséget az 1931 -ben bekövetke-
zett haláláig.

Horthy Miklós az elemi iskola utolsó éveit és további
tanulmányait szülőföldjétől távol folytatta. Mint diák, kadét
és katona csak nyaranta látogathatott haza, és találkozott -
nagy ritkán - fiatalkori játszótársaival.

Horthy Miklós mint kormányzó - országjárásai során -
nagyapám idősebb korában két alkalommal járt Mezőtúron
(az 1920-as évek során). Az első alkalommal - átutazóban -
nagyapámat a műhelyében látogatta meg. A második alka-
lommal a kormányzó hivatalos" ünnepség díszelnökeként
járt Mezőtúron. Ez ünnepség után a kormányzó a Reformá-
tus Fiú Gimnázium udvarán a város polgáraival kívánt
találkozni. E találkozót megelőzően egyik testőrét azzal a
kéréssel küldte nagyapám lakására, hogy találkozni kíván
vele.

Nagyapám 1931-ben történt elhunyta alkalmával a kor-
mányzó úr táviratban fejezte ki családunknak részvétét.
Mindezt azért kívántam a T. Polgármester Úr számára
ismertetni, mert a hivatkozott rádióadásban utalt arra, hogy
a kenderesi emberek tisztelettel emlékeznek Horthy Mik-
lósra.

E rövid emlékező soraim azt kívánták bizonyítani, hogy
úgy tűnik, e tisztelet kölcsönös volt. (Megcáfolva az évtize-
dek során vele kapcsolatban emlegetett - ma már a tárgyila-
gos közvélemény által sem szívesen hallott - „torz" minősí-
tési szólamokat)!

Kenderes lakosságának e nemes szándékát azért támo-
gatom, mert országunk kevés vezetőjéről volt ismeretes
olyan szülőföldhöz és földijeihez való ragaszkodás, mint a
néhai Kormányzó Úr részéről volt tapasztalható. Úgy vé-
lem, ezzel újkori történelemtudósaink is egyetértenek majd.

Remélve, hogy az önkormányzat a kenderesi emberek
nemes szándékát meg tudja valósítani, kérem szíves értesí-
tését idejében, hogy a temetésen - az ország különböző
részére széttelepült családom tagjaival - részt vehessek.

Fáradozásukért őszinte elismeréssel és tisztelettel

Molnár István
Budakalász, 1991. január 19.

Igen Tisztelt Polgármester Úr!
Ez lenne a megszólítás, ha egy pár nappal korábban nem

nyilatkozott volna a nagy nyilvánosság előtt, és hallgatta
egy pár millió ember - megboránkozva! Ugyanis Ön szerint
nagybányai vitéz Horthy Miklósnak a hamvait haza kell
szállítani Kenderesre az ősi kastélyba, s ott helyezni örök
nyugalomba.

Hál ez nem megy! Mármint az örök nyugalom! Ugyanis
kísérteni fogja - örökre - százezer magyar katona szelleme,
akiknek az életét ő oltotta ki a doni kanyarban! Mint a
legfőbb hadúr, az ő parancsára - és a duruzsoló sok
vezérkariaknak súgására - haltak meg! Ilyen Kének és
hasonlóak miatt! Nem gondolja, hogy a sok ezer honi
halottat is oda kellene temetni? Igaz, ők nem építettek
vasutat és utat Kenderesre, csak vérük hullása az eredmény!
Persze, hogy kellett vasút meg út! A sok sisere had csak
nem poros úton megy vadászgatni?

Gondolja meg hős javaslatát! Akkor még nem is tud a
Viribus Unitis hadihajón történt tizedelésről, amit Horthy
rendeltel!

Vagy bájos mosolyáról a másik gyilkos - Hitler -
oldalán, amikor eladta Magyarországot a fasizmusnak,
védve saját életét és vagyonát.

Nem tudjuk, milyen iskolát járt, de úgy látszik, a magyar
történelemből megbukott! Mint ahogyan nem sokára mint
polgármester is meg fog bukni.

Mi, akik végig szenvedtünk Horthy szegedi bevonulásá-
tól végnapjaiig, és akik isteni segítséggel életben maradtak
Don után is, tiltakozunk az ön „nemes gesztusa" ellen!

A sok tízezer magyar katona nevében
Doni Bajtársak

1991. március 15.

Tisztelettel Polgármester Úrnak!
Csak néhány gondolattal szeretnék hozzászólni a vasár-

napi Nap tv műsorvezetője azon kérdéseihez, melyet a
Kenderes község polgármesteréhez tett „volna", ha a talál-
kozás létrejön a „kínpadon". Horthy Miklós ügye. De talán
nézzük, milyen kérdéseket sorolt fel. Hogy fasiszta ország-
gyarapító volt. Csendőr sortüzek terhelik. Matrózok kivég-
zése. Mit szólnak a zsidók, a környező államok: szerbek,
zsidók, csehek? A hétfői (1 l-e) Magyar Nemzet első
oldalán Boros Péter írása már pozitív és reális gondolkodás,
tisztánlátás mellett lehetőséget lát arra, hogy a családi
sírboltban helyezzék örök nyugalomra. Tisztelt polgármes-
ter úr, a korábban felvetett gondolatával nincs egyedül
ebben az országban. Nagyon sok magyar ember elfogadja a
megtörtént történelmet. A megítélése pedig nemcsak kom-
munista módszerrel lehet, mint ahogy a műsorvezető kérdé-
seiben is rejlett.

Talán az első kérdésre - az országgyarapítás az adott
körülmények között - nem tudom felróni, hogy csak ő
döntött egyedül, a környezetének felelősségét nem neki kell
viselni. Ilyen értelemben a bűnös Nyugat is Chamberlain
(angol), Daladier (francia) miniszterek nyakába varrná,
hogy Lengyelországot, Csehszlovákiát odadobták Hitler-
nek stb.



A második kérdésre csak azt tudom mondani, hogy a
háború sok áldozattal járt mindig. De önkényesen tette
vagy bírósági ítélet útján, nem úgy, mint a II. világhábo-
rúban a német és magyar tábori csendőrök a szökevé-
nyekkel, jóllehet elsodródott katonákkal tették. Talán a
Horthyról írott Gosztonyi Péter-könyv erre is választ ad
(Svájc). Mit szólnának a zsidók - ha az a zsidó, Moszk-
va-bérenc a farkasréti temetőben nyugodhat, akkor sem-
mi aggálya nem lehet a zsidóközösségnek. Hisz Rákosi
nemcsak a magyar népet alázta meg, de a saját fajtáját is
bebörtönözte, elvtársait kivégezte. Csak ennyit erről.

Csendőr sortűz: hány halott volt? És a salgótarjáni
sortűznél? Vagy a 301-es parcella és a sok elítélt, a
munkásőrséggel megalázott parasztság stb. Kádár is ma-
gyar ember volt, magyar földben van eltemetve. Horthy-
Kádár. Összevetésükkor mindkét oldalon a nemzetközi
helyzetet is kell értékelni. Horthynál az I-II. világhábo-
rút, Kádárnál az 1945 utáni békerendszert (békeidőben).

Mit szólnak a környező államok: a szerbeknél, tudjuk,
voltak atrocitások a bevonulásnál és később is (Cseres
Tibor filmje), kb. 3500 ember. Köztük biztos voltak
ártatlanok is. 1944-ben Tito engedélyével kb. 40 000
magyart és odatelepített csángót végeztek ki bírósági
ítélet nélkül. És még sokáig üldözték a magyarságot.

A románoknál tudni kell, hogy 1920 után kétszázezer
magyart elüldöztek Erdélyből. A vasgárdisták sem bán-
tak kesztyűs kézzel a magyarsággal (Minan). A csehek
esetében nem tudok kirívó esetekről, de azt tudom vi-
szont, hogy a Felvidék történelme, gazdasága, kultúrája
összefügg a magyar királysággal. Tehát nincs mit sze-
münkre vetni. Együtt harcoltunk a császárság ellen.

És végül még néhány történelmi tétel: Rákóczit is
hazahoztuk, pedig osztrák császár ellen harcolt, és mi a
monarchia része voltunk. Ferencz József is hozzájárult,
tehette volna másképp, az osztrák népet, gondolom, nem
kérdeztük meg.

Talán Kossuth esetében sem kérdeztük meg a külön-
böző szomszédos népeket. A császárnak pedig legna-
gyobb ellensége volt. Akkor most miért kérdeznénk meg
a szomszédokat?

Most pedig polgármester úr elveivel egyetértek, ne hagy-
ja elveszíteni nemzeti gondokodását, sokan vagyunk Ön
mellett. Megérik az idő arra, hogy az Ön akarata is
teljesüljön. A nemzeti gondolkodás a magyarság értéke volt
mindig, nem a kommunistáké, majd csak elfogynak. Csak
röviden kívántam a műsorvezető izgató kérdéseire reagálni.

Önnek sok sikert kívánok, ne adja fel a lehetőséget,
csak bölcsen kell elindulni ezen az úton.

Tisztelettel egy Tiszántúlról elvándorolt egyén
Kisari Péter
Dunaújváros

DOKUMENTUM

Ui.: A Tiszántúlon nőttem fel, Dévaványán és Gyomán
jártam iskolába. Sokat láttam, tapasztaltam az életben. A
magyarsággal történt jó-rossz eseményekre mindig érzéke-
nyen reagáltam. Reálisan igyekeztem mindig megítélni, bár
jól lehet, hogy segíteni, jobbítani kevés voltam.

Még egyszer tisztelettel köszöntöm
Kisari Péter nyugdíjas

A zavarásért szíves elnézését kérem.
Ferencz József császár és Horthy Miklós kormányzó a

közel százéves uralkodásuk alatt nem végeztek ki annyi
embert (1948-49 is beleértve és a Bach-korszak), mint
Kádár János.

Csak utána kell nézni a történelemben.

Kenderes Város Önkormányzata Polgármesterének
Kenderes
Tisztelt Polgármester Úr!
Örömmel olvastam az újságban, hogy vitéz nagybányai

Horthy Miklós kormányzó úr földi maradványait hazahoz-
zák, és méltó eltemetésben lesz része.

Az volna a tiszteletteljes kérésem, hogy a temetés idő-
pontjáról értesíteni szíveskedjen, miután azon részt szeret-
nék venni.

Előre is megköszönve szíves fáradozását, maradtam
szívélyes üdvözlettel

Marschall Jenő
Budapest, 1991. február 9.

Kenderes Polgármesteri Hivatala
Polgármester Uram!
Életem utolsó szakaszának a határán arra érzem magam

elhivatottnak, hogy számot adjak az elmúlt hatvanöt év általam
összegyűjtött tapasztalatairól, okulásául az utódainknak.

Mindenek előtt hálával kell megemlékeznem szüléimről,
tanáraimról és azokról, akik nem hivatásosként, de akarva-
akaratlanul is jó magyarnak neveltek. Jóllehet, a magyarság
egyik legnehezebb időszakát kellett átvergődnünk, de panasz
helyett jó érzés tölt el amiatt, hogy nem adtuk fel a hitünket
Tisztában vagyok azzal, hogy a vérem eredete mellett ugyan-
olyan szerepet töltött be a jó példák látása, mely abban az
időben akadálytalanul plántálhatta az én tudatomba is a haza
iránti hűséget Ez pedig Horthy Miklós kormányzó úr jócsele-
kedete: ha ő nem állt volna a nemzetünk élére, nagy a
valószínűsége, hogy huszonöt évvel előbb vált volna lehetsé-
gessé az elhibázott eszmék éledése, melyek a hazafias gondol-
kodást irtani igyekeztek.

Felajánlom, ha a szerény lehetőségeimmel - úgy is, mint
osztrák és magyar állampolgár - segítségére lehetnék Kende-
res ügyeinek, kérem, szíveskedjék a címemre levelet küldeni.

Szebb jövőt adjon Isten!
Hideg Kornél

Bécs, 1991. január 25.
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Fazekas Sándor

A családról
A Horthy-nemzetség a székelyföld-

ről eredezteti származását. A család
egyes ágai már a XVII. századtól lak-
tak szabolcsi, szatmári birtokaikon és
Kolozsvárott is.

Horthy István, aki a régi nemesség-
hez vitézsége elismeréseként 1635-ben
II. Ferdinánd királytól saját címert ka-
pott, Kolozs megyei földbirtokos volt.
Az adományozó levelet is Kolozs vár-
megye hirdette ki 1657. június 21-én.
A „nagybányai" előnevet első ízben
1697-ben használta Horthy István er-
délyi református püspök István nevű
fia, aki II. Rákóczi Ferenc mellett ud-
vari titkárként szolgált. A nemzetség
székely törzse az erdélyi reformáció
óta követi a református vallást.

A család címerének eredetijét a ma-
rosvásárhelyi Teleki- Tékában őrzik, a
Horthyak nemességére vonatkozó ok-
levelek, iratok az országos levéltárban
találhatóak. A címer leírása: kék pajzs-
ban hármas zöld halom kimagasló kö-
zépsőjén könyöklő, három búzaka-
lászt tartó páncélos kar. A sisakrész
ugyanez. A címer kördísze: kék, arany,
vörös, ezüst.

Vitéz nagybányai Horthy Miklós
kormányzó, a Horthy-nemzetség idő-
sebb (fő) ágából származotL Édesapja,
Horthy István (1830. február 13-1904.
július 24.) nagybirtokos, a magyar fő-
rendiház élethossziglan kinevezett tag-
ja, édesanyja Halassy Paula (1839—
1895) volt. Kilenc gyermekük szüle-
tett, két leány és hét fiú, kik közül
Szabolcs, István és Miklós katonai pá-
lyára lépett.

Horthy Szabolcs dr. az első világhá-
ború előtt Tisza István egyik közeli
munkatársa, közigazgatási vezetőként
dolgozott, mint Jász-Nagykun-Szolnok
vármegye főispánja. A háború kitöré-
sekor jelentkezett a frontszolgálatra,

ami meglehetősen szokatlan dolog volt
egy ilyen magas tisztség viselőjétől.
Mint József főherceg parancsőrtisztje,
egy felderítés alkalmával, 1914. no-
vember 22-én halt hősi halált a keleti
arcvonalon.

A kormányzó másik bátyja, Horthy
István, huszártisztként végigharcolta a
háborút, megsebesült, folyamatosan az
első vonalban küzdött. Lovassági tá-
bornokként, a huszárság felügyelője
volt a húszas években.

Tengerésztiszt
a monarchia
vonzásában

Nagybányai Horthy Miklós, Ma-
gyarország későbbi kormányzója
1868. június 18-án született Kendere-
sen, a család régi kúriájában, mely a
török hódoltság megszűnte óta a nem-
zetség lakhelye, és egyúttal édesapja
mintegy 2500 holdas birtokának köz-
pontja volt. Id. Horthy István teljesen a
gazálkodásnak élt, és gyermekeit igen
szigorúan nevelte, korán önállóságra
szoktatva őket. Horthy Miklós már
nyolcéves korában debrecenbe került,
ott járta ki az elemi iskola harmadik és
negyedik osztályát, majd Sopronban, a
német nyelvű gimnáziumban tanult, s
ott is érettségizett. 1882-ben sikerrel
felvételizett a monarchia haditengeré-
szeti akadémiájára, ahová hatszázti-
zenkét jelentkező közül mindössze
negyvenkettőt fogadtak el. Az iskola
nehéz voltát mutatja, hogy végül csak
huszonheten jutottak el a hadapróddá
avatásig. A négy tanév elvégzése után
hosszú szolgálati évek következtek. A
frissen végzett tengerésztiszt bejárta a
Földközi-tengert, 1892-94 között pe-
dig a Saida korvett fedélzetén földkö-
rüli úton is részt vett. Három hónap
szabadság után, 1894 őszén Horthy
Miklóst már mint a tengerészeti mű-

Horthy Miklós
1868-1957

Kenderestől Estorilig
szaki bizottság egyik képviselőjét lát-
hatjuk - angliai, portugáliai hajóútra is
sor került ebben az évben. Visszatérése
után az Artemisia iskolahajó parancs-
nokává nevezték ki, majd a Sperber
torpedónaszád kapitányi tisztségét is
ellátta. 1901. július 22-én, Aradon há-
zasságot kötött jószáshelyi Purgly
Magdolnával, majd Polában, a haditen-
gerészeti támaszpont-városban tele-
pedtek le, itt születtek gyermekeik is.

A századforduló békeéveit fokoza-
tosan beárnyékoló fejlemények kiha-
tottak Horthy Miklós életére is: mint
kapitány részt vett a török szultánt
reformokra ösztökélő 1903-as nemzet-
közi flottatüntetés hadmozdulataiban,
és parancsnoka volt a folyamatosan
Konstantinápolyban állomásozó Tau-
rus osztrák-magyar hadihajónak is.
Ekkor hosszabb ideig családjával
együtt a török fővárosban élt, és tanúja
volt az ott zajló forrongásoknak, forra-
dalmaknak, matrózaival biztosította a
nagykövetség védelmét.

Horthy pályafutása eddig a pontig
aligha tért el a kortárs tengerésztiszte-
kétől, ekkor azonban váratlan fordulat
történt: az uralkodó szárnysegédévé
nevezte ki, és magához rendelte Bécs-
be.

A monarchia bonyolult állami fel-
építésének sajátossága volt, hogy az
alkotmányos monarchiára jellemző
kormány, parlament, minisztériumok
mellett megmaradt a császári-királyi
udvar, illetve udvari szervezet jelenté-
keny szerepe. Az uralkodó mint a had-
sereg főparancsnoka, jelentős jogkö-
rökkel bírt, és vezető teendőiben négy
szárnysegéd segítette, négy tiszt a had-
erő négy fő fegyverneméből. Horthy öt
évig volt I. Ferenc József szárnysegéd-
je, és ebben a tisztségében lényegében
titkán funkciót töltött be. Szervezte a
napi programot, rangsorolta a látogató-
kat, tájékoztatta az uralkodót, és köz-
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vetítette parancsait. Mindez egyben
páratlan lehetőséget jelentett egy euró-
pai nagyhatalom működésének megis-
merésére, a kulisszák mögé való bepil-
lantásra, ismeretségek kötésére, még-
hozzá a legmagasabb szinten. Magától
értetődik, hogy a tisztség betöltésénél
is magas követelményeket vettek fi-
gyelembe, így a rátermettséget, az
uralkodó iránti hűséget, a nyelvtudást
(Horthy Miklós legalább fél tucat nyel-
vet beszélt) stb.

Egy ilyen feladat ellátása óhatatla-
nul közvetlen kapcsolattartást is jelen-
tett Ferenc Józseffel, akinek személye
nagy hatással volt Horthyra. Politiká-
ját, kiegyensúlyozottságát a későbbiek
során is példának tekintette. „Ez az öt
év volt életem legszebb, leggondtala-
nabb időszaka" - írja később, portugá-
liai emigrációja idején, emlékirataiban.

Az udvari szolgálatot a szarajevói
merénylet, majd az azt követő háború
szakította félbe. 1914 decemberében a
Novara páncélos cirkáló parancsnoka
lett, és részt vett több földközi-tengeri,
illetve adriai hadműveletben, így az
olasz hadbalépéskor támadást irányí-
tott a velencei partok ellen. A háború
négy és fél éve alatt számos önálló
vállalkozása is volt, a legemlékezete-
sebb ezek közül az 1917. május 15-én
lezajlott otrantói tengeri ütközet, ahol a
Horthy vezetése alatt álló, három cir-
kálóból és két rombolóból álló flotta
keresztültörte az antant-blokádot, és
visszaverte az ellenük indított olasz-
angol támadást is. Horthy Miklós sú-
lyosan megsebesült a harcban, amikor
gránát robbant a közvetlen közelében:
öt szilánk hatolt a lábszárába. Hónapo-
kig lábadozott ezután, de a flottát sé-
rülten is visszavezette a cattarói kikö-
tőbe. Felépülése után a Prinz Eugen
dreagnouth (nehéz csatahajó) parancs-
noka lett, majd 1918 februárjában IV.
Károly kinevezte az egész osztrák-ma-
gyar flotta parancsnokává. Ó volt az
egyetlen magyar nemzetiségű vezetője
ennek a nagy múltú haderőnek.

Az utolsó háborús évben már mutat-
koztak az összeomlás előjelei, Horthy
emlékirataiban el is ismeri, hogy egy
lázadni készülő flotta irányítását kellett
ellátnia. Csak a legszigorúbb fegyel-
mező szabályokkal és hadbíráskodás-
sal sikerült harcképes állapotban tarta-

ni a hadsereget, mely nyílt küzdelem-
ben ugyan sosem maradt alul, de a
hátteret jelentő társadalom, állam nem
bírta elviselni a háborús nyomást, és
vereséget szenvedett.

1918 őszén a helyzet egyre válságo-
sabbá vált, a balkáni arcvonal össze-
omlott, megindult a monarchia széthul-
lása, a központi hatalom működése
egyre formálisabb lett. Az adriai ten-
gerpart az újonnan alakult délszláv ál-
lamhoz került, s a király 1918. október
28-án azt az utasítást adta Horthynak,
hogy a flottát adja át a délszláv nemzeti
bizottság képviselőinek, elkerülendő
azt, hogy olasz kézre jusson. Erre
1918. október 31 -én került sor, és ezzel
az első világháborúban a legmagasabb
tisztséget elért magyar katonai pa-
rancsnok karrierje - úgy tűnt - végére
ért. A magyar tisztek házaikat, minde-
nüket hátrahagyva indultak vissza a
forradalmak lázában égő Budapestre,
hazájukba.
• •

Összeomlás és
konszolidáció

A háború vesztés, a történeti Ma-
gyarország területének megszállása, az
egymást követő forradalmak időszaka
mint káoszt, szégyent és egy korábban
szinte töretlenül fejlődő ország szét-
hullását előidéző szomorú requiem je-
lent meg a monarchiát szolgált vezető-
réteg tagjai előtt. Kevesen maradtak,
akik nem húzódtak vissza az aktív
politizálástól. 1918 őszén Horthy is a
tengerpartól Budapesten át Kenderesre
utazott. Itt töltötte gazdálkodással csa-
ládja körében a rövid életű polgári
kormányok és a „kommün" időszakát
is. Kenderesen természetesen másként
élte meg egy katonatiszt a forradal-
makat, hiszen a Tiszántúlon rövid volt
a tanácsköztársaság uralma, annak vé-
get vetett a román megszállás. Horthy
számára, emlékiratai szerint, egyszerre
volt küzdelemre ösztönző tényező
mind az idegen csapatok ottléte, mind
az, hogy a kommunistákat nem tudta
legitim vezetőként elfogadni. így volt
logikus lépés, hogy elfogadta a szegedi
székhelyű fehérkormány felkérését, és
átvette a szervezkedő „nemzeti hadse-
reg" vezetését. Miután 1919. június
6-án hadügyminiszterként hivatalba lé-

pett, belevetette magát abba a szervező
munkába, amelyet Károlyi Gyula, Te-
leki Pál, Bethlen István folytattak azzal
a céllal, hogy a részben románok, rész-
ben franciák által megszállt területeken
egyfajta hatalmi alternatívát kínáljanak
a bukásra ítélt tanácskormánnyal
szemben, illetve helyette. Fennállt
ugyanis annak a veszélye, hogy a kom-
munisták után már egyáltalán nem ma-
rad olyan szervezett politikai erő,
amely átvehetne az irányítást. Horthy-
ra háborús múltja, elismert sikerei mi-
att esett a választás. Tevékenysége ve-
szélyes egyensúlyozás volt, hiszen
egyetlenmegszálltországban semköny-
nyű hadsereget toborozni, függetlenül
pártállástól vagy politikai irányultság-
tól. A fehárkormány katonai ereje a
közös hadsereg tisztjeiből, illetve a vö-
rösöktől átállt néhány ezredből és zász-
lóaljból állt, mely csapatokra támasz-
kodva Horthy, mint fővezér, 1919. au-
gusztus 9-én függetlenítette magát a
bizonytalan hátterű és ingatag kormá-
nyoktól, így a Fridrich- és a P. Ábra-
hám (szegedi) kabinetektől is. Hogy
önálló politikát folytathasson, a rendel-
kezésére álló, többezres haderővel a
Dél-Dunántúlra vonult (Budapestet és
az Észak- Dunántúlt a románok száll-
ták meg), és fölszámolta az ott még
fennálló vörös uralmat. Fokozatosan
kiépítette az általa elfoglalt területen a
polgári és katonai közigazgatást, ren-
deletben szabályozta ezek hatáskörét.
Megszervezte az öt katonai területi pa-
rancsnokságot és a siófoki székhelyű
főparancsnokságot. Szigorú, többnyire
statáriális szabályok felállításával fo-
kozatosan konszolidálta a helyzetet,
háttérbe szorította a korábbi vörös ter-
rorra választ adni kívánó különítmé-
nyeket, melyek jelentős önálló katonai
erővel rendelkeztek. Miközben Buda-
pesten egymás't váltották a kormányok,
a szegedi pedig lemondott, s szerte az
országban a megszállók önkényesked-
tek és fosztogattak, Horthy Miklós
egyre erősítette pozícióját. Immár nem
ő volt rászorulva az egykori szegedi
politikusokra. A viszony megfordult.
Mögötte állt a legnagyobb szervezett
erő, és ez lehetővé tette, hogy 1919.
november 16-án, a románok kivonulá-
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sa után, megszállja a fővárost is. Ezzel
végérvényessé vált az admirális bekap-
csolódása a politikába. Szerepe azáltal
is megnőtt, hogy a kormány ország-
gyűlés híján háttér nélkül működött, és
hogy a király, akinek elmozdítását sem
Horthy, sem a vezető elit nem fogadta
el törvényesnek, száműzetésben tartóz-
kodott, bár hívei aktivizálódlak. Rá-
adásul az ország szuverenitását az an-
tant is korlátozta, miközben élénken
kereste azt a vezetőt, akit tárgyalópart-
nerként a jövőben is elfogadhat.

Horthy Miklós, illetve a körülötte
tömörült poliükusi csoport azáltal tett
szert fokozatosan mind belső, mind
külső elismerére, hogy egyértelműen
leszögezte: mintaképének a kiegyezés-
kori, mérsékelten liberális államberen-
dezkedést tekinti, parlamenttel, a pol-
gári középosztályok szerepének növe-
lésével, a birtokos parasztság támoga-
tásával erősítve társadalmi bázisát. Fel-
fogásuk szerint kitartottak a történeti
Magyarország területi egysége mellett,
és a megszállást átmenetinek, a későb-
bi békét pedig trianoni diktátumnak
minősítették. Ez kifelé elfogadható,
befelé pedig feladatmeghatározó állás-
pont volt. Horthyék a monarchisták
irányába is modus vivendit tudtak kí-
nálni, hiszen a királyság államformáját
nem változtatták meg, meghagyva elv-
ben IV. Károly visszatérésének lehető-
ségét. Koncepciójuknak a történelem-
ben gyökerező voltál mutatja, hogy az
államfői tisztség ideiglenes betöltésére
felújítónak a kormányzói tisztséget
(Hunyadi János, Szilágyi Mihály, Kos-
suth, József főherceg), elejét véve szá-
mos közjogi vitának.

Magától értetődő, hogy kormányzó-
vá - az antant egyetértésével - Horthy
Miklóst, a hadsereg főparancsnokát vá-
lasztotta meg a nemzetgyűlés 1920.
március l-jén. Az állami berendezés az
ő, illetve a mögötte álló vezetőréteg
igényei szerint került kialakításra a
rendszert konszolidáló Teleki- és Beth-
len- kormányok közreműködésével.
Önmérsékletre vall, hogy Horthy nem
használta ki az alkalmat, hogy diktátori
hatalmat építsen ki: államfői jogköre,
bár számos bővítést tartalmazott, a
köztarsasági elnökéhez volt közelálló,

és csak a harmincas évek vége felé, a
háború közeledtével módosult, és lett
hasonló a valamikori királyi jogkör-
höz, bár természetszerűleg sosem érte
el azt.

A húszas és
harmincas évek

Teljességgel nyilvánvaló, hogy
meghaladja ezen írás kereteit az, hogy
teljes képet adjon a két világháború
közötti időszak magyar államáról és
társadalmáról. A Horthy nevével fém-
jelzett korszak alapgondolata kétségkí-
vül a kiegyezés kori Magyarország vi-
szonylagos visszaállítására tett kísérlet
volt, de mint minden restauráció, úgy
ez sem lehetett abszolút: magán hor-
dozta egy elembertelenedés felé haladó
kor ellentmondásait és kompromisszu-
mait. Hogy ezekben a törekvésekben,
az önálló államszerkezet megalkotásá-
ban mennyi volt Horthy Miklós, és
mennyi az általa képviselt vezető réteg
szerepe, az nehezen elhatárolható. De
valószínű, hogy a korszak konzervatív
- centrista elképzelései mögött az ő
kezdeményezése vagy jóváhagyása is
meghúzódik. A Horthy- rendszer ma-
gában hordozta a dualizmus állami,
közéleti berendezkedésének java ré-
szét, a korlátozott parlamentarizmust, a
sajtószabadságot, keményen fellépett
mind a bal-, mind a jobboldali szélső-
ségek ellen. De a szabadságjogok kor-
látozását jelentette az, hogy az orszá-
gosan elég erős antiszemita hangulatot
a hatalom az ún. numerus clausus-szal
igyekezett leszerelni, ugyanakkor az
ellenpólus: kiegyezés és hatalommeg-
osztás a javarészt zsidó eredetű ipari és
kereskedelmi tőkéscsoportokkal. Vagy
egy másik kompromisszum: korláto-
zott földreform, egymillió kat. hold
föld felosztása, de ugyanakkor a nagy-
birtokrendszer megtartása, és az arisz-
tokrácia hatalmának erősítése a szélső-
jobbos katonai és középpolgári csopor-
tok rovására. Gazdavédő rendelkezé-
sek, ugyanakkor törekvések a paraszt-
ságnak, mint önálló politikai erőnek, a
hatalomba integrálására. Drasztikus
fellépések a szórványos munkásmeg-
mozdulások ellen, ugyanakkor a köte-
lező öregségi, rokkantsági, özvegységi
éa árvasági biztosítás bevezetése, a tár-

sadalombiztosítás létrehozása, szociál-
politikai intézkedések. Erre az időre
tehető a központi gazdaságpolitika ki-
alakítása, amely leküzdötte a világvál-
ság által előidézett nehézségeket, meg-
teremtette a minimálbérek szabályozá-
sának rendszerét, korlátozta a munkai-
dőt, szabályozta a felmondási időt, be-
vezette a fizetéses szabadságot és a
családi pótlékot. A Horthy-korszakra
tehető az a váltás, amikor az áruterme-
lésben döntő részarányra tett szert az
ipar, és ide nyúlnak vissza a hazai
gazdasági életben meghatározó ipará-
gak kialakulásának kezdetei is (gép-
gyártás, elektronika, vegyipar, gyógy-
szeripar, mezőgépgyártás stb.). A har-
mincas évek végén a háborús konjunk-
túra is hozzájárult ahhoz, hogy az or-
szág lakossága viszonylagos jólétben
és konszolidált viszonyok között élt.
Ennek jelentőségét csak az adott kor
európai viszonyainak mérlegelésével
lehet megítélni. A két háború közötti
„békeévek" között nem volt olyan,
amikor valamely közeli szomszédunk-
nál ne lett volna válság, puccs, valami-
lyen incidens, diplomáciai pengevál-
tás, merénylet vagy palotaforradalom.
Egy maradék országban, melyet ellen-
szenvvel vesznek körül utódállamai,
munkanélküliekkel, menekültekkel,
gazdasági összeomlások közepette kel-
lett szinte mindent elölről kezdeni. A
létrehozott ország természetesen nem
volt mentes ezen környezet hatásaitól,
és hogy ezt a gondot nem tudta leküz-
deni, abban szerepet játszott az is, hogy
számos társadalmi réteget kirekesztett
a hatalomgyakorlásból - éppen az
1918-1919-es év tapasztalatait véve
figyelembe. Akiket viszont nem re-
kesztett ki, azok számára biztosított
egyfajta szabad teret, ahol kibontako-
zott az önálló nemzeti kultúra és tudo-
mány, az egyéni vállalkozás, kezdemé-
nyezés.

Horthy kormányzó szerepe is csak a
kor függvényében ítélhető meg, és a
rendelkezésre álló eszközökre tekintet-
tel lehet csak minősíteni azt, hogy
mennyire volt eredményes fellépése
egy-egy válság esetén. Az első és má-
sodik királypuccs alkalmával reálisan
felmérte a helyzetet, és azzal, hogy
meggátolta IV. Károly visszatérését, a
politikai öngyilkosságtól óvta meg az
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országot. Szintén sikeresnek tekinthető
az a törekvés, hogy a Trianon utáni
külpolitikai elszigeteltségből kiszaba-
dítsa az országot: ez sikerült, és aligha
meglepő, hogy nem elsősorban az el-
lentétes antantországok, hanem a volt
tengelyhatalmak és a semlegesek irá-
nyába. Kevésbé volt eredményes az
angolszász kapcsolatok építése, a föld-
rajzi távolság mellett ebben a fogadó-
készség csekély volta is szerepet ját-
szott. Holott nemcsak a kormányzó,
hanem Bethlen, és a polgárság jelentős
része is bízott abban, hogy ezzel ellen-
súlyozhatja azt a német befolyást,
amely térségünkben Hitler hatalomra
jutásával napról napra erősödött. Ez a
tendencia rendkívül kedvezőtlen volt a
keresztény-nemzeti, konzervatív-pa-
ternalista magyar uralkodó réteg szá-
mára, hiszen a nácizmus populizmusá-
val, pogánykodásával, azzal, hogy a
magyarságot alacsonyabbrendű fajnak
tekintette, eleve kibékíthetetlen ellen-
tétek forrása volt. A közös kapcsolódá-
si pontot az antikommunizmus és a
Párizs környéki békék revízióját köve-
tő kül- és katonapolitika jellemezte. A
korszak magyar diplomáciáját vizsgál-
va szembetűnő, hogy mennyire óvato-
san kezelte a náci Németország kérdé-
sét Horthy és csoportja. A kormányzó
minden potenciális szövetséggel fel-
vette a kapcsolatot azért, hogy meggá-
tolja a német terjeszkedést. (A Szovjet-
uniót nem tekintette partnernek.)

Kísérlet történt, javarészt Horthy
kezdeményezésére egy olasz-osztrák-
magyar jobboldali-konzervatív szövet-
ség létrehozására, ezt azonban az
Anschluss meggátolta. Még a környe-
ző kisantant államokkal is történtek
lépések szövetkezésre éppúgy, mint
Lengyelországgal. Mindezek azon-
ban nem bizonyultak elégségesnek:
Németország katonai- politikai túlsú-
lyával még jóval nagyobb államok sem
tudtak megbirkózni. A két ország tar-
tózkodó viszonyát mutatja az is, hogy
Horthy első németországi hivatalos lá-
togatására a Hitler-érában csak 1938
közepén került sor, és bár a magyar
kormányszervek előírásszerűén üdvö-
zölték Hitler sikereit, ezeket nem rit-
kán olyan kormányzói beszédek is kö-
vették, mint az 1938. április 3-i, ahol
Horthy elítélte a szélsőjobboldali uszí-

tást, vagy olyan intézkedések, mint
Szálasi rendőri felügyelet alá helyezé-
se vagy elítélése. Mindezek termé-
szetesen nem voltak képesek feltartóz-
tatni azt a Németországot, mellyel Kö-
zép-Európában vagy szövetségesi vi-
szonyt lehetett kialakítani, vagy vállal-
va a szembenállást, az azonnali háború
és biztos megsemmisülés realitásával
kellett szembesülni.

A háború és a
számkivettetés

Az elmúlt évtizedek különféle beál-
lítottságú történetírása meglehetősen
sokféleképpen értékelte Horthy Miklós
második világháborús tevékenységét.
Voltak, akik mint az események által
sodort, országa romlását kétségbeeset-
ten meggátolni akaró politikust, míg
mások mint elvetemült háborús bűnöst
igyekeztek ábrázolni a kormányzót. Ha
a körülményeket is figyelembe vesz-
szük, kiemelve a magyar politika főbb
célkitűzéseit, csak akkor lehet valame-
lyest is megítélni egy államfői szerepet
és felelősséget a világháború viszonyai
között. Ma már igazolást nyert az az
álláspont, hogy 1940-44 között a ma-
gyar kül- és katonapolitika fő célkitű-
zése a területi revízió mellett az volt,
hogy az országot lehetőleg a legkisebb
veszteséggel vezessék át a háborús
vérzivataron. Horthy és köre nem tudta
megoldani ezt a feladatot, legfeljebb
ideig-óráig sikerült elképzeléseiket a
német szándékokkal szemben megva-
lósítani. Az, hogy egy ilyen volumenű
stratégiai elhatározáshoz mennyire
voltak meg a külső és belső feltételek -
nem, vagy alig voltak meg! -, nem
kisebbíti azok felelősségét, akik mégis
vállalkoztak ezen politika végrehajtá-
sára. Véleményem szerint Horthy nem
mérte fel, hogy egy olyan kény-
szerpályára került az ország a világhá-
borús német szövetséggel, amely nem
hordozott magában alternatívákat. Ő és
azok a vezetők, akik pályafutásuk so-
rán végig egy független állam létreho-
zásán vagy irányításán munkálkodtak,
nem tudtak belenyugodni ennek a füg-
getlenségnek a tényleges elvesztésébe
a háborús időszakban. Ezzel magya-
rázhatók olyan kétségbeesett kísérle-
tek, mint a kiugrási próbálkozás kudar-

ca, vagy a különbéke-tárgyalások. Va-
lószínű, hogy azt a tragikus helyzetet,
amelybe Magyarország 1944-45- ben
került, semmiféle politikával sem lehe-
tett volna elkerülni vagy megoldani,
bármelyik félelmetes küzdő félhez
csatlakozik is, mindegyik csak felvo-
nulási terepnek és csatatérnek használ-
ja fel a Duna-Tisza vidékét, Budapes-
tet. Nem könnyítette Horthy Miklós
helyzetét az sem, hogy a megoldatlan,
megoldhatatlan gondok mellett elvesz-
tette István fiát. A magas életkor mel-
lett a testi és szellemi kifáradás jelei is
jelentkeztek, együtt azzal a hatalmas
felelősséggel, amely miatt fel sem me-
rülhetett a visszavonulás gondolata.
Nem csodálkozhatunk azon az elszánt-
ságon sem, amivel a kor magyar ural-
kodó osztályai kitartottak az alapkér-
désnek tartott bolsevikellenes harcban
a „kisebbik rossznak" vélt német szö-
vetséges mellett, mondhatni közvetle-
nül formálva ezáltal az ország külpoli-
tikai orientációját. Az ország lakossá-
ga, vezetői, Horthy is, ellentétben más
európai országok lakóival, személyes
tapasztalatokkal rendelkeztek arról,
mit jelent a kommunizmus bevezetése
és rombolása egy társadalomra. Mint
ismeretes, Horthy Miklóst, miután
deklarálta az ország kiválását a hábo-
rúból, a megszálló német csapatok el-
mozdították tisztségéből, és hatalomra
segítették az illegitim nyilas rendszert.

A kormányzót a „führer védelme
alá helyezték", és 1944. október 17-én
mint fogoly hagyta azt az országot,
melyet 25 éven át vezetett. A Horthy
család más tagjai is rabságba kerültek,
ifjabb Horthy Miklós jó darabig a ma-
uthauseni koncentrációs tábor foglya
volt. A volt kormányzót 1945. május
1-jéig a németek tartották szobafog-
ságban, majd eztkövetően az amerika-
iak internálták, és a legkülönfélébb he-
lyekre szállították, egyik őrzési épület-
ből a másikba, végig fél Nyugat-Euró-
pán, nem ritkán szegényes körülmé-
nyek között biztosítva az idős ember
ellátását, elhelyezését. Közben kihall-
gatásokra is sor került, melyek célja
Horthy szerepének tisztázása, és terhe-
lő adatok gyűjtése volt Hitler, Göring,
Ribbentropp és a harmadik birodalom



TÖRTÉNELEM

más vezetőinek tevékenységéről. A ki-
hallgatások végeztével kialakult az az
amerikai álláspont, amelyet a szövetsé-
gesek is elfogadtak: nem kívánták a
volt kormányzót a háború alatt elköve-
tett cselekedeteiért felelősségre vonni:
nyilván túlzás lenne a korabeli döntést
abszolutizálni, de nagy a valószínűsé-
ge, hogy döntésük reális megfontolá-
son és körültekintő értékelésen alapult,
hiszen bármiféle számonkérés lehető-
sége rendelkezésükre állt, és nem hor-
dozott magában rájuk nézve semmiféle
kockázatot.

Több, mint egyéves fogság után,
1945. december 17-én hagyhatta el a
78 éves Horthy Miklós a nürnbergi
fegyházat - ezúttal már szabad ember-
ként, egyszersmind véglegesen távoz-
va az aktív politizálás vonzásköréből.
Előbb a németországi Weilhweimben
élt családja körében négy évig - 1948-
ban tanúként szerepelt Wesenmayer
volt budapesti német nagykövet peré-

ben, aki annak idején aktív szereplője
volt a Szálasi- puccsnak, majd mivel
feleségének nem kedvezett a hideg ég-
hajlat, Portugáliába, a Lisszabon mel-
letti Estorilba költöztek. Az emigráció
lassan csordogáló, eseménytelen évei
következtek, melyekből nem hiányoz-
tak a nélkülözés, a kiszolgáltatottság
epizódjai sem. Az Atlanti-óceánparti
magányban készítette el emlékiratát,
mely összegezte politikusi pályafutásá-
nak egészét. Mint minden emlékirat, ez
is magán viseli számtalan esetben a
szubjektivitás jegyeit. Mégis fontos ab-
ból a szempontból, hogy dokumentál-
ja: mennyire egységes egésznek tekin-
tette Horthy Miklós több évtizedes
államfői működésének elveit és moz-
gatórugóit: az utolsó mondattal félre-
érthetetlenné teszi, hogy a magyar
„szabadság védelmének és megőrzésé-
nek szenteltem életemet".

Miközben a volt kormányzó portu-
gáliai számkivetésében töltötte napjait,
Magyarországon egész korszakok vi-
harzottak el: a rövid konszolidációt

követte a leplezetlen sztálinista ura-
lom, majd 1956 forradalma, mely azt
az érzést keltette az idős Horthy Mik-
lósban, hogy megnyílik, megnyílhat a
remény arra, hogy hazatérjen. Mint
számos más várakozásából, ebből is
kiábrándulva, csaknem kilenc évtize-
des életpálya végén, számtalan meg-
próbáltatáson, eredményen és kudar-
con, tragédiákon túl hunyt el 1957.
február 9-én, Estorilban, Portugáliá-
ban, Magyarország utolsó kormányzó-
ja. Cselekedeteit a kortárs történészek
és politikusok nemritkán félremagya-
rázták, nevét befeketítették, majd las-
sanként, legutóbb, már igyekeztek reá-
lisabb képet rajzolni személyéről. Erre
különösen azért is szükség van, hogy
elkerüljük mind a túlságosan elítélő,
mind a kritikátlanul heroizáló vélemé-
nyeket. Horthy Miklós olyan személyi-
sége volt történelmünknek, olyan idő-
szakban állt az ország élén, hogy jog-
gal várhatjuk el magunktól az objektív
értékítélet-alkotás kényszerének törté-
nő engedelmességét.

Yürükök közt Anatóliában. A nyári szállás megérkezésünkkor. Balról a sátor helye,
középütt a kővasaló, jobbra a kókunyhó



Szabó András

Exodus
I. Uvegszemmel
Más szemmel nézem a világot és nem látok semmit.

Lelketlen csimbókokban hullott alá az éj, hogy ében lencséjén
megmutassa a Göncölt. A toronyóra porcelánteste belerezzent
az utolsó harangszóba, s némán átadta helyét, hogy mély
repedéseinek évszázados szellemei folytassák örök táncukat.

A rozzant nádtetős házakban elhunytak a fények, és sárgafo-
gú halál kísértette a gyermeki álmokat. A ráncos anya elsírta
esti imáját, s míg lassan lecsordultak sápadt könnyei a
kredencen, megköszönte az Úrnak ezt a napot. Előtántor-
gott a vén cigány a részeg világból. Elmorzsolta dohányá-
nak véres parazsát, s nézte, a szikes föld miként falja.

Sosem tudtam, miért fájt az öregnek az élet, hiszen én ott
voltam vele. Én, akit szeretett. Es csak azt akartam, hogy
engem töltsön a pohárba, s becézzen, szomjazza fényem
minden cseppjét... Érte akartain élni. Csak őbenne.

Sosem hittem, hogy Isten akarata volt elvenni őt tőlem. Anyám
nem látta már az Esthajnal csillagát, s apám nem várta meg,
míg a csendes keleti fény fölragyog. A kocsmából félúton
megállt anyám sírjánál, s elmondta annak a virágillatú, drága
asszonynak, hogy ő már nem tud könnyeket ejteni.

Sötét volt. A Hold, ki átadta magát a forró pokolnak, hogy
égjenek meg a meg nem tett tettek, kettétörött az égen, és én
sosem tudtam elfelejteni az utolsó találkozást. A lámpa
mohón nyalta a petróleumot és finom fehér füstté nevelte.
Lángját az üvegbura holt teste ezerszer törte meg, és
szivárványszínű fényeket vetett az asztalon szorgoskodó
hangyákra. Részeg szempár figyelte őket. A sötét szemekben
tombolt a nyomor. Bennük cigarettafüstbe merült a múlt és
penészes forraltbor savanyú szagát árasztotta a jövő összes
gondolata.

Pillantása az órára tévedt. Gyűlölte az órát. Úgy érezte, egy
élettelen gépnek nincs joga arrébb tolni az időt. A nagymu-
tatót nézte, s bár nem látta, hogy mozog, tudta, ő az, aki
megöli a perceket, a napokat és az éveket.

Lassú sötétség ereszkedett a szemére, eltűntek a gyilkos
mutatók, és az egymásba kapaszkodó fogaskerekek egyhangú
ketyegését felváltotta szívének szabálytalan verése, és tele-
pumpálta ereit életének legszebb álmaival.

Izmos kezén, mint rózsa leveléről a harmat, csordult le a
verejtékké izzadt savanyú bor.

Amikor ivott, gyakran álmodott. Tudta, hogy álmodik, ha
iszik, és őszeretett álmodni, mert tudta, hogy eljön és együtt
lehet vele, hogy szeretheti és cserébe szeretetet kap.

Ma is eljött. Virágillata volt és szerették egymást. Ő, aki
eddig csak élettelent látott, megérinthette, ölelte, és nem
akarta elengedni.

Lágy szellő csordogál a halálra ítélt fák között. Lágy és
hideg. Halálos ágyán az ősz végrendelkezett, és ellopta a
fákról díszeiket, hogy lenn a föld mélyén keressen álmának
helyet.

FÖLD! FÖLD!

Bemutatjuk Szabó Andrást
Most érettségizett, Karcagon él. Verseket, költői prózát ír. A
Jászkunságban publikált először.

Lett is neki. Csak elfelejtett visszajönni.

Szépen temették az őszt, az öreget. Hantján három gyertya
égett. Csendet akartak, hát elküldték a népet. Művirág, s
könny csak azért nem kell, hogy a romolt világ keserű epével
üljön zabálni a tor asztalához.

Mindhárman jól tudták, miért van itt rabszolga, s király:
hogy megnézzék a telet. A bozontos vén telet. Mert ő lesz a
soros.

II. Szilencium
most húzzuk a szánkat,
öreg fiatalok; - mi ketten
csongor és tünde.

Olyan volt az egész, mint egy hatalmas homokóra. Egyetlen
porszem a Galaxisban. Lassan hullottak a parányi homok-
szemek és a tizenhetedik boldogtalan karácsonyra teljesen
megőszültem.

Nem hallok, nem látok. Belezuhantam emlékezetem mély
tengerébe.

...emlékszel? Régen órák hosszat is el tudtunk beszélgetni
egyetlen porszemről. De most minden megváltozott. Lehul-
lottak a sárga levelek. Tizenhét éves öregember vagyok...
Talán azért hagytál magamra, mert bolondnak tartottál.
Szerettelek volna hazakísérni.

Gyöngéden végigsimítottam a Hernádparti, köveket, s meg-
mártóztam az élet vizében. A bőrszelencémből sodortam egy
cigarettát a tengerkék Nap utolsó sugarában, és mulatságos-
nak találtam az öreg veteránokat. Esernyővel ugráltak a
cécei templom tornyából. Beszélgettek, cigarettáztak. Két
nevetés között legördítettek egy-egy ötcentes szilvát, és
szörnyűlködve nézték néhány társukat, akik az átlagosnál
gyorsabban járták meg az utat, s mint megannyi túzok,
hatalmas szárnyakkal törtek utat abba a világba, ahol tér és
idő ismeretlen.

Később valamennyien együtt énekelték a 90. zsoltárt, s
néhányan lenn a földön hazazavarták gyermekeiket, mond-
ván, ezt még ők úgy sem értik. Aztán elmélyültek gondola-
taik kietlen ösvényein, s felkészültek arra, hogy mit fognak
mesélni gyermekeiknek, az agyonrágott Hófehérke helyett.
És várták, hogy végre eltűnjön a Nap a szürke horizonton.
De nem tűnt el. Nem tért nyugovóra. S az emberek, az élő
történelemkönyvek így okoskodtak: „Valami gubanc lehet
ott azokkal az esernyőkkel."

Elaludtam lenn a parton. Most végre sikerült, amire már
évek óta vártam: utoljára sírni. Cigarettafüstben.

Magával ragadott a hajnali ár, mert más szemmel néztem a
világot és nem láttam semmit. De mégis féltem köztetek,
mert kevés volt az, ki nekem nem árthatott.



Szilágyi Miklós

'906-ba én három hétig a szűrű
közepin álltam

Engem 13 esztendős koromba, mi-
kor elhattam az iskolái - nem nagy
gyerek vóiam -, az apám fcliiltctett a
lóra:

- Na - aszongya -, hajtsad a lovat!
Most mán nem fogadok kocsist, hanem
te leszel a kocsis.

avasszal, mán mikor
szántani lehetett, felül-
tetett a ló hátára, hogy
onnan hajtsam a lovat.
Nem nagy csomó vó-

tam, észre se vette a ló, hogy én rajtaü-
lök. Onnan hajtottam a nyergesrűl, ídc-
sapám meg az ekét tartotta. Mer' nígy
lúval szántottunk: hátul a balszílső vót
a nyerges, a mellette való a rudas,
aulán vót az ostorhegycs és a gyepi űs -
így vótak elnevezve abba az időbe. A
két első be vót gyepiűzve, oszt avval
igazgattam, hogyha fordultunk, más-
kor nemigen kellett, csak mikor kiír-
tunk a főd vígire, a másik ódaion meg
megfordultunk.

Úgyhogy abba az időbe mán min-
dent dógoztam. '906-ba, emlíkszek, jó
termís vót, sok búza lett akkor: 90
vontatónk lett Göröngyösön! Olyan
boglyák vótak ezek, úgy hittak: vonta-
tó. Nem kötöttük be abba az időbe:
villával gyűtöttünk, oszt boglyába rak-
tuk. Apám, meg egy másik ember,
arató, kaszálták, én meg villával gyű-
töttem. Amit egy villával fel lehetett
venni - nagyobbat, mint egy kíve búza
-, raktam petrencébe, úgy hittük abba
az időbe. Egísz nap amit lekaszáltunk,
úgy vótak petrencébe. Mikor oszt este
megvacsoráztunk, ídesapám meg a
másik arató boglyába rakták. Úgy hit-
ták, hogy derekaznak. Bederekazták,
én meg húztam közbe a gereblyét.
Másnap reggel oszt összeszedtük a*ge-
reblyézíst, azt a hegyibe raktuk azok-
nak a boglyáknak: behegyeztük. Meg
sodrott kötelet csináltunk abbúl a búzá-
búl - még akkor lehetett sodorni, nem
száradt annyira meg, reggel harmatos

vót - oszt minden boglyát, ahogy behe-
gyeztük, lekötöttük két kötéllel.

Ez osztán ott maradt, míg rá nem
került a sor a nyomtatásra. Mer' én
még akkor '906-ba, meg még öt esz-
tendőbe egymás után, lóval nyomtat-
tam ott Göröngyösön! Az a határrísz
olyan szíkesfajta főd vót, oszt ami ott
termett, az apám mindig ott nyomtatta
el a főd vígin. Ott csináltunk szűrűt.
Azt úgy csináltuk, hogy kimírtük kö-
rülbelől... Attúl függött, hogy 2 lova,
vagy 4 lova vót az embernek - 2 lúval
kisebb is megfelelt. Megkapáltuk a tal-
lót, elegyengettük, oszt lelocsoltuk.
Vót a szomszídba kút, a tanyába, vagy
ha vót az útmenti árokba víz, onnan
hordtunk vederrel, oszt szíjjellocsol-
tuk, utána meg szalmával leterítettük.
Mikor megvót az a terület csinálva,
szalmával leterítve, akkor rá a lovat:
abba a lágy fődbe beletapostattuk a
szalmát. Addig járattuk, míg olyan ke-
míny lett a teteje, mint az asztal. Jó
száraz idők vótak, mikor csináltuk!

Arra ágyaztunk... Mer akkorra mán
be vót vontatva az a boglya. Nem
raktuk szekérre! Vót az a csámesz:
olyan lapos, kis kereke vót, na, olyasmi
vót a vontató, csak könnyen szíjjel
lehetett venni. Elébb keresztbe dug-
tunk két rudat, a másikat hosszára,
osztán az első kerék csak olyan magas
vót, hogy amikor húztuk, íppencsak
felemelte a boglyát. így vittük befele a
boglyát: behúzattuk lúval a szűrű szili-
be. Aszontuk, hogy vontatunk. Annyi
boglyát, amit egy nap el tudtunk nyom-
tatni, annyit behúzattunk. Úgy vót csi-
nálva a szűrű, hogyhát a boglyák meg-
fértek ott mellette. Körülbelől 3-3 bog-
lyát tettünk eccer az ágyasba, oszt 6
boglyát vontattunk be.

Reggel, mikor felkeltünk, mondjuk,
mán be vót vontatva:

- Na, jó idő lesz! - hozzáfogtunk
ágyazni.

Úgy hittük, hogy ágyast csinálunk.
Lehetőleg úgy csináltuk, ahogy a bog-

lyát megbontottuk, hogy a búzának a
feje befele essík. Mer' az a boglya úgy
vót meg is rakva: nem zilálták az em-
berek szíjjel, hanem ahogy villaszámra
vót, úgy rakták. Arra ügyeltünk osztán,
hogy lehetőleg felül legyík a feje.

Mikor osztán beterítettük a szűrűt,
hozzáfogtunk: rá a lovat! '906-ba én
három hétig a szűrű közepin álltam
abba a nagy melegbe! Hajtottam a
lovat körbe-körbe mindig az ágyasba.

Úgy ment mán a', tudta a járást!
Mint a cirkuszi ló, úgy tudta, hogy kell
menni. Vót a vezérlő... szóval az első
két lónak fogtam a kötőfékit, a másik
kettő meg hozzá vót kötve az elsőhö'.
Mikor a lú egyet fordult, én is líptem
egyet: én is mentem mindig körbe,
körbe. Olyan nagy vót az ágyas, hogy
kis kört csináltunk a lúval, kis köröket,
sorba, sorba, úgy hogy a közepit min-
den fordulóba írté.

Sose felejtem el, mer' meguntam.
Borzasztó melegem vót abba a nagy
szalmába állni naponta. Soha egy szem
felleg nem vót az égen. Kírtem az
Istent:

- Csak lenne mán egy jó eső, hogy
kipihenhetném magam!

'906-ba nem vót eső. Nem is lett
tengeri! Sok búza vót, de tengeri nem
vót...

ót osztán olyan is, mi-
kor jött egy nagy eső.
Azt meg úgy hittük:
medve. Medvét fog-
tunk! Nem tudta az

ember, hogy mit csináljík vele, mer'
nem vót kíszen, nem vót lejáratva ren-
desen. Aután osztán azt csináltuk vele,
hogy lehúztuk a szűrű szilire. Mer' a
szűrűt az eső után mindig újra kellett
csinálni: szalmával leteríteni és újrata-
postatni. Megállt azon a víz, sár lett
belőlle... Azír' mondták, hogy „medvét
fogtunk", mer' nehéz vót ám húzni azt
a vizes szalmát, búzával, mindennel!
Cimbáltuk ott, keserves munka vót...

Na, '906-ba - mondom - nem vót



egy csepp eső se. Három hétig hajtot-
tam ott körbe - körbe a nígy lovat.
Apámék meg - avval a másik emberrel
- forgatták. Lejárattuk, mikor egy ki-
csit szalmásodott a teteje, akkor meg-
fordították. Ágyazva is egyik ódáira
vót, aztán megforgatták, meg vissza is
forgatták, mikor megin megjárattuk.
Ha harmadikszor megjárattuk, akkor
mán szalmás vót a teteje. Favillával
dógoztunk mindig, a tótoktúl vettük,
úgy hordták ide a vásárba. Ebbe a
szűrűbe... a vasvillával felbökte az em-
ber, osztán poros lett... Úgyis poros
vót, mer' az is megesett, hogy a lú
kivel ment a szűrűn, lelípett, oszt fel-
rúgta a port-

án mikor a harmadik
járatás megvót, leka-
parták a szalmát. Még
eccer megjárattuk, ak-
kor osztán leforgatták

körbe: rázták a favillával, tolták körbe,
körbe - addig, míg a szilire ki nem
jutott minden szalma. Mikor le vót
szalmázva, akkor meg - vótak nagy
gereblyék, vót neki nígy nagy görbe
foga - avval oszt legereblyéltük. Azt
mindig rázni kellett: az apró búza meg
a törek - minden kihullott a foga közt.
Mikor a gereblye mán nem fogott szal-
mát, akkor pedig a gereblye fokával
toltuk. A szílin vót egy hely csinálva
neki - garmadának neveztík - oda
toltuk ki a gereblye hátával. Meg vót
egy nagy vesszőseprű: sepertük utána
össze.

A szűrűre annyira kellett vigyázni,
hogy íccakára is betakartuk, nehogy
valami írje. Mer' úgyis sokszor egy kis
főd-morzsa-mi akadt bele... Még az én
gyerekkoromba, amit megőrettünk bú-
zát, azt mindig megmostuk! Gondol-
tuk: na, mennyi szükséges, azt meg-
mostuk a kútnál. Odavittünk egy nagy
hordót, osztán abba kavartuk. Az ocsú-
ját, a szemetesit lehántuk rúlla, a többit
meg szitával kiszedtük a hordúból.
Ponyvára teregettük - vótak olyan
nagyponyvák - osztán olyan jó meleg
időbe egy nap megszáradt. Vót az a
vastag fogú gereblye, fábúl, hogy ne
akadj ík bele a ponyvába, viszont a
búzát megmozgatta erre, arra - na,
evvel forgatták a gyerekik meg az
asszonyok. Reggel megmosták, egísz
nap kint vót a napon, másnap oszt
mehettek a malomba...

SZOCIOGRÁFIA

Nade: elébb még, ahogy a nyomta-
tás megvót, jött a rostálás. Minden
embernek nem vót magának rostája,
hanem vótak olyan szegínyebb embe-
rek, aki bírt egy rossz lovat tartani,
meg megbírt venni egy rostát, ezek
oszt elgyöttek.

- Na, Jóska bácsi, ekkor meg ekkor
jöjjík, oszt rostálunk!

Rendesen úgy ment a dolog, hogy
estére jött mindig a rostás: íccaka ros-
táltunk. Hűvösebb is vót, meg szél nem
fútt, csendesebb idő vót íccaka. Három
ember kellett ehe' a rostálásho': egy
hajtotta, az öreg - aki a rostás vót -
a'meg igazgatta, hogy hogy folyj ík -
mer' szalmás, minden vót, mikor a
legelső rostálást csináltuk -, a harma-
dik ember meg hordta, vitte ide meg
oda. Két sorral mindig meg kellett
rostálni, míg osztán zsákba lehetett
szedni. Még akkor se vót olyan tiszta,
csak akkor mán tűrhető vót. Ez a rostás
ember osztán, úgy emlíkszek, hogy
nyócvanadán rostált: minden 80-dik
víka az övé lett. Hát egy-két vflca búzát
keresett egy nap. Meg a lovát is jóltar-
totta, mer' a garmadát etette, meghat ű
is kosztot kapott. - Nem olyan nagy
fizetíse vót.

Hát így ment ez a nyomtatás... Az
vót a helyzet, hogy az én apám olyan
maradi ember vót: nem nagyon szeret-
te a gépet. Itt a szomszídba, a városon,
csíplógépje vót egy embernek, aszon-
gya:

- Hordja be, Lukács bátyám, elcsí-
pelem én úgy is, hogy ingyen!

- Nem hordom én! Hát akkor mink
micsinálunk? - azt felelte.

Ű ilyen ember vót.
Azt mán nem tudom megmondani,

arra nem emlíkszek, mikor nyomtattam
legutójjára, de vót még ez kísőbbet is.
Mer' az apám apóssának vót egy tesví-
re, oszt annak a fődjit is dógoztuk
felibe - annak a tanyáján is csináltunk
szűrűt. Meg egy Illésy nevű embernek
a tanyáján is eccer: közel vót hozzánk,
oszt annak a tanyaudvarára hordtuk.
Csak könnyebb vót ott a tanyánál: le-
hetett itatni, minden, vót kút. Meg ne-
künk is könnyebb vót: hűvösebb vót a
tanya mellett, mint a szabadba. De vót
osztán a Szőrfűbe is, hogy ott nyomtat-
tuk el a helyszínen, emlíkszek rá:
apámnak vót egy jántesvíre, annak vót
három családja, oszt azoknak a fődjö-

ket is mink csináltuk, oszt ott nyomtat-
tuk el az ű búzájokat is, meghat a
mienket is, ami ott vót a Szőrfűbe.
Szóval nem is tudom mán, hogy med-
dig nyomtattunk, mer akkor mán csak
olyan helyt nyomtattunk, ahunnan nem
vót érdemes behordani: mindenné'
messzi vót. Iszen mán '906-ba is csak
a' arra valót, a göröngyösit nyomtattuk
el lúval! Ami emerre vót, szanaszíjjel,
födünk, áztat bekötöttük mink is, ke-
resztbe raktuk, osztán behordtuk.

Ebbe az időbe mán, mikor learat-
tunk, hozzáfogtunk hordani, mink hét-
számra midnig a szekéren vótunk. Jöt-
tünk, mentünk mindig. Pedig hát ami
kicsink vót, azt se csak egyhelyt csípel-
tük el. Ami - mondjuk - Szőrfűbe, a
fegyvemeki határnál vót, meg Görön-
gyösön az iskolánál, az egyiket nem
hordtuk a másik helyre. Itt valahun a
város alatt, ahun mind a két helyrűl
közelebb írtuk, valamék lógerbe, vagy
olyan embernek a fődjire, aki itt vót
közel, oszt megengedte: 15-20 ember
ott összehordta, odament a csíplőgép,
oszt elcsípelte. így csináltuk. Vót egy
mostoha-nagyapám, azoknak itt az
Igarióba tanyájok vót, legtöbbet oda
hordtunk, ami erre szíjjelvaló födünk
vót...

e ez a nagyapám még
Csorbárúl is ide hordta
be az Igarióba! Egyik
nap eccer fordult, má-
sik nap kéccer az öt

lúval. Három hátul vót, kettő elöl, úgy
vót befogva... Belső-Csorbárúl kéccer
tudtak fordulni, Külső-Csorbárúl - ott
is vót födje, Szockonán - onnan csak
eccer. 25 keresztet felraktak eccerre!
De az nagy szekér vót ám, maga egy
iga vót!' Egy ember nem bírta maga
megfordítani, olyan nehéz vót az a
nagy vasas szekér. Na, a fia - ídesa-
pámnak az öccse - mán két szekeret
csináltatott, oszt kétfelé fogták a lovat,
két szekérrel hordtak. Két lú után mán
csak 10-12 keresztet lehetett...

Amíg hordtunk, főtt ítélt nem na-
gyon ettünk: nem vót alkalom rá. Mer'
idehaza se tudták, hogy mikor vagyunk
az asztagnál! Kis száraz szalonna, azon
vótunk egísz héten. Na meg vót itt,
ismertem parasztgazdákat, hogy itt vót
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a kcvi útfélen a tanyája, oszt a karcagi
fődrűl is idehordta a icrmínl mindet -
na, a'még a cselédeket lefeküdni se
hattá sose, mindig úton vóuik!

- Hazajöttetek' Egyelek! - ű meg-
ítette a jószágot, os/tán: - Na, ha le-
hántátok, menjetek vissza!

Kársai Isván bátyám, itt lakott nem
messzi, arató sói nála, elmesélte sok-
szor... Kiméinek a karcagi fődre, meg-
rakodtak, de: mind a nígy lú lefeküdt a
hámba! As/ongya neki:

- Hallod. Isván, feküdjünk le mink
is egy kicsit! Nízzed, milyen szípen
fekszenek e/.ek!

Lefeküdlek, oszt elaludtak, úgy-
hogy 8 óra tájba ébredlek fel: mán a
hasokra sütött a nap.

- Na - aszongya -, most lesz nemú-
lass! Azúta mán biztosan odamentek
amazok, oszt megmondták az öregnek,
hogy itt alszunk... - mer vót két ökre is,
avval másik két ember járt.

- Hát - aszongya - ahogy jönnek
hazafele, látják arra beni a düllő dere-
kán, hogy ott fekszik két ökör. Azok-
nak meg bement az ökre oda, olt lefe-
küdt, azok meg a deríkba aludtak mind
a ketten! Ilyen dogok lörtíntck eze-
lőtt... Mer': aszonta, hogy akkor sokáig
tart a munka, ha alszanak! Alhatnak a
szekéren, váltják egymást - mikor
megrakták a szekeret, akkor mán pu-
hább vót, leheteti egy kicsil aludni...

Na osztán, mikor csíplőgcppcl csí-
peltünk, az aratás is máskípp ment!
Eleinte még ment - nem ludom med-
dig, egy pár évig -, hogy rendre vágták
a búzát, oszt villával szedtük a mar-

kol... Emlíkszek rá: Igarióba árultunk
eccer, ídcsapám vót az. egyik arató, vót
neki egy moslohasógora, az aratott ve-
le, meg vót egy másik gyerek is marik-
verő - na, akkor még rendre vágták,
mink meg villával loszítolluk össze.
Mikor egy kivire való vót, kötelet csi-
náltunk, letettük, os/l kötöttük bele.
Ott ment el egy ember parasztember
vót, nem tudom, kinek hittak - aszon-
gya:

- Ezek jó marikverők, mer" nem
hagyják megszáradni a kötél vígit!

rra mondta, hogy nem
takarosán csináltuk.
Úgy kéne, hogy a kötél
vígé lássík, mink meg
belehajtottuk, a' meg

szíjjelment, úgyhogy kaparni kellett
sokszor össze.

Én osztán míg a 18 évet be nem
lőlöllcm, marik verő vótam. Idcs-
apámnak körülbelől olyan 20-22 kis-
hód vctísc vót, oszt ebbe mindig két
kasza vót... Most jut eszembe: legelőbb
- akkor 13 esztendős gyerek vótam -
ídesapám fogadott még mellém egy
olyanidős gyereket, mint én, kelten
vertük a markot ídesapám után, ketten
tettünk egy számot, az aralónak meg
külön vót megint egy marikverője. Az-
után, hogy erősödtem, minden nyáron
magam vótam marikszedő, cgisz.cn
míg a 18 évet be nem tőtöttem. Aután
meg mindig arató vótam: kaszáltam.
Mán akkor annyira tudtam kaszálni,
hogy kalapálni is én kalapáltam, még
az apámét is.

- Kalapáld meg az enyímet is! -
oszt addig szundított egyet.

Kísőbbet oszt rávágtuk. Rájöttek,
hogy takarosabban lehetett úgy dógoz-

ni, mini villával. Összeszedte az. em-
ber, oszt úgy tette le takarosán. Azután
os/l sokhelyt mán jányok is szedlík a
markot. Minállunk mindig fiú vól, ján
marikverő sohase vól. Csak ahun -
mondjuk - 3-4 pár arató vót.

Na még az, hogy én vótam gyerek-
korom óta mindig a szakács, mer' ídes-
apám nem szereteti főzni. Mikor kijár -
lunk dógozni, őszi az útfélen megáll-
tunk lúval-szekcrrcl, kapáltunk vagy
arattunk, vagy nem tudom, mit csinál-
lunk, a vaslazikat mindig vittük, osztán
ídesapám:

- Főzzél valamit mán!
Főztem osztán... ídesapám mindig

levest ctt vóna, leginkább lebbencset
főztünk levesnek. De főztünk öregen is
lebbencset, meg kását is főztünk: sár-
gakását, köleskását - sokat.

Annak a vasfaziknak a fülire vót
egy rongy kötve - a' vót a vasfaziktü-
rűlő - evvel a kis piszkos ronggyal
kitürültem. Hoztunk a szomszíd tanyá-
búl egy hónalj szalmát, vót főzőfa... A
szél meg fútt! Fúttá a szalmapernyét,
de sokszor belekavarta a vasfazikba -
megettünk mink annyi pernyét!

Szalonnát aprítottam bele, megpör-
költem, oszt úgy főztem a lebbencset.
Nem jó a lebbencs, ha nem szalonnát
pörkölnek alá. Az a valódi! Nem is
tudnak mámmá jó lebbencset főzni...
Ma is szeretem a lebbencsei, de amit én
főztem, meg se közelíti ez, amit itthon
főznek.

Részlet egy 100 éves kisújszállási
gazda emlékezéseit feldolgozó könyv-
ből. Elmondta Szabó Lukács (született
1892) 1988-ban.
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Seprősi-Czárán György

Sziget
Úgy félidőtáji keveredtem egy há-

romműszakos vetélkedő forgatagába.
In medias rcs, stílszerűen. Hátul, az
utolsó széksoron találtam nyugalmas
helyet. Gondoltam, (cl)különülök,
mert: ez a hely a legjobb hely énne-
kem. Lelki szemeimmel láttam, amint
Babits uram rábólint kegyesen.

Szóval, csak üllcm otl, egyedül. Éj-
féltájt szemem már nehezült, meg un-
tam is; mennek már a lenébe édesen
szenderegni. Mennék is, meg nem is.
Vártam reménytelenül.

Mcgcrcztcm valamiképpen, hogy
az előttem ülő lányok is a „képkeretre
festettek". Tulipános sorminla egy ba-
darsággal iclcfirkáll lap alján. Gyönyö-
rű lányok kényszerű közönnyel guny-
nyasztva, álmosan.

Tőmondatokban kezdődön cseve-
gésünk, közhelyekről, ahogy az lenni
szokott. Aztán oldódott a görcs, és az
éjszaka kellős közepén felcsillanlak az
érdeklődő tekintetek. Már nem kérdez-
tem, már nem volt rá szükség. Huzalos
cicerói körmondalokká duzzadtak sza-
vaink, hajnali három óra tájt, túl min-
den közhelyen.

Ezidáig csak remélni mertem, hogy
szabaddá/szabadossá lett kis hazánk-
ban nem fertőződött meg minden ti-

zenéves a sex appcales nagy ká, főként
a legnyugatibb nyugat műanyag ma-
donnáinak elvezetével. Boldog voltam,
hogy tizenhét esztendősen is lehet sze-
retni az. irodalmat, olvasni tévézés he-
lyett. Lehel bánkódni, hogy az ifjak
számára nincs szórakozás, csak diszkó
van, orrvérzésig, dobhárlyaszaggató
dübörgés emberi hang helyen. Aztán
kinyíltak a titkos kapuk, előkerültek a
szerelem bejáratának kulcsai. Mondja
is egyikük, ő nem gyűjt trófeát, szerel-
mes szűzleány, s náluk a gimiben a
szeplőllcnscg nem ciki, sőt!, inkább
érdemi állapot, ha szabad így mondani.

A teremben kavargás. Bekötött
szemmel lekvaretetcs. Hangosítás gya-
nánt recsegő strófák, zenének becézett
sercegés. Vetélkedő háromszor nyolc
órán ál, non stop másnap tizenegyig.

Az újsütetű párocskák eltűntek oly-
kor. Odakint a langyos tavaszi éjszaká-
ban röpködtek Ámor nyilai; suhogásuk
messzire clhallatszott.

Már pirkadt, mikor újra halalmába
kerítette őket az álomkór. A kitárt lel-
kek kedvesen szunyókáltak, fekhely
híján a/ asztalra vagy egymás vállára
borulva. Amott a tömeg hömpölygőn,
ugrált, kiabált; cmittaz értelmes embe-
ri szó emcszlődött, raktározódolt, erőt

merítvén belőle a mindenkor szükség-
szerű újrakezdéshez.

Borsódzik a hátam minden bábeli
nagyotakarás láttán. Félelemmel tölt el
e nyelvzavar, a rikácsolás, ordítás, vo-
nyítás vélt igazságok másokkal való
elhitetcse reményében. Tudom, igazat
mondani könnyű, csak elhitetni nehéz;
leginkább a magaméi, mert az oly so-
kára látszik igazolódni, régen elfelejti
akkor már mindenki - egy egész or-
szág apraja- nagyja mégsem szedhet
Cavintont.

Ültem (olykor bóbiskoltam) az utol-
só sor legszélső székén, és mindenfélé-
ket gondoltam. Esküszöm, az égvilá-
gon semmire sem emlékszem, ami a
szemem láttára történt. Lehet, hogy
nem is lekvárt majszoltak, hanem ket-
chupoi... meglehet. Mondom, olykor
bóbiskoltam, meg álmodtam: egy szi-
getet. Egy majdnem lakatlan szigetet,
ahol csak én vagyok a kutyámmal,
dolgaimmal, megszokásaimmal. Időn-
ként kiköt a parton egy-egy csónak:
barátok, szeretők. Néha levelet, folyói-
ratot hoz a postás.

Olykor víz sincs a sziget körül; ház
áll rajta, kertje és udvara van.Sziget,
part nélkül, vízközeiben.

Yürükök közt A natóliában. Felállítjuk a sátrat
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Lengyel Boldizsár

Társadalmi problémák
egy orvos szemével

Régóta ismerem dr. Fügi Saroltát.
Az értelmiség kreatív részéhez tarto-
zik, aki folyton megoldásokat keres.
Nemcsak a lelkileg sérült emberek
problémájára, minden másra is érzé-
keny. A betegségeken túl van mondan-
dója a világról, a társadalomról, az
emberi kapcsolatokról. Az átlagosnál
tevékenyebb az élete. Osztályvezető
főorvos Szolnokon, a Hetényi Géza
Kórházban. Feladatként ez önmagában
is elegendő lenne. Véleményem szerint
a gyógyítás sziszifuszi területe a lelki-
leg sérült emberek gyógyítása. Nincse-
nek látványos eredmények, apró lépé-
sekben lehet előrehaladni egy-egy krí-
zisben lévő ember belső világának fel-
derítésében. Kevés az igazi siker, hi-
szen sok a visszaeső beteg. Ha jól
meggondolom, alig akad közöttünk,
aki lelkileg teljesen rendben van. Po-
tenciálisan valamennyien a betegei va-
gyunk. De a beszélgetésben nem az
orvos, a szakember érdekelt. Sokkal
inkább az, milyennek látja ő napjaink-
ban a társadalmat? Diagnózisa meny-
nyiben egyezik és hol tér el a politiku-
sok gyakran elfogult helyzetelemzésé-
től? Teát ivott, cigarettázott, és izzott a
főorvosi szoba levegője véleményének
megfogalmazása közben.

- A társadalmi változásokat hogyan
élik meg az emberek? Mi a pszichiáter
tapasztalata?

- A mindennapi gyakorlatban na-
gyon sok olyan emberrel találkozom,
aki ennek az átmenetnek a bizonyta-
lanságát lelkiválsággal éli, át. Köztük
sok van olyan, akinek ez csak nehézsé-
get okoz, de olyan is, akinél nehezen
kezelhető krízist vált ki a társadalmi
környezet változása. A „ki vagyok
én?" - most nagyon élesen vetődik fel
az egyes emberek életében. Aki az
elmúlt rezsimben pozícióban volt, attól
fél, hogy nem a valódi szakmai értéke
alapján mérik meg, hanem korábbi, a
hatalommal szemben tanúsított lojális

magatartása alapján. Kimosódnak va-
lódi értékei, és csak a lojalitását fogják
ostorozni. Legalábbis ezt éli meg, ettől
vannak félelmei. Egy másik csoport
úgy gondolja, hogy soha életében nem
fogalmazta meg, hogy ő kicsoda, mert
sodródott. Sok a magát illúzióban rin-
gató. Azt gondolják, hogy elkezdenek
kiflit árulni, és gyorsan milliomosok
lesznek. A vágy a csillagos ég, ahová
gyorsan és nagy dicsőséggel akar be-
jutni minden vállalkozó. Nincs vissza-
jelzés, mert nincs rá gyakorlat, hogy mi
a reális lehetősége egy gazdasági növe-
kedésnek. A félelem nehezen fog meg-
szűnni. Most a pénz lett az úr. A
lesüllyedés réme nehezedik az embe-
rek egyre jelentősebb részére. Amikor
valaki nagyon undorodik attól, aki
rosszul öltözködik, primitíven viselke-
dik, lélektanilag lehet látni, hogy iga-
zán attól fél, ő is hasonló helyzetbe
kényszerül. Nincsenek garanciák a za-
vartalan továbbélésre. A bizonytalan-
ságot, minél erősebb az ember, annál
kevésbé bírja. A negyven év feletti
korosztály úgy gondolkodik, hogy ha
tíz évvel korábban jön a változás, már
neki is lenne háza, kocsija, nyaralója.
Ugyanakkor attól is fél, ha most van
lehetőség, azt nem szabad elszalaszta-
ni. Görcsösen élni szeretne a lehető-
séggel. A hirtelen meggazdagodásnak
annyi története van, hogy az embernek
az jut eszébe: „mese, mese, mátka!".

- Azt tapasztalom, hogy sokan élnek
a félelem, a szorongás nehéz állapotá-
ban. Milyen magyarázatot ad erre a
pszichiátria?

- Nagyon sok a gerjesztett problé-
ma. Az üldözöttség állapotát felesleges
külső határokkal teszik egyre drámaib-
bá. Az utóbbi egy-két évtizedben sze-
rintem nem volt akkora az üldözöttség,
mint amekkorára felfújják. Nem vi-
tatom az '50-es évek, a forradalom
utáni időszak kegyetlenségeit. Sokan
vesztették életüket, még többet fosztot-

tak meg szabadságától. Őszinte tiszte-
letem minden valódi áldozatnak. De
most hirtelen mindenki szabadsághős
lett! A tehetségtelen ember is tehetsé-
gének elnyomorításáról prédikál.
Mintha senki nem tudná, hogy ő kicso-
da!

Az USA-ban jellemző, hogy ha va-
laki szociális státuszt változtat, külső
jegyeit is meg kell változtatnia. Ez adja
azt a formai biztonságot, ami a fel-
emelkedett státuszhoz nélkülözhetet-
len. Ha valaki munkásból művezető
lesz, más lakásba, más környezetbe
költözik. Szerepének megfelelően. Ná-
lunk most ennek a fordítottja a gyakori.
Valaki 30 évig művezető volt, és most
munkanélküliként oson este a lépcső-
házban, mert szégyelli pozíciójának el-
vesztését. Rengeteg a megzavarodott,
elbizonytalanodott ember, aki a ho-
gyan éljek, miből éljek kérdésekre
gyötrődve keresi a választ. Az, hogy
tudunk élni vagy nem tudunk élni, a
személyiség minőségétől függ-e, vagy
a külső körülmények zavarától? Ez
most alaposan összekuszálódotL Keve-
sen tudják eldönteni, hol a hiba: ben-
nem vagy a környezetben.

A helyzetnek egészségügyi követ-
kezményei is vannak. A világon min-
denütt úgy van, hogy ahol sűrű a lakos-
ság, és sok a negatív pozícióváltás, ott
jelentősen megnövekszik a megbete-
gedések száma. A lélek nehezen viseli
a gyors váltásokat. Nálunk most ezzel
kell lépten-nyomon szembenézni.

- Hogyan lehet feloldani az akku-
mulálódott feszültséget ?

- Az egyén ezt bizonyos feltételek
mellett megnyugtató módon rendezni
tudja. Kell egy olyan környezet,
amelyben megtalálja saját maga minő-
sítő pozícióját. Szükség van egyfajta
anyagi biztonságra. Rendelkezni kell
egy életforma-gyakorlattal, ahová
vissza lehet húzódni, mielőtt kalandba
megyünk. Most ugrálások vannak, ka-
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landok kalandok hátán. Pedig az ezek-
ben rejlő kockázatokra senki nem ké-
szült fel. Az emberi bizonytalansági
pontok egyben megbetegedést okozó
pontok is! Az örökös rajtrakészséget,
készenlétet hoszzú távon nem bírja az
ember, mert nincs meg a regeneráló-
dáshoz szükséges ellazulás. Mindenütt
meg kell mutatni, mennyit érek, mert
az eddigi nem érvényes. A túl gyors
változásokban lehetetlen a felhalmo-
zott feszültségek feldolgozása. Nem
beszélve arról, hogy nincs is megfelelő
kultúrája az embereknek ezek feldol-
gozására. Az átlag polgárnak igen ala-
csony a pszichológiai felkészültsége.

- Kornis Mihály a félelem dicsére-
téről ír. Szerinte a félelem a tudás
kezdete, félni mindig szabad, félni
őszinte dolog. „Aki félni tud, remélni
tud" - írja. Elfogadja ezt az érvelést?

- A félelem nem szokott pozitív
attitűd lenni, csak annyiban, hogy az
ember folyton készenlétben van arra,
hogy kihozza magából a lehető legtöb-
bet. A puma 5 percig tud 8 km/óra
sebességgel futni, ha fél. Eddig tudja
összes energiáját mozgósítani a mene-
külésre. Az ember sem más abból a
szempontból, hogy nagyon sarkos
helyzetekben aktivizálja képességeit
bizonyos feladatok megoldására. De
ennek nem mindegy a mértékegysége.
Mindenkinek vannak konfliktusai, hi-
szen ezek az élet velejárói. A problé-
mák egy darabig motiválják az egyént,
egy bizonyos mennyiségben viszont
megbénítják az ember cselekvését. A
félelem mértékegysége tehát nagyon
lényeges kérdés. Aki 10 dkg súlyt bír
el, az 20 dkg-ba belebetegszik, de 10
dkg-mal kihozza magából a legjobbat.
Napjainkban mindenhol az agresszió-
ról hallunk. Újságok, rádiók, televíziók
ezzel sokkolják a lakosságot. Az agresz-
szió létezik, tehát nem lehet elhallgat-
ni. Ilyen mérvű jelenlétére viszont ke-
vesen számítottak. A társadalmi válto-
zások nemcsak örömet adnak. Hiszen
ki lelkendezik a munkanélküliségért, a
szegénységért, a bizonytalanságért.
Nincs mód és lehetőség a test és lélek
ellazulására, hogy rugalmas, ellen-
állóképes maradjon. Sokan úgy érzik,
ha gyorsabban és hamarabb tudják be-
mutatni értékeiket, nagyobb lesz a biz-
tonságuk. Az ilyenek gyorsan elfárad-
nak, és nem tudnak folyamatosan, jó

színvonalon teljesíteni. A levegőben
van - s ezt talán az értelmiség érzi
igazán -, hogy mindenki megmérette-
tik! Ez olyan, mint a vizsgadrukk.
Egyéni életünkben a küzdést akarjuk
továbbpörgetni, pedig azt már nem le-
het. Sok az idejekorán elhasználódott
ember.

-Azok, akik őszintén próbálják vé-
giggondolni az elmúlt évtizedeket, ön-
vizsgálatot tartanak, szembekerülnek
azzal a kérdéssel, hogyan tudták „elal-
tatni" őket? Miért nem kiáltották már
korábban, hogy a „király meztelen" ?

- Az őszinte önvizsgálatra szükség
van. Szembe kell nézni sok mindennel,
számot kell vetni a történésekkel. De
ez nem tarthat egy életen keresztül.
Sokan, akik az elmúlt rendszerben
igent mondtak, nem a hatalommal
egyesültek. A lehetséges kompro-
misszumot kötötték. Mosi meg lehet
kérdezni, szabad-e ilyet tenni? De
egyéni mártíriummal nem sokra lehet
menni. Azért, mert sokan nem mentek
ökölre az adott hatalommal, hanem
megpróbáltak tisztességes kompro-
misszumok mellett a szakmájukban, a
vállalt területükön dolgozni - nem kell
összeroppanni és szégyenkezni: törjön
pálcát, aki valamilyen mértékben maga
is nem ezt tette. Ki volt a bátor? Aki
nem csinált semmit, otthon ült és ápol-
ta a sebeit, vagy az, aki azt mondta:
„tudom, hogy ez diktatúra, rengeteg
dologgal nem lehet azonosulni, mégis
megpróbálok beszélő viszonyba lenni
a hatalommal, mert úgy tudok mások-
nak és magamnak is hasznára válni". A
korábbi helyzetekre utólag igen köny-
nyű általános ítéletet mondani. De
mennyivel csinált többet a csöndben
békétlenkedő annál a művelődésiház-
igazgatónál, aki egy közösségnek, sok-
szor egy településnek szervezte a kul-
túrát, gyakran megalkuvások árán. So-
kan ugyanis nem a napi harcok szintjén
voltak ellenzékiek. A hétköznapi ütkö-
zéseket gyakran nem az ellenzékiek
vállalták, hanem azok, akik a lehetősé-
gek függvényében, tehetségük és lelki-
ismeretük szerint megpróbálták ki-
kényszeríteni a hatalomból a társadal-
mi szükségletek egy részét. Ismerek
népművelőket, pedagógusokat, orvo-
sokat, akik végig beszélő viszonyban
voltak a hatalommal, és hétköznapjaik
örökös ütközésekről szóltak. Hajlamo-

sak vagyunk azonnal feketét vagy fe-
héret kiáltani. Ez hiba! Az 1848-49-cs
szabadságharc után aki kompromisszu-
mot keresett, az előbbi logika alapján
mind gazember, áruló. Az emberi ma-
gatartásokat nem lehet fekete- fehérre
leegyszerűsíteni. Amit most elvárnak
egyesek visszafelé, annyit kellene csi-
nálni előrefelé, s talán jobban menné-
nek dolgaink. Mindenki tudja, 1949-
ben mit kellett volna csinálni, de keve-
sen vannak, akik azt tudják, 1992-ben
mit kell tenni.

Gyerekkoromban sokat kérdeztem a
felnőtteket: hogy lehet az, hogy ti nem
láttátok, hogy fasizmus van? Miért
nem tiltakoztatok ellene? Ma mar sok
mindent másként látok. Milyen jogon
vártuk volna el a nyílt szembefordulás
hősiességét? Az ember alapvetően bé-
kességre, biztonságra, nyugalomra tö-
rekszik. A félelem, a bonyolultság, a
magány a legnagyobb ellensége, hi-
szen megnyomorítja életét. Amit én
pszichiáterként látok az, hogy nem
szűnt meg a félelem, a bizonytalanság
és ezeknek a következményei sem. A
családokban a gyerekvállalás, a jövő-
tervezés még mindig nem változott
meg. Inkább az aggodalom nőtt, hogy
fel tudom-e nevelni, meg tudom-e adni
neki azt, amire szüksége van? Az em-
bernek a lelke is ugyanolyan tartozéka,
mint bármely más szerve. Mindenkinél
egyéni, hogy a vágyai, gondolatai, ide-
ái hogyan működnek. Ha van csoport,
ahová tartozik, akkor azon minden lel-
ki jelenség átszűrődik, korrigálódik. A
megértő, elfogadó csoport igen nagy
erőt tud adni a problémákkal bajlódó
egyénnek. A gondok jelentős része vi-
szont egyedül elviselhetetlen. A faluk-
ban valamikor voltak idősebb asszo-
nyok, akik mindent tudtak. Lelkileg
rendben is tartották környezetüket a
laikus segítők. Ma íróasztalok mellett
intézményekről álmodoznak az illeté-
kesek, s ritkán találják meg az emberi
problémák természetesebb megoldá-
sát. Negyven év nagy idő. Sok mindent
újra kell kezdeni. Új mintákat kell
kialakítani. A minták sokkal több szí-
nűek lehetnének, mint amennyit most
felkínálnak a gyakorlatban. Azt lehet
látni, hogy milyen autóm, villám le-
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gyen, hogy nem akárki vagyok! De
miben nem akárki? Hedonisztikus,
egoista magatartás jellemzi az embere-
ket, ami azt jelenti, nekem kell boldog-
nak lenni. A többi kevésbé fontos!

- Köztudott, hogy Magyarország
élen jár az öngyilkosságban. Mennyi-
ben jelzik az öngyilkosságok a társada-
lombetegségeit?

- Jelzik. Vannak vagy voltak társa-
dalmak, ahol ez elvárt jelenség volt.
Gondoljunk csak a japánokra. A társa-
dalom egy részének erkölcsi normája
volt, hogy olyan kudarcot, mint a vere-
ség, nem illik túlélni. A mindennapok
polgári életében az öngyilkosság egy
kétségbeesés. Az angol szakiro-
dalomban úgy is hívják, hogy „cry for
help!" (segélykiáltás). Az öngyilkosok
nagyobb része férfi. Sajnos gyerekek is
egyre többen kísérelnek meg öngyil-
kosságot. A serdülőkorúak halálának
nagyobbrészt az öngyilkosság az el-
sődleges oka. Felnőttek esetében a be-
tegség, illetve az, hogy elmagányosod-
nak, elszigetelődnek, értéküket vesz-
tik. Főként családi, házassági problé-
mákkal nem tudnak megbirkózni. Se-
gélykiáltás mindenkinek lehet az életé-
ben. Ez akkor válik tragikussá, ha nin-
csenek fülek, akik meghallják.

A kétségbeesett ember nem is any-
nyira önmagát, sokkal inkább a szituá-
ciót, amibe került, akarja megölni,
mert nem tudja már tovább elviselni.
Az utóbbi idők tűzhalálai is segélykiál-
tások. Szinte követhetetlen, milyen lé-
lektani stációkon mennek keresztül az
emberek a halál előtt. Ezek nem feltű-
nési viszketegségek, ahogyan ízléstele-
nül nevezte valaki. Nincs jogom, hogy
megkérdőjelezzem azt, hogy valaki
egy lelki krízisben mit érez elviselhe-
tetlennek. Ennek nincs adagja. Ez indi-
viduális. Az öngyilkosság elítélése
gyakran az öngyilkosságtól való félel-
met jelzi, tudat alatt. A társadalomnak
nagyon sok szerepe van ezekben a
halálesetekben. Átmeneti időszakban
nagyobbak a kihívások, és nagyobbak
a veszteségek. A terhek elviselhetősé-
ge egyénileg változik. Érdekes, hogy a
háborúkban, a koncentrációs táborok-
ban kevés volt az öngyilkosság. Élet-
veszélyes helyzetben az élni vágyás

bizonyul erősebbnek! Az öngyilkossá-
got végletes állapotok előzik meg, a
lélektani mechanizmusok már nem
tudnak működni. Segítségre lenne
szükség, hogy a bajbajutott kikerüljön
belőle. Az embernek szüksége van a
társadalomban méltóságra, megélhe-
tésre, erkölcsre és minden olyan ka-
paszkodóra, mely életének nehézsége-
in átsegíti. Azért, hogy ne csak gürcö-
lés legyen az élet, hanem gyönyörkö-
dés is.

- Civakodó, gyűlölködő társada-
lommá lettünk vagy leszünk lassan.
Ebben is a változások játszanak alap-
vetőszerepet?

- Nemcsak ennek az átalakulásnak
tudnám be, hanem minden gyors átala-
kulásnak. Ez kicsit az emberek ka-
maszkorára emlékeztet, amikor a ne-
kem is jár a piros alma indulat jelentke-
zik. Ezért tudnak egyesek gyerekesen
gonoszak is lenni. A civakodást, gyű-
lölködést én inkább egy alacsonyabb
szintű viszonyulásnak látom, amikor a
gyors változásokat az egyén nem tudja
feldolgozni. Úgy próbálnak különbek
lenni, hogy a másikat ítélik rossznak.
Az indulatok kivetítése azt a nyeresé-
get hozza az egyénnek, hogy valami-
ben több, valamiben különb akar lenni.
Ezért gondolatilag nagyon alacsony
szintű, kivitelezésében nagyon bántó
és kártékony indulatok tudnak felsza-
badulni. Az ember sok mindent el tud
viselni, ha van rá ideje, ha biztonságot
érez, mert tartozik valahová. A valaho-
vá tartozásban nagyon nagyok a vesz-
teségek. Megkoptak reményeink, mert
egyre kevesebb lehetőséget látunk be-
teljesedésükre. Mindezekre igazából
senki nem készült fel. A legtöbben
alacsonyabb szintű önmagukkal vála-
szolnak a kihívásokra. Talán nem
olyan rosszak az emberek, mint ami-
lyen rosszul viselkednek.

- Á civakodást - úgy tűnik - az
értelmiség egy része csinálja látványo-
san. Vajon miért?

- Az értelmiség is a helyét keresi.
Mint a keszonban, mikor túl hirtelen
veszik le a nyomást, és buborékos lesz
a vér: ők sem tudják ezt zavarmente-
sen, intelligensen megoldani. Azért
acsarkodik az egyik, hogy ne acsarkod-
jon rá a másik. Rengeteg olyan indulat
szabadult el, ami nem konstruktív, ha-
nem kifejezetten destruktív. Sajnos,

korábbról maradt hiányosságai most
kiütköznek. Sokan nem rendelkeznek
például nyelvismerettel. Egy elég je-
lentős részük anyagi problémákkal
küzd. A megmérettetéstől félnek, mert
eddig igazából nem voltak megméret-
tetések. Többen félnek, hogy nem ta-
láltatnak olyan értékesnek, jónak, mint
amilyennek korábban hitték. Van egy
döbbenetes élményem. Orvos kollégát
láttam sört mémi egy maszek sátorban.
Segítette a családi kisvállalkozást.
Azért döbbenetes, mert tudom, hogy
egy orvosnak mennyi mindent meg
kell tanulnia, hogy jól működjön. Ha
energiájának egy részét a sörkimérésre
fordítja, nem tudom, mit csinál egyéb
funkcióiban? Önmagunknak is meg
kell adni a tiszteletet, különben mások-
tól is hiába várjuk!

Kevés ismerettel rendelkező embe-
rek hatalmas anyagi jólétbe kerültek,
ami már szinte provokáló. Az egyete-
met végzett éhkoppon marad, ami le-
het, hogy számára nem jelent különö-
sebb problémát, de a gyerekei nem
biztos, hogy lelkesednek.

- A demokráciát sokan a jobb élet-
tel kötötték össze. Gondolom, a csaló-
dás innen is magyarázható.

- Nagyon sokat vártunk a demokrá-
ciától. Több megértést, türelmet, gon-
doskodást főleg azokkal, akik rászorul-
nak. Eszembe jut egy régi emlék. Ami-
kor eldöntöttem, hogy pszichiáter le-
szek, egy olyan angol cikket olvastam,
mely a második világháború alatt író-
dott. Londonban bombáztak, a húsz-
évesek a „húsdarálóban" voltak. Marl-
boroban viszont összeült egy bizottság,
hogy a szociális otthonban levő idős
embereknek hogyan legyen a kulturális
programjuk. A demokrácia, amelyik
ilyen módon vigyáz az esélytelenekre,
az számomra nagyon szívbemarkoló.
Most azt tapasztalom, sok helyről el-
küldik az öregeket, elesetteket, nem
foglalkoznak velük megfelelő módon,
érezhető felelősséggel. A palackozott
italokat (alkoholt) forgalmazó vállal-
kozó kedvezményeket kap üzletének
beindításához. Pedig ezt az országot,
ezt a népet menteni kellene az alkoho-
lizálástól, mert az a legalizált kábító-
szer. Ilyen bonyolult, társadalmilag ne-
hezen viselhető szakaszban különösen
veszélyes az alkohol.

A problémákat nem lehet az egész-
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scgügy nyakába varrni. Néha rossz
szájízzel hallgatom az erre utaló meg-
nyilatkozásokat. Egy háromműszakos
embernek az egészségügyben dolgozni
nem könnyű munka. Aki nem hiszi,
próbálja ki.

A demokráciáról sokan, sokféle-
képpen vélekednek. Szerintem alapve-
tően tanulLság is. Azt jelenti, hogy
tudom a kompelcneiahatáromat, tu-
dom, mi a dolgom. Nem akarok min-
denbe beleszólni és mindenhez éncni.
Nem hordok csak sötét szemüveget,
hogy mindent feketének lássak, hogy
semmi ne legyen jó, hogy mindent
megkérdőjelezzek. Saját felelősségem
megállapítására törekszem, nem a má-
sikon való uralomra. A tudásom az
igazi halalom. Látok olyan helyzete-
ket, amikor a demokrácia égisze alatt
újra szerveződnek hatalmasságok.

- Milyennek látja a jövőt? Optimis-
ta vagy pesszimista?

- Bizakodó vagyok. Bár kétségbe
ejtenek a szomszéd Jugoszláviából ér-
kező hírek a harcokról, halottakról.
Nem értem, miért nem mozdultak a
kívülálló hatalmak akkor, amikor még
lehetett volna? Gyakorlatilag alig tet-
tek valamit a helyzet elmérgesedése
ellen. Kétségbe esem azoktól az öntú-
Icrtékelcsektől, amelyek pillanatok
alatt feltámadlak. A rangkórság sehová
nem vezet. Szóval, igazán összezava-

rodott minden, de én hiszek abban,
hogy ki fog alakulni. Csak nem köny-
nyen, és igen sok áldozattal. Félek attól
a pusztító erőtől, mely feszült helyzet-
ben élő emberek, népek kezében van.
Mert nem biztos, hogy az fog érvénye-
sülni, ami az emberiség érdeke. Az
éhezés, a testi-lelki nyomorúság, a
mcgalázotLság ki tudja, mii váll ki,
milyen gátakat képes átszakítani.

A másik véglet legalább ennyire
elkeserít. Elcsúfítják a természetet,
tönkreteszik a vizeket, fákat, virágokat.
Sok ember csak szemetet hagy maga
után!

A tömeg magatartása jó és rossz
indulatokkal egyaránt feltöltődhet. A
jóért szurkolok és cselekszem, de félek
is, mert nap mint nap látom a rosszat. A
fiatalokban bízom. Mint a szivacs, rak-
tározzák magukba a tudást. Beszélnek
nyelveket.

Szeretném hinni, hogy mindig oko-
sabb döntések felé haladunk. Azért kell
optimistának lennünk, mert akkor más-
ként tesszük a dolgunkat. Ha hiszünk a
változásban, akkor megváltozik a vi-
lág. Csak azt ne gondoljuk, hogy a
változások kevés fáradsággal, könnyel
és emberi indulattal járnak. Újra és újra
belemegyünk a már ismert csapdákba.
De az ember alapvetően bír egy olyan
szerkezettel a lelkében, amit szere-
tetnek hívnak. Az élet szeretetének pél-

dául. Az ember nemcsak a pillanatnak
él. Tervez is. Az pedig magába foglalja
azt a hitet, hogy az élet lehet jobb.
Nehéz a térdre esett állapotból felállni,
de nem lehetetlen.

- Mi az, ami miatt leginkább aggó-
dik'?

- Két szélsőséges csoportra válik
egyre rohamosabban a társadalom.
Gazdagokra és szegényekre. A sze-
génységet egy ponton túl megalázónak
érzi az ember. Különösen akkor, ha a
környezet irritálja is. Tudom, hogy
vannak emberek, akik évente csak juta-
lomból több milliót kapnak. Akkor is,
ha körülöttük tönkremegy az üzem,
intézmény vagy vállalat. Vannak so-
kan, akik méregdrága nyugati kocsit
kapnak személyi használatra, és öt év
múlva saját tulajdonuk marad. De van-
nak értelmiségi ismerőseim, akik
húsz-harminc év óta farmerben járnak,
és ócska Trabantokon kirándulnak a
hétvégeken. Tehetségesek és megszál-
lottak. Csak éppen senki nem figyel
rájuk, mert nem tartoznak egyetlen po-
litikai párthoz sem. Legutóbb néhá-
nyukkal arról vitatkoztam, van-e még
tisztességes ember az országban? A
vitát azóta is folytatjuk egy tisztessége-
sebb világ érdekében.

Yürükök közt Anatóliában. A nyári szállás
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Adatok a mezőtúri fazekasság
Gömör megyei kapcsolataihoz

A magyar népi fazekassággal fog-
lalkozó tanulmányok és anyagközlcsek
száma mulatja, hogy a magyar népi
fazekasság egyike a magyar néprajz
legjobban kutatott témaköreinek.1 A
magyar népi fazekasság Európában
szinte egyedülálló gazdag művészetet
fejlesztett ki. A nagy jelentőségű ma-
gyar népi fazekasságban - a múlt szá-
zad elejétől - fontos szereppel rendel-
kezett Mezőtúr fazekassága is.^ Mosta-
ni dolgozatomban a mezőtúri fazekas-
ságban egykor megvolt Gömör megyei
kapcsolatokkal foglalkozom.

Először néhány szót a gömöri faze-
kasság külső kapcsolatairól. A jelentó's
magyar fazekasközpontok között tart-
juk számon a gömöri fazekasközpon-
tot, ahol mázatlan tűzálló edényeket
készítettek nagy mennyiségben, és
szállították azokat minden irányba, el-
sősorban az Alföldre. Kresz Mária írja,
hogy a Kárpát-medencében tűzálló
agyag a hegyesebb vidékeken jobban
található, mint a síkabb területeken. A
kutatás során arra a megállapításra ju-
tott, hogy az alföldi fazekasközpontok
agyagjában jóval többaz ásványi szeny-
nyezés, és ezért nem tűzálló.

A gömöri fazekasközpont kb. 30
falut foglal magába, amelyek jó része
Rimaszombat környékén, főleg a vá-
rostól északra, másik része Jolsvától
délre található. Ezekhez a gömöri tele-
pülésekhez Kresz Mária nyomán hoz-
zásorolandó néhány Nógrád megyei
község is (pl. Poltár), melyek szerve-
sen tartoznak a gömöri központhoz. 4

Gömörről tudjuk, hogy: „korsók, fa-
zekak minden formában és nagyság-
ban, nagy mennyiséggel vitetnek ki a
Tisza vidékérc, hol rendesen gabonáért
és élelmiszerekért cseréltetnek el."
Főleg a rimaszombatiak termékei vol-
tak népszerűek. Ők nemcsak cserép-
edényt, hanem más árut is szállítottak a
vásárokba. A főzőedényeket árusító
felvidéki fazekasok nem mindig csak

rimaszombatiak voltak, hanem a szom-
szédos fazekasfalvakból is hoztak ter-
mékeket. Ezek közül is sokan inkább
rimaszombatinak mondták magukat,
mert az alföldi települések lakói job-
ban tudták, jobban megértették, hon-
nan is jöttek, mintha a valóságos lakó-
helyüket mondták volna, hisz az Alföl-
dön nem volt mindenki számára egyér-
telmű, merre is vannak a községek.
Rimaszombat neve hallatán azonban
már általában sejtették, honnan is érke-
zett a tűzálló edény árusa.

Kresz Mária a történeti anyag levél-
tári forrásokkal való összevetése során
megállapította, hogy a gömöri falvak
és az Alföld között a századfordulón
meglévő edénykereskedelem több év-
százados múltra nyúlik vissza. Véle-
ménye szerint a középkorban az Alföl-
dön elterjedt fehér színű főzőedény
Gömörből került használati helyére, s
ez a kereskedelmi kapcsolat már a
hódoltság előtti időktől fogva fennállt,
szerinte az Alföld felé irányuló edény-
kereskedelem valószínűleg már a XIII.
századtól folyamatos volt.

Az alföldi piacokra a gömöri faze-
kasok főként a világos színű, nagyon
vékony falú, hasas, belül mázas faze-
kakat hordták különböző méretekben.
A nagy, kétfülű lakodalmas fazekak
egy része kívül sima, díszítetlen volt.
Ezek közül a nagyobb méretűeket ujj-
nyomásos abroncs díszítette a száj
alatt. Emellett nagy számban kerültek
az Alföldre olyan lakodalmas fazekak
is, ameiyek vállán az abroncs helyett
vörös földfestékkel festett zsinórozás,
esetleg vörös- sötétbarna színezésű
minta volt. Az igen nagy darabokon a
festést abroncs is kiegészítette. A fa-
zekak mellett a mázatlan korsók, kan-
ták is igen keresettek voltak az Alföl-
dön.1 0

Kresz Mária tanulmányában mutat
rá arra a tényre, hogy az Alföld délibb
részén gömöri mázas edény csak elvét-

ve fordult elő. A mázas edényekkel a
fazekasok főként a Gömörhöz köze-
lebb eső vásárkörzeteket látták el, míg
a nagy alföldi városokat csupán főzőe-
dénnyel. Az Alföld mázasedény- szük-
ségletét a helyi fazekasközpontok ter-
mékei elégítették ki.11 A Nagykunság-
ban és annak közvetlen környezetében
a mázasedény-szükségeletet elsősor-
ban a mezőtúri fazekasok elégítették
ki. Az ő termékeik, mázatlan és mázas
edényeik - hasonlóan egyéb alföldi
fazekasközpontok termékeihez - nem
voltak tűzállóak. így tehát érthető,
hogy a Nagykunságban és Mezőtúron
is miért lehetett nagy keletje a gömöri
központból idekerült termékeknek, kü-
lönösen a ritkábban használatos nagy-
méretű (kb. 20-30 literes) hegyes fene-

12
kű „lakodalmas" fazekaknak. A szá-
zadforduló táján a mezőtúri fazekasok
- a Korsós Társulat jegyzőkönyve és
az emlékezet szerint - nem tűrték meg
a helyi piactéren más vidékek - szá-
mukra konkurenciát jelentő - fazeka-
sait. Ez alól csupán a gömöriek voltak
kivételek, akik - mint fentebb utaltunk
rá - hiányt pótoltak termékeikkel, s így
ekkor még nem számítottak konkuren-
ciának, nem jelentettek veszélyt a me-
zőtúriakra. Ezt követően azonban
már - az emlékezet és a jegyzőköny-
vek tanúsága szerint - a túri fazekasok
is kísérleteztek a gömöriekhez hasonló
tűzálló edények elkészítésével. Tűz-
álló agyagot nemcsak a mezőtúri faze-
kasok rendeltek Gömörből, hanem más
fazekasközpontok is. A gömöri köz-
ponbtokból évente mintegy 5 000 má-
zsa agyagot szállítottak más vidékek-
re.1 5 Az Alföldet főként Fazekaszsalu-
zsány és Poltár látta el tűzálló föld-
del.16

A mezőtúri vásárokon, piacokon te-
hát a század első harmadában már
nemcsak a Gömör megyei fazekasok
által készített főzőedények voltak kap-
hatók, hanem a gömöri agyagból hely-



ben készített fazekak, lábasok és más
használati edények is. A túri fazekasok
igyekeztek c gömörihez teljesen ha-
sonlatos tárgyakat készíteni. Látszólag
szinte alig volt megkülönböztethető a
valódi gömöri edény a Mezőtúron ké-
szült „gömöri" edénytől. A kettő kö-
zötti különbség főleg csak a súlyban
jelentkezett. A felvidéki fazekasok ál-
lal készített darabok jóval könnyebbek
voltak. A túri „zsíros agyaghoz szo-
kott" kezek ugyanis vastagabbra ko-
rongolták az edények falát. Jelentő-
sebb különbség volt azonban, hogy sok
esetben az edények szájának máza el-
ütő színű volt.

Az 1920-as években, a mezőtúri
fazekasipar hanyatlása idején a fazekas
szakosztály tagjai közösen rendelték
meg a felvidéki tűzálló agyagot. Emel-
lett azonban a helybeli kereskedők kö-
zött is akadt, aki hozatott, pl. Goldbcr-
ger Náthán.' Az ő és a fia közreműkö-
désével a tűzálló edény készítése Me-
zőtúron az 1920-as évek elején fellen-
dült. Azt pontosan nem tudjuk, hogy a
mezőtúri fazekasok meddig hozattak
Gömör megyéből agyagot, annyi azon-
ban bizonyos, hogy Mezőtúron készült
tűzálló főzőedények még az 1930-as
években is forgalomba kerültek. Ter-
mészetesen az agyagszállítás a trianoni
békeszerződés életbe lépését követően
egyre nehezebb feladat volt, mivel nem
rendelkeztek cseh valutával.

A '20-as evekben az agyagszállítás
mellett továbbra is jöttek Gömör me-
gyei fazekasok, árusok protékáikkal az
alföldi, így a túri vásárokra is. Mint
már fentebb utaltunk rá, ebben az idő-
szakban hanyatló periódusába került
Mezőtúr fazekasipara. Ebben egyéb
okok mellett közrejátszottak az egyre
nehezedő életfeltételek, a hagyomá-
nyos díszítési mód fokozatos eltűnése,
a gyáripari fém használati tárgyak na-
gyobb térnyerése. Mindezek, de a fo-
kozatosan emelkedő adóterhek külö-
nösen ahhoz vezettek, hogy a túri faze-
kasok egyre ritkábban nézték jó szem-
mel a helyi vásárokon, piacokon feltű-
nő gömöri fazekasokat, árusokat is,
szervezkedni kezdtek, hogy a felvidé-
ki, olcsó portékát árusító kereskedőket
kitiltassák az alföldi városokból. (19.)
Ez a kezdeményezés ekkor még felté-
telezhetően nem járt sikerrel. Pontosan

nem tudjuk, hogy az elhatározott bead-
vány elkészült- c, s ha el is készült, a
miniszter tett-e valamilyen intézkedést
a kérdéssel kapcsolatban. Mindeneset-
re a Nagykunság vásárain, piacain to-
vábbra is árusították a felvidéki faze-
kasok, kereskedők termékeiket. Igaz,
ezek az árusok már korántsem voltak
olyan nagy számban jelen az alföldi
piacokon, mint a trianoni békeszerző-
dést megelőző időszakban, hisz az ő
közlekedésük is egyre nehezebbé vált.

A mezőtúri fazekasok az 1924. évi
kezdeményezés sikertelensége után
sem mondtak le arról a törekvésükről,
hogy a gömöri árusokat lehetőleg ki-
szorítsák az Alföldről. Ezért is talált
nagy visszhangra körükben Weisz
Benjámin miskolci „agyagiparos" kez-
deményezése. Weisz 1929-ben levél-
ben megkereste a nagyobb alföldi faze-
kasközpontok, elsősorban Hódmező-
vásárhely és Mezőtúr fazekasait, hogy
támogassák őt, azaz fogalmazzanak
meg egy memorandumot. Ehhez alá-
írásokat kellett volna gyűjteni egyéb
fazekasközpontokból is. Szerinte a
megszerkesztett memorandumnak tar-
talmaznia kellett volna, hogy „ezen
ipar sorvadófélben van, Cse Slovák
(sic!) ipar által teljesen tönkre téve,
miután Cse (sic!) kereskedők csere út-
ján házalva adják el, és mind munka
nélkül állunk, minden községbe kirakó
vásárt tartanak."20 Weisz már ezt meg-
előzően is írt egy levelet, amelyben
vázolta a fazekasoknak a kezdeménye-
zés lehetőségét. A korábbi levél hatá-
sára a mezőtúri fazekasok szakosztá-
lyának választmánya elhatározta, hogy
csatlakozásra hívják fel a hódmezővá-
sárhelyi, tószegi, békéscsabai, karcagi
stb. fazekasokat is. ! A csatlakozás
szervezéséhez a második levél, s az
abban körvonalazott memorandum ter-
vezetének elkészítése után hozzá is
fogtak. Kezdetben nehezen érkeztek a
támogató levelek, az első ilyet a karca-
gi fazekasok küldték. Ebben a levél
írója, Berki Sándor fazekasmester tá-
mogatásukról biztosította a Weisz -
mezőtúri fazekasok indította kezdemé-
nyezést. A karcagiak emellett javasol-
ták azt is, hogy necsak a felvidékiek
edényszállítását akadályozzák meg, de
küzdjenek azért is, hogy a hazai faze-
kasok és „kofák" ne hozathassanak be

kész edényeket. Amennyiben ugyanis
ez utóbbiak behozathattak volna, ezzel
nem a hazai fazekasság hasznára, sőt -
véleményük szerint - kifejezetten ká-
rára lettek volna. " A karcagi csatlako-
zást követte a kunszentmártoniak, tó-
szegiek és szarvasiak egyetértése is,
ezáltal a kezdeményezés kezdett egyre
jobban kiterebélyesedni. Az alföldi
szervezkedés mellett Weisz Benjámin
Miskolcon és környékén szervezte a
fazekasok csatlakozását a beadvány-
hoz.

A mezőtúri fazekasok, miután elké-
szítették a debreceni Kerületi Kereske-
delmi és Iparkamarának benyújtandó
beadványt, ' annak másolatát meg-
küldték Weisz Benjáminnak 1929. má-
sodik felében, ezzel segítve Weisz to-
borzó munkáját. Weisz Benjámin nem-
csak a szervezéssel volt elfoglalva, ha-
nem sűrűn utazott a határra is. 1930.
júliusában arról tájékoztatta a túri faze-
kasokat: „Megjegyzem hogy ez évben
idáig még tavaszon kevesen jöttek át,
de most naponként 5-6 szekér átlag
2000 litert hoznak, és az egész Alföldet
barangolják."

Az elkészített beadványt az alföldi
fazekasközpontokba is szétküldték, s
az ottani fazekasok zöme is aláírta.
Ezáltal tehát az 1929-ben indult szer-
vezkedésnek 1930-ban már több támo-
gatója lett, így a nagyobb siker remé-
nyében tudták a mezőtúriak korábbi,
1924-ben elgondolt elképzelésüket
képviselni a hivatalos fórumokon.

A debreceni Kerületi Kereskedelmi
és Iparkamara elnöksége a beadványra
két levélben reagált, s ezekben bővebb
felvilágosítást kértek az aláíróktól. In-
formációt kértek arról, hol, melyik vá-
sáron, hány felvidéki vándorcserépá-
russal találkoztak, s volt-e valamilyen
igazolásuk, melyet a magyar hatósá-
goktól kaptak. Miután a szükséges
információkat a mezőtúri fazekasok
megadták a Kamarának, megkapták
azok tájékoztatását. Eszerint a hatósá-
gok ezt követően fokozatosabban elle-
nőrizték a Gömör megyei árusokat, s a
törvénytelenül árusítók ellen szigorúan
eljártak. A Kamara elnöksége felkérte
a túri fazekasokat is, amennyiben
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olyan felvidéki, Gömör megyei keres-
kedővel találkoznak, aki törvénytele-
nül árul, nem rendelkezik semmilyen
igazoló írással, azt jelentsék fel a helyi
hatóságoknál.'6 A mezőtúriak és Wc-
isz Benjámin állal kezdeményezett
szervezkedés tehát nem éne el teljesen
a kitűzött célt, a debreceni Kerületi
Kereskedelmi és Iparkamara nem til-
totta ki teljesen az Alföldről a gömöri
fazekasokat, kereskedőket. Ettől füg-
getlenül azonban a kezdeményezés
nem maradt eredmény nélkül. Az in-
tézkedéseknek köszönhetően ugyanis
egyre kevesebb felvidéki fazekas, árus
hozta olcsó, de kiváló minőségű termé-
keit az Alföldre. 1938- ban a Felvidék
Magyarországhoz való csatolása azon-
ban újra több felvidéki fazekasnak és
cdcnykcrcskcdőnck adta meg az
esélyt, hogy olcsó áruját az Alföldön
értékesítse.

A mezőtúri fazekasság gömöri kap-
csolatait vizsgálva meg kell említe-
nünk, hogy nemcsak a felvidéki faze-
kasság hatott az Alföld fazekasságára,
hanem egyes alföldi fazekasok termé-
kei is hatottak a gömöri fazekasköz-
pont forma- és motívumvilágára. A
felvidéki fazekasok - ahogy erre Kre-
isz Mária is utal - az Alföldön jártuk-
ban természetszerűen megismerkedtek
a helyi fazekasközpontok termékeivel
is. Kreisz Mária kétséget kizáróan
megállapította, hogy az alföldi faze-
kaskö/pontok nagy hatással voltak a
gömöri mázas edények formavilágá-
nak és díszítéseinek alakulására. Már-
kus Mihályra utalva megjegyzi, hogy
Melléten például Tiszafüredet és Me-
zőtúrt tekintették az igazi „magyar"
díszítés hazájának."

A dolgozat végén összegzésként
megállapíthatjuk, hogy Mezőtúr faze-
kassága több szállal kapcsolódott Gö-
mörhöz. Az első, s a legfontosabb: a
Nagykunságban (hagyományosan a
mezőtúri fazekasok első számú felve-
vőpiaca) és Mezőtúron is ismertek, s a
századfordulón népszerűek voltak a
gömöri fazekasok termékei, amelyek
egyfajta hiányt pótoltak, a jelentkező
szükségleteket elégítettek ki. Ezért biz-

tosították még a századfordulón támo-
gatásukról a felvidéki fazekasokat.

A túri fazekasipar hanyatlásakor, a
'20-as évek elején, a gömöri főzőedé-
nyek hatására a mezőtúri mesterek el-
kezdték szállítani, szállíttatni a tűzálló
agyagot, s kísérletképpen ők is hozzá-
kezdtek a gömöríhez nagyon hasonló,
jó minőségű főzőedények készítésé-
hez. Tűzálló agyagot még a harmincas
években is szállíttattak Mezőtúrra, bár
ekkor már ez nem volt olyan intenzív,
mint korábban. A bevált kísérletek
után a nehezedő körülmények és a
növekvő adóterhek hatására a túri faze-
kasok egyre kevésbé vették jónéven a
gömöri fazekasok, vándorárusok jelen-
létét a mezőtúri és a nagykunsági vásá-
rokon, piacokon.

A gömöri fazekasok, árusok kitiltá-
sa érdekében a miskolci Weisz Benjá-
minnak szövetkezve 1929-30-ban fel-
hívták az alföldi fazekasközpontok
mestereit, hogy támogassanak egy, a
Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara
számára készülő beadványt. A memo-
randumhoz csatlakoztak a karcagi, a
békéscsabai, szarvasi fazekasokon kí-
vül a kunszentmártoniak és a tószegiek
is. A beadvány eredményeképpen
megszigorították a gömöri cserépke-
reskedők magyarországi árusítási lehe-
tőségeit. A beadványban kértekkel el-
lentétben azonban nem tiltották ki vég-
legesen őket a Magyar Alföldről, csu-
pán az árusok száma csökkent.
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Ötvös László

Sinay Miklós emlékezete
Sinay Miklós (1730-1808) lelki-

pásztor, kollégiumi professzor, püs-
pök, történetíró, klasszika-filológus a
Debrecen szomszédságában lévő,
nagymúltú helységben. Hajdúbagoson
született 1730-ban. A község múltjáról
- jellemzésként - megemlítem, hogy a
Váradi Regestrum 1216-ban említi a
nevét. Boeska\ István fejedelem haj-
dúkiváliságot adományozott Hajdúba-
gosnak 1605-ben. 1. Rákóczi György
fejedelem pedig városi rangra emelte
1641-ben. Kiváltságát Hajdúbagos
1700 után. Eszierházy derecskéi ura-
dalmának létrehozása következtében
vesztette el." Már ehhez a/ uradalom-
hoz tartozott Hajdúbagos, amikor Si-
nay Miklós születelt. A szülőváros haj-
dúkiváhságának visszaszerzésért, ami-
vel Sina\ már gyerekkorában megis-
merkedett, hosszú időn át harcolt. Ta-
nulmányait 1746-ig Derecskén végez-
te.' Ez a körülmény elképzelhető, hi-
szen a szülőknek nemcsak Hajdúbago-
son. hanem Derecskén is voltak birto-
kaik. Ezután került a debreceni Kollé-
giumba, ahol 1755 őszéig tanult. Ekkor
indult ugyanis külföldi tanul-
mányútjára. Tanult a bécsi, az oxfordi
- Balogh Ferenc kutatása szerint 1756
júniusától 1757 márciusáig -, a gronin-
geni (1757. július 20-tól), majd a fra-
nckkeri egyetemeken. Zoványi Jenő
megemlíti, hogy Angliában létele alatt
tekintélyes adományt szerzett az Alma
Maternek, a Debreceni Református
Kollégiumnak.4

Szívesen vállalta a külföldi egyete-
mi tanulmányok után azt a lehetőséget,
amit egy vidéki parókia és a lclkipász-
tori szolgálat jelentett. Lclkcszi szolgá-
latra hívják 1759 márciusában, így tu-
lajdonképpen oda tér haza. „A kunma-
darasi gyülekezetben 200 évvel ezelőtt
- amint olvassuk a/ évforduló alkal-
mából született tanulmányból - 1759.
április 1-től 1760. április 15-ig volt
prédikátor Sinay Miklós (1730-1809)."
A gyülekezet azonnal szeretetébe fo-
gadja a fiatal, tudós lelkipásztort. Ő
pedig nemcsak „verbi divini minister",
hanem megértő jóbarátja is a „kiváltsá-

gukért küzdő kunoknak". Templo-
mot, sőt tornyot tervez a gyülekezetnek
Sinay Miklós a Türelmi Rendelet előtt.
Felismerte, hogy az ige megtartó ereje
úgy teljes, ha Isten clctformáló tetteit a
múltban is szemléli a gyülekezet. Lcl-
készi szolgálata alatt kezdődött „A ne-
mes Nagy Kun Madarasi Reformata
Ecclcsiának Könyve, melyben minden
régi és mostani emlékezetes változásai
az ecclesiának a régi írásokból kisz.c-
degetvén ide vágynak írva" című kötet.
Egyéves kunmadarasi lelkipásztori
szolgálata után következett Sinay Mik-
lós életében a 31 éves kollégiumi pro-
fesszori tevékenység ideje. A Kollégi-
umban végzett szolgálatairól részlete-
sen olvasunk Révész Imre könyvében,
a harmadik fejezetben: „Sinay a tanári
katedrán". A mű írója reakciósnak
minősíti Sinay Miklós történetpolitikai
nézeteit. A könyv ismertelője is osztja
ezt a nézetet.

Eddigi kutatásaim alapján annak a
gondolatnak adok kifejezést, hogy na-
gyon nehéz Sinay Miklós munkásságá-
val kapcsolatosan az. egyértelmű elítélő
vagy felmentő állásfoglalás meghoza-
tala. Balogh Ferenc azt állapítja meg,
hogy Sinay Miklósnak az cgyháztörté-
ncli jogokra tekintve, a múltra nézve
igaza volt. Domokosok viszont - akik
vele szemben álltak - a korszellem
követelményét hangsúlyozták. Nem
kétséges, hogy van igazságmozzanak
az. egyik és a másik fél álláspontjában
is. A tárgyilagossághoz hozzátartozik
az is, hogy a Budai Zsinaton nem Sinay
Miklós támadta meg Domokosékat,
hanem Domokosék előterjesztésére -
ami a lclkésziek jogait meg akarta nyir-
bálni - tiltakozott Sinay Miklós, aki-
nek ettől kezdve nem lehetett „nyugal-
ma" a Tisztántúli Egyházkerületben.
Jellemző a helyzetre, hogy nem az
egyházi hatóság állította helyre Sinay
Miklós tekintélyét szellemileg és anya-
gilag az 1803. szeptember 13-án bekö-
vetkezett nyugdíjának kiutalásával, ha-
nem a világi hatóság, a helytartótanács.
Nyugdíjasként halt meg Sinay Miklós
1808. június 27-én, és a péterfiai teme-

tőben tcmeiték el, a temetés szolgálatát
Diószegi Sámuel végezte.

Sinay Miklós művei: 1. Ciceró leve-
lei. 1767. - 2. Juslinus históriái. 1769.
- 3. Eutropius római története. (Ezek a
művek a kollégiumi tankönyvirodalom
egy-egy darabjai voltak.) - 4. Sylloge
Actorum publicorum... Pacificanis Vi-
enenssis. Victorius de Chorebo álnév-
vel. Pest 1790. - 5. A magyarországi
protestantizmus 1773-ig. A mű első
része kél nyelven „A magyar- és er-
délyországi reformáció története 1564-
ig" címen Hcrpay Gábor fordításában,
S. Szabó József bevezetésével jelent
meg. Debrecen 1911. 249. A mű fordí-
tója Balogh Ferenc kollégiumi egyház-
történeti professzornak ajánlja. - 6.
Vindiciae princiorum... 1797-98. (A
Sinay-pör anyaga) - 7. Sinay Miklós
saját kezű naptári jegyzetei 1759-
1803. Közli folytatásokban Rácz Ká-
roly, Figyelmcző 1873. - 8. Sinay
Miklós és családja feljegyzései bibliá-
jában 1792-1803. Másolat 1969. birto-
komban. - 9. A keresztyén embernek
egész tiszte világosan és érthetőképeii
lerajzoltatva mindeneknek, de kivált az
együgyű Olvasóknak kedvekért. (Meg-
jelent névtelenül Debrecenben 1769. A
fordítást Sinay Miklós nézte át. Magá-
nos buzgó könyörgések, melyekkel
rendes és rendkívüli való alkalmatos-
ságokban élhet a keresztyén ember,
ezekre Bevezető Lelki Tanács-adások-
kal együtt. Angol eredetiből Sinay
Miklós fordította. A két munka egy
kötetben jelent meg, egyvégtében is
van lapszámozva, de az utóbbi külön
névtelen címlappal van ellátva, az év-
száma pedig 1770. - 10. További hatal-
mas kéziratos Sinay-anyagra és -iroda-
lomra vonatkozóan részletes adatot ka-
punk S. Szabó József és Révész Imre
műveiben. Utóbbi a 9. sorszám alatt
felvett művét részletesen ismerteti.

Sinay Miklós munkássága ma is
elevenen hat a különböző felfogású
történetkutatók körében.10 Emlékeit
ápolják és gyűjtik a debreceni egyház-
megyében, szülőfalujában és a Nagy-
kunságban. Értékes emlékek vannak a
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Sinay család elő tagjainál. A gyüleke-
zetépítésnek hasznos eszköze munkás-
ságának számontartása és bemutatása.
Az 1933-ban készített Sinay-emléktáb-
lát 1969-ben felújította a hajdúbagosi
gyülekezet. A második világháború-
ban megégett, és 1970-rc helyreállított
református templom hálaadó ünnepén
c sorok írója az egyházkerület, a debre-
ceni református Kollégium, a Debrece-
ni Református egyházmegye és a Sinay
család képviselőinek jelenlétében lep-
lezte le és koszorúzta meg a felújított
emléktábláját, s életművét méltatta, ! 2

a Sinay-cmlékckből - bibliája, művei,
nemesi levele, családi iratok - kiállítást
rendezett, amit a Tisztántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke, dr. Bartha
Tibor, és a népes jelenlévő gyülekezet
tekintett meg.

Sinay Miklós emlékét első szolgála-
ti helyén, a kunmadarasi református
egyházközségben is ápolták, hiszen az
általa vezetni kezdett Ecclesiának
Könyvéi mind a mai napig vezették a
lelkcszutódok. A nagyközség által ki-
adott Madarasi Krónika című kötet
megemlékezik a tiszteletes, tudós lelki-
pásztorról, és munkásságát röviden is-
merteti. Sinay Miklós fényképét az
1982-ben felépült új lelkészi hivatal-
ban elhelyezték, legújabban pedig a
képviselőtestület utcát nevezett el az
egykori kunmadarasi lelkipásztorról.

Debrecen városa is számon tartotta
Sinay Miklós emlékét, hasonlóképpen
a Debreceni Református Kollégium is.
Az emlékek közül hadd emeljem ki
azt, hogy az árkádok alatt az ő plakett-
jét is elhelyezték. Az egyháztörténeti
tanszék megalapítója, Balogh Ferenc
professzor Sinay Miklós munkásságát
kutatja külföldi tanulmányútja során,

egyháztörténeti stúdiumaiban felhasz-
nálja eredményeit, mint levéltáros pe-
dig kéziratait számon tartja és rendezi.
Emlékezetét kegyelettel ápolja, ezt ol-
vassuk az 1892. október 31-én, hétfőn
írt naplóbeli feljegyzésében: „Szép
napfényes idő. Délelőtt 11 órától kezd-
ve meglátogattam a péterfiai temetőt,
ottani csősz Jóna Sándor (öt éve, hogy
ott van) vezetése mellett Sinay Miklós
sírját állapítanék meg, két fa még áll
rajta, dombozat négyszögletű. Néha vi-
szek rá virágot... Igyekezzünk nagy
emberünk sírhelyét fenntartani."

A Mindenható Isten úgy vezette
életutamat, hogy Sinay Miklós szülőfa-
lujában és első szolgálati helyén vé-
gezhettem lelkészi szolgálatomat, a
doktori disszertációmhoz az anyagot
nagyrészt működésének a helyén gyűj-
töttem, így összekapcsolódott szellemi
utam - Hajdúbagos, Kunmadaras,
Debrecen - az ő életútjával és munkás-
ságával. Ez a rövid tanulmány legyen
egy szál virág Sinay Miklós emlékpla-
kettjére.
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Rigó József

Cifra barokkban
Mintha egymásba csúszott volna a

reneszánsz angol s/ínpad, William
Shakespeare Globe Színházának osz-
loll színpadiere a Vayer Tamás állal
tervezeti díszletben. Ebben a játéktér-
ben a Szeget szeggel Mészöly Dezső
fordításában és Csiszár Imre értő ren-
dezésében jelenik meg. A teljesen kita-
kart színpad síkszerűen nyomasztó ké-
pe fogadja a nézőt belépésekor. Köz-
ben Mártha István barokkos hangzású
orgonamuzsikája lebeg halkan a néző-
téren. A zene nyugodtsága és a tér
nyugtalanító halasa ellentmondásos,
disszonáns és nyomasztó. A középkori
színházból örököli hármas tagolLságú
színpad, a Shakespeare-i színpad néző-
térre hosszan benyúló előszínpada itt a
zenekari árok fölött lejtőkkel beleden,
utcakövet imiláló játéktérré válik. Az
így kialakított szűk előszínpadon min-
dennapjaink hulladékai, műanyag do-
bozok, lejeszacskók, szerteszét szórt
szeméi fogad. A pokol is ez, ha elfo-
gadjuk következetesen a misztérium-
színpad logikáját. A középső tér, a való
világ vaslemezekkel fedett, és ezért
beláthatatlan, mikor megnyílik, bör-
tönrácsok nyílnak, és ezen a helyszínen
szűkösen zajlik, rácsokba zárt hétköz-
napokként a mindennapi élet. A felső
szinten, a mennyekben, történelmi
freskók tövében, függőlegesen felfutó
márványoszlopok között zajlik az az.
élet, ami a halalom birtokosainak élete.

A játéktér tagoltságával, formai cs
színvilágával leképezi a rendező el-
gondolását.

A Szeget szeggel Csiszár Imre olva-
satában arról szól, hogy a halalom te-
hetetlenségének elfedésére miképp
manipulál, hogyan működik a hatalom
cs az erkölcs viszonya.

Hajnali órán, kínos sietséggel indul
útnak Vincentio, Bécs hercege, és csí-
kos pizsamájában, párnázott ajtók mö-
gött, a felső szinten, hosszú fehér asztal
mellett bízza rá az uralkodói jogokat
helytartójára Angclora, aki e váratlan
raportra szintén pizsamában érkezik. A
hatalomáadás tanúja Escalus, az öreg
lanácsúr, mindenkor jólöltözötten. A
herceg váratlan távozásának oka álta-
luk nem ismert, az uralkodó titokzatos-
ságának célja az, hogy a meglazult

erkölcsök fegyelmet talán Angclo fog-
ja újra visszaállítani. A herceg papi
álruhában, a nép közé vegyülve figyeli
meg helytartójának hatalommegszilár-
dítási kísérletét.

A züllött erkölcsű világban szélhá-
mos selyemfiúk, skeenhead- punk if-
jak, prostituáltak, börtöntöltelékek, hi-
tetlen papok, a rend megvesztegethető
őrei, csaló kocsmárosok élnek barokk
polifóniában. Ezt az életszagú világot
hivatott a hűvös Angelo megzabolázni.
Kemény kezű döntésének köszönhető-
en halálos büntetéssel sújtható az a
férfi, aki hajadont elcsábít. így ítélkez-
nek Claudio, nemes úrfi fölött is, még
Escalus közbenjárására sem hallgatva,
az erkölcsi visszásságok szenvedélyes
leleplezésének szándékával.

Úgy tűnik, Izabella, Claudio húga is
hiába csdckcl a helytartónál a bátyja
bebörtönzcse ellen, minden szándék
reménytelen. Rövid belső küzdelem
után azonban Angelo felajánlja a tiszta
és szép Izabellának bátyja kegyelmét,
amennyiben a lány hajlandó a vele való
vétkezésre. Az álruhás herceg azonban
uralkodói körmöníontságával, válasz-
tékos agyafúrtságával a háttérből a
testvérpár segítségére siet. Úgy szerve-
zi az eseményeket, hogy Angelo kíván-
sága is teljesülve látsszék, de Izabella
szüzessége is megőrződjék. Ugyanak-
kor elrendeli, hogy a városkapunál fé-
nyes külsőségekkel fogadják, akik pa-
nasszal bírnak, terjesszék elő. A bevá-
dolt Angelo szemérmetlenül tagad. A
herceg leleplezésére végül is megtörik,
és uralkodója parancsára feleségül ve-
szi Mariannát, egykor elhagyott meny-
asszonyát, a herceg pedig magának
kéri-kapja a szűz Izabellát.

A rendező Csiszár Imre az előadás-
ban megcsavarja a történetet. A tér
hármas felépítését kihasználva pergő
ritmusra szervezi az előadást. Fizikai-
lag is távolról, meredezve nézzük a
hömpölygő, diszkrét barokk zene fe-
dettségében zajló hatalom életét, köz-
vetlenül előttünk pedig az élet hömpö-
lyög: az utcák és börtönök világa zaj-
lik. E mindennapi élet bemutatásában
nyers, erőszakosan agresszív képeket
használ a rendező. Ellenpontokként
épül a felső és az alsó világ. Egyre

sűrűbbnek és kibogozhalallanabbnak
látszó a lét. Egyszer azonban reménye-
inknek megfelelően felsejlik a boldog
vég. Az igazságosztó herceg hazatéri,
mini a mesében. Csiszár Imre rendezé-
sében az előadás folyamatosan aktuali-
zál, és ugyanakkor enyhe rczignáció-
val, nagyvonalú stilizáltsággal el is
tartja ezt az aktualizálást. Ez történik
nagyon kihívóan és erőteljes hatások-
kal az előadás csúcspontján, a herceg
megérkezésekor. Mert a herceg alig-
hogy igazságot oszt Angclo hatalmával
szemben, magának szerzi meg hatalmi
helyzetéből adódóan Izabellát. A ket-
lős eljegyzés ünnepi légkörének rituá-
lis formaságait a rendező a szereplők
díszmagyarba öltöztetésével játszatja
el. Ez a nagyon erőteljes és konkrét
hatáselcm nem válik zavaróvá, mert az
előadás egésze az ekleklikusságra, stí-
luslördelésekre épít. Erőteljességc a
néző képzettársításait az aktualizálás
irányába mozdító, már-már leegysze-
rűsítő, majdhogynem vulgáris megol-
dásig merészkedik, nyilvánvaló szán-
déka a fokozott sokkhatás. Belckábul-
nak, mint ahogy a szerepek is kábultan
keresgélik saját helyüket a herceg dön-
tötte sorsuk hogyan továbbjában, této-
ván, bizonytalanul. Azután lassan eltű-
nik mindenki, a tompuló fényben csak
Bernát, a korhely rab marad megvilá-
gítva. Áll a fényben egyedül, felénk, a
nézők felé fordulva, szigorú arccal,
kívül az egészen, közben magyar nép-
dal szól egyre erőteljesebben. Hosszú,
kimerevített pillanat, szívbemarkoló. E
mellékszereplő apoteózisával zárja az
előadást Csiszár Imre. A záróképpel
szándéka, üzenete egyértelmű, ponto-
san értelmezhető.

A szerepek, funkciójuk szerint a tér
szerkezetéhez hasonlóan szintén hár-
mas tagoltságban jelennek meg, egy-
részt mint a herceg alattvalói, másrészt
az alattvalók felé a hatalmat közvetí-
tők, valamint a hatalmon lévők hár-
masságában.

Teddszét Kati szerepében Bakos
Évát láthatjuk, az apród szerepét játszó
Éliás Anikóval közös epizódban. Szől-
lősi Zoltán Horváth Gáborral közös
epizódban játszik kettős szerepet.
Punkként jobbak, mint a hatalom osz-
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lopcsamokában. Franciska apáca sze-
repét Turza Irén, Claudio szerelmesét,
Júliát Balogh Ildikó, Péter szerzetest
Láng Balázs, Tamás szerzetest Árva
László, Rémes hóhért Kerekes László
játsszák. Hólyag, bolond nemes szere-
pében egy karakter villanásáig látjuk
Kákonyi Tibort, Pompcius csapost sok
pontos megfigyeléssel formája ifj. Új-
laki László. Angelo menyasszonyát,
Mariannái Császár Gyöngyi, Tekeriné
kerítőnőt Mcszléry Judit játssza. Egy
bíró karaktcrszcrcpébcn láthatjuk Cza-
kó Jenőt.

Mészáros István a hatalmi ranglét-
rán feltörekvő, egyszerre nevetsége-
sen ostoba és ugyanakkor félelmetes
Tuskó rendőre figyelemre méltó szí-
neket mutat. Hajlékony, dromedár
Porkolábot alakít Kátay Endre. Esca-
lus, az öreg tanácsos Czibulás Péter
alakításában a kötelességét minden-
kor tudó, mindenkori főnökeit fenn-
tartás nélkül kiszolgáló figurát te-
remt.

Egy nagyszájú léhűtőt, Luciót

játssza Szerémi Zoltán. Pontos alakítá-
sa színes és figyelemre méltó. Egy
társadalmi típus ábrázolója karakteré-
ben, ruházatában egyaránt hiteles. Iza-
bella, Claudio húgának megformálója
Kiss Andrea főiskolai hallgató. Fizikai
jelenléte intenzív, valójában tömbsze-
rű, érdes felületekből rakja fel szerepét,
a rendezői szándék pontos tolmácsolá-
sát adva. Claudio, a nemes úrfi szere-
pében Mertz Tibort láthatjuk, aki érzé-
sünk szerint nem lép át a tőle megszo-
kott hősök világába. így alakítása az
elvárásnak megfelelő, pontos, de meg-
lepetéseket sem hoz.

Mucsi Zoltán a korhely rab, Bernát,
a darab eredeti szövegében epizodikus
szerepét játssza. Egyrészt a rendezői
szándék megemeli a figura dramatur-
giai energiáját, másrészt ennek sikeres
megvalósulása, a folyamatosan egyre
erőteljesebbé és érettebbé váló színész
művészi eredménye.

Fodor Tamás Angelo, a herceg
helytartójának szerepében pontosan ér-
telmezett, hangjával, takarékos gesztu-

saival megmutatott szerepet játszik. In-
tcllektualizmusa hatással van ábrázolt
szerepérc. Érzésünk szerint a feladat
színészi adottságait nem aknázta ki. Ez
nem az ő csorbája, a rendezői koncep-
ció egésze nem annyira a színészre,
sokkal inkább az előadás szerkezetére
épül.

Kozák András Vincentio hercege a
tőle megszokott színészi kultúrával
játssza az előadás egyik főszerepét.
Szerepfelfogása a racionális megköze-
lítést részesíti előnyben, személyisége
varázsával, pontosan épített jeleivel fo-
lyamatos jelenlétté tudja tenni részvé-
telét úgy, hogy belesimul, illeszkedik
az együtteshez.

Színes, a rendezői értelmezést meg-
segítő jelmezeket tervezett Szakács
Györgyi. A rendező munkatársai: Sze-
redás András dramaturg és Mózes Ist-
ván segédrendező.

Yürükök közt Anatóliában. Kézben birkát fej
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Zelei Miklós

Szereplő vagyok magam is
A helyszín ezúttal nem Magyaror-

szág. Nem ott van se a képernyő, se a
kamera.

Illetve ki tudja, hogy a kamera hol
van? De valahol csak van, mert érzem,
hogy a képernyőn rajui vagyok. Látnak
engem olyanok, akiket én nem látok.

Jövök-megyek a polcok közölt. Né-
zem, sőt, togdosom az árut. Az áru egy
könyv. Nem is akármilyen, hanem vi-
lághírű könyv. Csak épp hozzánk nem
jutott cl a világhír meg a közénk emelt
fal miatt. Anthony Kcmp Szökés Ber-
linből című könyve. Londonban jelent
meg, mindössze öl évvel ezelőtt, s ma,
hogy ledőlt már a fal, hetven pennyért
utánam dobják az. antikváriumban.

De az élet kegyetlen, azaz érzékeny
a költségekre. A rejtett kamera figyeli
a táskámat, a kezemet, a zsebemet.
Ügyel rá, nehogy becsúsztassam vaJa-
mclyikbc a könyvet, én, a világhíres-
ség sokáig kényszertartalékba helye-
zett olvasója. Azt a hetven pennyt
igenis, perkáljam csak le.

Amikor ez megtörténik, a kassza

alatt a kis készülékei is fölfedezhetem,
amint feketén-fehéren villogva közve-
títi a többi olvasót.

Milyen lehet annak a tv-nézőnek az
elete, aki egy másik üzletben, egy nagy
élclmisz.eráruházban dolgozik? És az. a
munkája, hogy egy kis termecskében
üldögélve, tíz-tizenkét készüléken fi-
gyeli a bolt életét. Nehogy valaki kivi-
gyen valamit, fizetés nélkül. Nehogy
valaM bevigyen valamit, ingyen se.
Mert rontaná a cég hírnevét, amint
családi tragédiákat okozna a vaksors:
málnás kefirt juttatva az. egyiknek, ciá-
nos joghurtot a másiknak.

Több helyen nyitástól-zárásig föl is
veszik az egész napi műsort. Hogy a
„visszanézés" majd ne legyen problé-
ma, ha mégis történik valami.

Meddig áll cl az életünk ezeken a
videokazettákon?

Kemp is ír kamerákról a könyvé-
ben. A berlini falban, körülötte, fölötte,
alatta voltak eldugdosva ezek a kame-
rák. Az emberanyagot őrizték. Nehogy
kiszivárogjon a diktatúrából a nép,

mint repedi bcnzintankból az üzem-
anyag, hisz akkor ki fogja működtetni
a szörnyű gépezetei?

A nézők meg kibiztosított géppisz-
tollyal üldögéltek a képernyő előtt, s ha
fölbukkant valami rakoncátlan szerep-
lő, jól odapörköltek. Ömlött a vér, ter-
jedt a fekete foll a képernyőn. Ezek az
ipari adások sose színesbe' mennek.
Nincsenek megszakítva reklámmal se.
Pedig milyen geges volna, ha a jól
elvégzett akció örömére megszólalna
az áldozat: „Használjon inkább uzi
géppisztolyt. Az jobb a kalasnyikov-
nál!"

Erről szól a történetünk. Látnak en-
gem olyanok, akiket én nem láthatok.
Én is látok olyanokat, akik engem nem
láthatnak. Szereplők, ismeretlen, szür-
ke tv-sztárok vagyunk a kamera előtt
és mögött, egy olyan színpadon, ahol a
rendező a félelem, a gyanakvás, a go-
noszság. A támadás és a védekezés.

De ki lesz a győztese ennek a telere-
génynek?

Yüriikök közt Anatóliában Saadet és Hatidzse kenyeret süt a kovasaloban
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Rideg Gábor

Simon Ferenc hetven éves
Rendhagyó születésnapi köszöntő

Mcgdöbbcnictt a hír, az első pilla-
natban túlzó is volt kissé: hegesztés
közben felrobbant a gázpalack, súlyos
sérülésekkel fekszik a kórhá/ban.

Ocsúdásom után az volt az első
kérdésem, hogy hol történt a baleset,
hiszen amikor utoljára találkoztunk, Si-
mon Ferenc Németországba készült, és
vitte volna magával a hegesztő appará-
tot is, hogy befejezze (?) - inkább,
hogy a maga megnyugtatására az utol-
só simításokat elvégezze legújabb
munkáján, a Rüsselsheimben ősszel ki-
állított Embervirágon. A nagyméretű
szobrot nehéz mozgatni, inkább a mű-
vész utazott volna hozzá, no meg a
város sem nagyon akarja kiengedni a
falai közül, hiszen a Hydromobil mel-
lett, amelyre a rüssclsheimiek egyre
büszkébbek, lenne itt helye egy újabb
Simon-szobornak is.

Hogy hol történt a baleset? Hát itt-
hon, a mester műtermében. Az első hír
valóban riogatóan túlzó volt: nem tör-
tént robbanás, hála Simon Ferenc lc-

lekjelenlétének, aki még idejében el-
zárta a palackot, és a tűzoltók is ki
tudták menteni épségben a lángok kö-
zül. Amikor csak a másik épület felé
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nézek - mondja Simon Ferenc ideigle-
nes műtermének ajtajában állva-, min-
dig megnyugszom, hogy áll a ház, a
kollegáknak sem történt komolyabb
bajuk. Ha felrobban a gázpalack, és én
túlélem, nem is tudom, hogy számol-
tam volna cl a lelkiismeretemmel. (Fa-
zekas Magdolna, akit szívpanaszokkal
szállítottak kórházba a/, esemény hatá-
sára, már jól van, és korábban hazatér-
hetett.)

A robbanás valóban felbecsülhetet-
len pusztítást okozhatott volna talán
emberéletben, anyagi és szellemi érté-
kekben egyaránt. így csupán Simon
Ferenc műterme égett ki. Lám minden
milyen viszonylagos: így csak egy em-
ber, egy művész maga köré gyűjtött
emlékei, majd ötven alkotó év doku-
mentumai, vázlatok, kész művek vál-
tak a tűz martalékaivá.

Fájdalmas látványt örökített meg a
fotóriporter kollega kamerája: mű-ha-
lált - clszcncsedett fa szobrokat, meg-
olvadt plasztilin és a hőségtó'l valóság-
gal felrobbant agyag kisplasztikákat.
Az egyik fotón az üszők közül kivirít
az életmű értékeit összefoglaló, három
nyelvű, nemrég elkészült monográfia
vagy félig clszenescdett példánya.
Viindcn szám megsemmisült. - Most
elölről kezdhetem a pályámat, de leg-
alább most hetven év tapasztalata lehet

a segítségemre - mondta Simon Ferenc
még lábadozása közben, a kórházi
ágyon ülve. A megjegyzés szarkaszti-
kusnak tűnhet, de inkább a túlélés örö-
me munkált még benne.

A szerencsétlenségben az egyetlen
szerencse, hogy ezt a „kalandot" vi-
szonylag könnyebb sérülésekkel meg-
úszta.

Ideiglenes műterme füstszagú ma-
gányában az elszenesedett iratok,
könyvek, diák, a tüzet oltó vízsugarak-
tól berozsdásodott szerszámok között
válogat: félreteszi a még használhatót,
vagy azt, amitől semmiképpen nem tud
megválni. Körülötte hamuszürke, feke-

A képek Mészáros János felvételei.

te, cirmos kismacskák élik szertelen
játékvilágukat. Idegcsillapílóként hat
jelenlétük, amellyel benépesítik a mű-
termet.

A tűzről, a kergetődző kiscicákról
óhatatlanul egy Anatole France-nak tu-
lajdonított mondás jut az eszembe. Ál-
lítólag a nagy francia egyszer azt talál-
ta mondani, ha választania kellene,
hogy egy égő házból egy élő kismacs-
kát vagy a Mona Lisát mentse ki, ő a
kismacskát választaná. Sokszor elját-
szottam a gondolattal, vajon én hogyan
döntenék. Azt hiszem, hogy Anatole
Francé helyében én a hónom alá csap-
nám a Mona Lisát, és kinyitva az ajtót,
elkiáltanám magam, hogy „sicc!!" -
bízva a kismacskák életösztönében.

Félretéve a talán nem is helyénvaló
tréfálkozást, természetesen tudom,
hogy az iménti parabola az élet elsőbb-
ségét hirdeti. Talán Simon Ferenc is
erre gondolt, amikor minden érzelmi
kötődése ellenére ösztönös mozdulattal
először a gázpalack csapját zárta el.

A műtermi magány, a kormos tör-
melékek közti matatás a várakozás órá-
it, napjait jelentették Simon Ferenc
számára. Most fordult a kocka, az Em-
bervirág látogat haza mesteréhez Né-
metországból. A szobor azóta már meg
is érkezett, és a művész újra dolgozik.

A munka most az újrakezdést, a
folytatást, a tűz okozta trauma oldódá-
sát jelentheti számára, és a legszebb
születésnapi ajándékot legutolsó alko-
tásának művészi kiteljesítése adhatja.
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MELLÉKLET

(1992. február-március)
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
1. Molnár Géza: Az ártéri gazdálkodás. A

Kárpát-medencei gazdasági-politikai
kontinuitás alapja, ül. rész. = Ország-
építő, 1991.4. sz., 30-40. p.

Az Alföld hosszanti sáncainak, köz-
tük a Csörsz-ároknak az eredetkutatása,
az eddig kialakult magyarázatok szám-
bavétele. Védelmi funkció mellett víz-
rendészeti célt is szolgálhattak a sáncok.
A 39. oldalon Tompa Mihály: Csörsz
árka c. verse.

2. Külföldiek előnyben. = Privát Profit,
1992. február, 2. sz. 64. p.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány három
kiemelt területen akar működni: idegen-
forgalom, mezőgazdaság-élelmi-
szerfeldolgozás és a lakossági szolgálta-
tások minőségi fejlesztése.

3. Falusné Szikra Katalin: Munkanélküliség
és munkahelyteremtés. = Népszabadság,
1992. febr. 1., 27. sz. mell. 16. p.

Megyénk munkaképes lakosságának
12-15%-a munkanélküli.

4. A kenyérnek való biztosan megterem. =
Magyar Mezőgazdaság, 1992. febr. 5.,
6. sz. 15. p.

Megyei gabona-helyzetkép.
5. Lazányi József: Befektetésekért ovális

hordók. = Üzlet, 1992. febr. 14., 25. sz.
2.p.

Magyar-olasz vállalkozások létreho-
zását hivatott elősegíteni a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Iroda és a bolognai Ervet cég
együttműködési megállapodása. A cikk
vázolja az olaszok terveit; a magyaroké
közül a jászberényi hordómester üzleti
ajánlatát említi.

6. Területfejlesztési tervek. = Napi Pesti
Hírlap, 1992. febr. 21., 8. sz. 13. p.

Jász-Nagykun Területfejlesztési és
Kistérségi Együttműködési Társulást
hozott létre a megyei önkormányzat.

7. Jász-Nagykun Területfejlesztési és Kis-
térségi Együttműködési Társulat létre-
hozásáról... (Hír.) = Magyar Nemzet,
1992. febr. 21., 44. sz. 5. p.

A megyei önkormányzat célja a társu-
lás létrehozásával a településfejlesztés
koordinálása.

8. Új vezetőség. = Szabadság, 1992. febr.
21., 8. sz. 12. p.

Új vezetőséget választott az MSZMP
Szolnok megyei koordinációs bizottsá-
ga. Az elnök: dr. Ungor Tibor.

9. Tejértékesítő akció. (Hír.) = Pesti Hírlap,
1992. febr. 24., 10. sz. 4. p.; Népszabad-
ság, 1992. febr. 25., 47. sz. 12. p.;
Népszava, 1992. febr. 25., 47. sz. 5. p.

A Szolnoki Tejipari Vállalat és az
Elkér Kft. által meghirdetett akció során
a megye nagyobb városaiban olcsóbban
árusítják nyugdíjasoknak az 1,5%-os
zsírtartalmú tejet.

10. Erdélyi Mihály: A tiszántúli arzénes
rétegvíz hidrogeológiája. = Földrajzi Ér-
tesítő, 1991. 3-4. 231-250. p.

11. Új megyei főügyészek. = Napi Pesti
Hírlap, 1992. márc. 7., 21. sz. 3. p.

Megyénk főügyésze: Fekete Jenő.
12. .Által mennék én a Tiszán". = Kurír

(kék), 1992. márc. 11., 50. sz. 5. p.
A Tiszáért elnevezésű alapítványt ho-

zott létre megyénk 23 folyómenti telepü-
lésének önkormányzata és más intézmé-
nyek.

13. Cs. E.: Huszonnégyből hat alkalmatlant
kineveztek. Balsai nem sértett jogsza-
bályt? = Népszava, 1992. márc. 12., 61.
sz. 4. p.

Dr. Hegyvári Sándor, Jász-Nagykun-
Szolnok megyei bírósági elnök az össz-
bírói értekezleten a következő szava-
zatokat kapta: alkalmas: 27, alkalmat-
lan: 23, tartózkodott: 10 fő.

14. Egri Sándor: Havonta kétezren kerülnek
az utcára. = Magyar Nemzet, 1992.
márc. 12., 61. sz. 4. p.

A helyzet havonta romlik megyénk-
ben. Kevés a vállalkozásba fektethető
magántőke és a külföldi számára sincs
igazi vonzerő.

15. Irodából túlkínálat. (Hír.) = Világgazda-
ság, 1992. márc. 12., 50. sz. 4. p.

A megyénkben kialakult túlkínálat
oka: a tönkrement nagyvállalatok igye-
keznek bérbe adni, vagy eladni irodái-
kat.

16. Állásnélküli jászságiak. = Üzlet, 1992.
márc. 13., 41. sz. 3.p.

Az év eleje óta 27 ezerről csaknem 30
•ezerre nőtt a munkanélküliek száma
Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Ti-
szafüreden a munkaképesek csaknem
negyede, Karcagon 17%-a munkanélkü-
li. A BHG kunhegyesi gyárában kb.
1/3-ára csökkent a foglalkoztatottak szá-
ma.

17. Félix Péter: Barázdabillegetés. = Heti
Világgazdaság, 1992. márc. 21., 12. sz.
7-9. p.

A mezőgazdasági nagyüzemek - kár-
pótlási és átmeneti szövetkezeti tör-
vényből eredő -nehézségei. Hivatkozás
jászberényi, pusztamonostori és mező-
túri tsz-ekre.

18. Elhunytak - valahol Oroszországban. =
Új Magyarország, 1992. márc. 25., 72.
sz. 9.p.

A lap megkezdi azok névsorának
közlését, akik a II. világháború idején és
azt követően hadifogolyként, GULAG-
munkatáborokban vesztették életüket a
Szovjetunióban.

19. Nagykunsági földvisszaigénylések. Két
hold egyet ér. = Napi Pesti Hírlap, 1992.
márc. 27., 38. sz. 4. p.

Megyénk a kárpótlási ügyek számát
tekintve országos listavezető. 250-270
ezer ha földet igényeltek vissza.

20. Füle István: Mélyponton Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye mezőgazdasága. =
Világgazdaság, 1992. márc. 28., 62.
(5818.) sz. 7. p.

Csökkent a földalap, a vetésterület, az
állatállomány, apadtak az állami támo-
gatások, ugyanakkor kedvezőtlenebbé
váltak a termelés anyagi feltételei.

Abádszalók
21. Murányi László, L.: Tóparti pénzparti.

= Kurír (piros), 1992. márc. 13., 72. sz.
7,p.

A Mikromatika és az Eldorádó Hol-
ding, valamint a Puszta Kft. közötti
személyi összefonódások és kibogozha-
tatlan pénzügyeik. (Fotóval a Tisza-tavi
csúszdáról.)

Berekfürdő
22. Kanta Gyula: Berekfürdő. Van-e tele-

fonkészülék? = Heti Kis Újság, 1992.
márc. 6., 10. sz. 2. p.

A község vendéglátó forgalmát meg-
növelné a telefonhálózat fejlesztése,
korszerűsítése.

Cserkeszőlő
23. Egri Sándor: A telekkönyv nem hazu-

dik. = Privát Profit, 1992. március, 3. sz.
8-9. p.

Beszélgetés Thurzó Imre cserkeszőlői
panziótulajdonossal.
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Jászágó
24. Pethő László: Jászágón bizakodnak. =

Új Magyarország, 1992. márc. 26., 73.
sz. 6.p.

Mit sikerült megvalósítani a választá-
sok óta Jászágón?

Jászberény
25. Novotny Tihamér: A szarvassá válto-

zott fiú. Délutáni pihenő a rónán. (Palkó
Tibor újabb képei elé.) = Szellemkép,
1991.4. sz. 55-57. p.

Palkó Tibor grafikus művészetéről,
aki a jászberényi Alkotótárs Művészeti
Egyesület tagja.

26. Nemes András: Óesztendei öröm - a
háttérben ex librisszel. = Könyvtári Le-
velező/lap, 1992. 1. sz. 26. p.

A városi könyvtár igazgatója egy ex
librist mutat be, és tudósít eszközgyara-
podásaikról: telefax, számítógép és ki-
egészítői.

27. R. Zs.: Tungsram és Lehel. Piaci boksz-
meccs. = Népszabadság, 1992. febr. 1.,
27. sz. mell. 19. p.

A svéd tulajdonba került hűtőgépgyár
több eddig gyártott árucikk készítését
megszünteti, s helyette újakat gyárt.

28. Palkó: Mindenki ereklyéi. Lehel kürtje
nem eladó. = Vasárnapi Hírek, 1992.
febr. 9., 6. sz. 7. p.

A múzeumok tárgyi anyaga csak mi-
nisztériumi engedéllyel idegeníthető el.

29. Kiss Erika: Fórumok a kárpótlásról. A
józan megfontoltság segíthet. = Pesti
Hírlap, 1992. febr. 10., 2. sz. 4. p.

A hét végén a Kisgazdapárt 2. sz.
alapszervezete tartott fórumot Jászbe-
rényben.

30. Endrész Sándor: Jász hordók az olimpi-
ára. = Reform, 1992. febr. 13., 7. sz.
12-13. p.

Kalla Miklós jászberényi kádármester
hordóit Udinében, majd a sevillai világ-
kiállításon, végül a barcelonai olimpián
állítják ki.

31. Verték, megalázták az újoncokat. Vád-
irat basáskodó katonák ellen. = Esti
Hírlap, 1992. febr. 13., 37. sz. 16. p.

A jászberényi katonai alakulatnál
több katonai és köztörvényes bűncse-
lekményt követett el Munkácsi György
és három társa.

32. M. I.: Környezetpártolók. Varázskert
Jászberényben. = Magyar Hírlap, 1992.
febr. 18., 41. sz. mell. II. p.

Egy feltöltött gödör helyén arborétu-
mot alakított ki a Tanítóképző Főiskola
és a hűtőgépgyár.

33. Durst Judit: Privatizáció előtt - és után.
Életre Lehel(ték). = Magyar Nemzet,
1992. febr. 19., 42. sz. 8. p.

Az Elektrolux talpraállította a hűtő-

gépgyárat. A dolgozók kezdeti bizal-
matlansága megszűnőben van.

34. Palme, Christian: Jászberény, Magyar-
ország. Inkább hűteni, mint lehűteni a
pusztán. = Új Magyarország, 1992. febr.
26., 48. sz. 8. p.

Svéd újságban megjelent cikk fordítá-
sa. A szerző Heikki Takanen, a hűtőgép-
gyárban dolgozó svéd munkacsoport
vezetőjének tájékoztatója alapján vázol-
ja: hogyan szervezte át az Elektxolux a
Lehelt.

35. Uri Geller Jászberényben látta: Farkas
Helga nyomában. = Népszabadság,
1992. febr. 26., 48. sz. 11. p.

A rendőrség a jászberényi tanyavilág-
ban keresi az elrabolt lányt, ugyanis Uri
G. látni vélte a város környékén.

36. Bálint Katalin: Mi nemcsak ígérünk. =
Kistermelők Lapja, 1992. március, 3. sz.
28. p.

Jászberényben - részben külföldi ta-
pasztalatok alapján - olyan csincsilla-
farmot tervez Szigeti István vállalkozó,
amely évente 50 000 prémet szállíthatna
Németországba.

37. Buk János-Korponay Magdolna-Pethő
Éva-Lakatos Elvira: Lyme carditis ese-
te. = Orvosi Hetilap, 1992. márc. 1., 9.
sz. 551-553. p.

A Jászberényi Erzsébet Kórház I. bel-
gyógyászati osztály kardiológiai részle-
ge orvosainak tanulmánya.

38. Lazányi József: Csincsillafarm német
mintára. = Üzlet, 1992. márc. 3., 34. sz.
2.p.

A Szigeti család vállalkozásáról.
39. Jász boroshordók a világkiállításon. =

Magyar Mezőgazdaság, 1992. márc.
11., 11. sz. 12. p.

Kalla Miklós jászberényi kádármester
a sevillai világkiállításra készül termé-
keivel.

40. D. I.: A miniszter Jászföldön. = Száma-
dás, 1992. márc. 12., 11. sz. 17. p.

Gergátz Elemér febr. 28-án Jászbe-
rényben tartott tájékoztatót a kárpótlás-
ról és a szövetkezetek átalakulásáról.

41. Kő András-Nagy J. Lambert: Az utolsó
etap. = Új Magyarország, 1992. márc.
14., 63. sz. 8-9. p., márc. 16., 64. sz. 13.
p., márc. 17., 65. sz. 13. p., márc. 18.,
66. sz. 9. p., márc. 19., 69. sz. 13. p.

A különleges szovjet katonai bírósá-
gok által elítélt, Gulagon raboskodott
magyarokat csak 1955-ben engedték ha-
za. Itthon egy részüket szabadon bocsá-
tották, de 252 főt a jászberényi börtönbe
szállítottak. A lap - visszaemlékezések
és korabeli fotók kíséretében - sorozat-
ban közli a Jászberénybe szállított poli-
tikai foglyok névsorát.

Közülük megyénkben születtek: Bán-
földi György (1909, Tiszafüred), Birgés
János (1922, Jászberény), Csathó Zsu-
zsanna (19922, Mezőtúr), Csathó Sán-

dor (1888, Mezőtúr), Hódos János
(1910, Mezőtúr), Kiss János (1904,
Kunszentmárton), Móra Lajos (1927,
Szolnok), Pesti István (1912, Jászbe-
rény), Somlai Zoltán (1890 Szajol; csa-
ládi fényképpel).

42. Kőváry E. Péter: Szaporodnak a kérdő-
jelek. = Népszabadság, 1992. márc. 19.,
67. sz. 8. p.

A Lehel Hűtőgépgyár privatizáció
utáni helyzetéről, a bérgazdálkodásról,
létszámleépítésről. A gyár intézményei-
nek sorsa bizonytalan.

43. Regős Zsuzsa: Szőröstül-bőröstül fel-
falva. = Népszabadság, 1992. márc. 19.,
67. sz. 8. p.

A hűtőgépgyár jelenlegi helyzete, a
termelés, az értékesítés gondjai.

44. Őrségváltás Jászberényben. (Hír.) =
Magyar Hírlap, 1992. márc. 20., 68. sz.
11.p.

A Lehel Hűtőgépgyár elnök-vezér-
igazgatójává Kertész Tibort nevezték ki.

45. Új vezér a Lehelnél. = Népszabadság,
1992. márc. 20., 68. sz. 5. p.

A nyugdíjba vonuló Szabó István el-
nök-vezérigazgató utóda Kertész Tibor
magyar származású, Svédországban élő
mérnök.

46. A Lehel nagytakarítása. = Új Magyaror-
szág, 1992. márc. 27., 74. sz. 4. p.

Az Elektrolux vállalta, hogy megtisz-
títja a gyár környékét a szennyező anya-
goktól. A földbe temetett vegyianyago-
kat is eltávolítják.

Ld. még az 5. sz. tételt.

Jászboldogháza
47. Kiss Erika: Boldog falu a Jászságban. A

polgármester nem panaszkodik. = Pesti
Hírlap, 1992. febr. 14., 2. sz. 4. p.

Szép eredmények az infrastruktúra
fejlesztésében.

Jászfényszaru
48. Pethő László: Rendszerváltás egy jász-

sági faluban. = Szövetkezés, 1991.2. sz.
64-67. p.

A szerző egy falu példáján keresztül
általánosítható következtetések megfo-
galmazására is törekszik.

Jászkisér
49. Tánczos Ferenc: Lemken-ekék. = Jár-

művek, Építőipari és Mezőgazdasági
Gépek, 1992. december, 12. sz. 463-
464. p.

A jászkiséri mgtsz munkatársa ismer-
teti a náluk jól bevált ekéket.

Jászság
50. Mélyponton a mezőgazdaság. = Magyar

Hírlap, 1992. febr. 24., 46. sz. 14. p.
Egyharmaddal kevesebb őszi búzát
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vetettek a Jászságban, mint egy évvel
korábban. A sertés-, juh- és szarvasmar-
hatartás 10-30-40%-kal csökkent.

51. Bóna Zoltán: A jászok újra hallatnak
magukról. = Szabad Föld, 1992. márc.
31., 13. sz. 11. p.

A nemrég alakult Jászok Egyesületé-
nek céljai, törekvései.

Karcag

ahol a MÁV magas igényeknek megfe-
lelő állomást épített.

60. Pusztaszeri László: Kenderes készül a
végtisztességre. = Uj Magyarország,
1992. febr. 7., 32. sz. 10. p.

Riport Kenderesen Horthy Miklós
várható újratemetése kapcsán. Vélemé-
nyek a családról; a község múltjának
rövid ismertetése.

52. Réti Zsolt: Vasúti műemlékek védelme.
Építészeti hagyományok újraéledése a
MÁV-nál. = Műemlékvédelem, 1992.1.
sz. 37-45. p.

A szerző a témáját Karcag és Kisúj-
szállás indóházai felújításának leírásá-
val, tervrajzaival és fényképeivel illuszt-
rálja.

53. Várdy Béla: Magyarok az Újvilágban. =
Kapu, 1992. 1-2. sz. 102-103. p.

Az USA-ban élő szerző a karcagi
születésű Kováts Mihálynak, az ameri-
kai szabadságharc ezredesének az élet-
útját mutatja be.

54. Bosnyák Imre: Galambkiállítás Karca-
gon. = Kistermelők Lapja, 1992. febru-
ár, 2. sz. 19. p.

A 139. sz. egyesület Karcagon ren-
dezte meg a röp-, dísz- és haszonga-
lamb-kiállítást.

55. Kováts Mihály Alapítvány. = Sansz,
1992. február, 2. sz. 27. p.

Létrehozója Karcag Város Önkor-
mányzata. Cél: a helyi származású ame-
rikai ezredes emlékének ápolása.

56. Magyar-amerikai hős. (Hír.) = Kurír
(kék), 1992. febr. 5., 25. sz. 5. p.

A tavasszal Kováts Mihály és kora
címmel kiállítást rendez a karcagi múze-
um a Hadtörténeti és a Magyar Nemzeti
Múzeummal közösen. A Kálvin úti is-
kola felveszi a karcagi születésű ameri-
kai hős nevét.

57. Kőbányai György: Sok földnek marad
sima a háta. Megválaszolatlan kérdések
a tavaszi munkák előtt. = Mai Nap,
1992. márc. 6., 59. sz. 7. p.

Az általános helyzetkép után Melegh
István, a karcagi Május 1. Tsz elnöke és
Mészáros Attila, a gépműhely vezetője
sorolja a tsz gondjait.

58. Téesz-munkanélküliek. = Üzlet, 1992.
márc. 6., 37. sz. 3. p.

Csaknem kétezren váltak munkanél-
külivé Karcag két téeszében, mert kény-
telenek voltak megszüntetni több jelen-
tős ipari tevékenységet.

Ld. még a 16. sz. tételt.

Kenderes
59. Frisnyák Zsuzsa: Kormányzói utazások.

= Múzsák Magazin, 1992. 1. sz. 22-23.
P-

Horthy Miklós és felesége sűrűn uta-
zott le - különvonattal - Kenderesre,

Kisújszállás
61. Új rizsfeldolgozó üzem épült Kisújszál-

láson. (Hír.) = Privát Profit, 1992. már-
cius, 3. sz. 116. p.

Az üzem indián rizst vagy vadrizst
dolgoz fel ősi indián receptek alapján,
nyugat-európai piacok számára.

62. Emlékezések Pataktól Borjádig. = Új
Magyarország, 1992. márc. 16., 64. sz.
8.p.

Tudományos ülést rendeztek márc.
14-én Kisújszálláson 1848^9 emléke-
zete a Jászkunságban címmel a városhá-
za dísztermében.

63. T. B. S.: Levél Kisújszállásról. A nem-
zeti médiák felelősségéről. = Magyar
Fórum, 1992. márc. 26., 13. sz. 19. p.

A kisújszállási gazdakör levele az
MGOSZ alelnökének.

Ld. még az 52. sz. tételt.

Kőtelek
64. Csörghe Géza: Épül a „Cserkészház". =

Parola, 1991.4. sz. 4. p.
Hogyan jutottak „Cserkészházhoz'" a

kőtelki cserkészek?

Kunhegyes
65. Lugosi Imre: Miniszerviz Kunhegye-

sen. = Autósélet, 1992. február, 2. sz. 5.
P-

Ld. még a 16. sz. tételt.

Kunszentmárton
66. Új igazgatók - friss nyugdíjasok. =

Könyvtári Levelező/lap, 1992. 2. sz. 37.
P-

Megyénkből a közelmúltban - városi
könyvtárigazgatók közül - Csík Mihály
(Kunszentmárton) vonult nyugdíjba.
Utóda jan. l-jétől: Szathmári József.

Ld. még a 41. sz. tételt.

Martfű
67. Lazányi József: Marad a vetélytárs söre

is. = Üzlet, 1992. jan. 24., 13. sz. 2. p.
A Brau AG továbbra is gyártja a Gold

Fassl sört Martfűn. A kapacitásbővítés
mellett Kaiser sör, koffeinmentes Royal
Crown Cola és Upper 10 nevű gyártását
tervezi a cég.

68. Martfű-begyűjtés Bécsben. = Napi,
1992. febr. l.,26. sz.5.p.

A Martfű-részvények ára jelentősen
emelkedett, különösen Bécsben.

69. P. J. G.: Martfű-láz ütött ki a bécsi
tőzsdén. = Magyar Hírlap, 1992. febr.
1., 27. sz. 10. p.

Megugrott a Martfű részvényeinek ár-
folyama.

70. Lazányi József: Talpon maradni Tisza-
lábbelivel. = Üzlet, 1992. febr. 6., 20. sz.
3.p.

Az 199l-es évet még minimaua i.j~-
reséggel zárta a Tisza Cipő Rt. Ha nem
sikerül visszaszerezni a volt Szovjetunió
területén elvesztett piacaikat, akkor ke-
serű lesz a gyár ötvenéves jubileuma.

71. Templomi buszjárat. = Magyar Nemzet,
1992. febr. 13., 37. sz. 12. p.

Reagálás egy korábbi cikkre: Martfűn
nemcsak református, hanem katolikus
templom is épül. Elkészültéig busz szál-
lítja a hívőket Szolnokra.

72. N. G.: Martfűi sörgyár. Egymilliárd
fölötti árbevétel. = Világgazdaság,
1992. febr. 18., 33. sz. 14. p.

Az 1988-ban részvénytársasággá ala-
kult gyár azóta elért eredményeiről.

73. Stabil Martfű. = Üzlet, 1992. febr. 20.,
28.sz.9.p.

Kisebb-nagyobb ingadozás után
2400-2500 forintos sávba állt be a
Martfű papírjainak értéke a tőzsdén.

74. Avar László: Hátraarcban a napraforgó.
Olajos tanácskozások. = Magyar Mező-
gazdaság, 1992. 9. sz. 11. p.

Az egyik tanácskozásra Martfűn ke-
rült sor. Téma: a napraforgótermelés,
-feldolgozás és a kereskedelem helyze-
te.

75. Az első Szövetkezeti Sörgyár Rt....
(Hír.) = Heti Világgazdaság, 1992. febr.
29., 9. sz. 95. p.

A sörgyár közel 161 millió forintos
eredménnyel zárta az elmúlt évet. Az
igazgatóság 12%-os osztalék kifizetését
javasolja.

76. Vámos Ágnes: Divíziókra osztódnak.
Tisza Cipőgyár. = Világgazdaság, 1992.
márc. 7., 47. sz. 9. p.

1992. júl. 1 -jétől már önállóan fognak
termelni a gyár különböző egységei.

77. Egyre kevesebb kézben a Martfű-papí-
rok. = Napi Gazdaság, üzlet, világ, poli-
tika. 1992. márc. 10., 58. sz. 12. p.

78. Földvári Zsuzsa: Terjeszkedik a Brau,
az Ottakringer visszahúzódik. = Napi
Világgazdaság, 1992. márc. 16., 63. sz.
3.p.

A Brau AG tulajdonában lévő sörgyár
határidő előtt teljesíti az Ottakringerrel
korábban kötött szerződésből eredő kö-
telezettségeit. Az AG elégedett Martfű-
vel. A gyár tavaly 20%-kal növelte ter-
melését.

79. Vámos Ágnes: Tisza Cipőgyár. = Vi-
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lággazdaság, 1992. márc. 18., 54. sz. 12.
P-

Német nyelvű cikk a gyár helyzetéről
és a tervekről.

Mezőtúr
80. Hortobágyi Zoltán: Földönkívüliek Me-

zőtúron. Muszáj hinni benne...! = Talló-
zó, 1992. febr. 6., 6. sz. 279. p.

Beszélgetés szemtanúkkal a fényje-
lenségekről. (Átvéve a Délvilág jan.
29-i számából.)

81. Lazányi József: összefogtak a riváli-
sok. = Üzlet, 1992. febr. 6., 20. sz. 2. p.

30 millió forintos beruházással, közös
vállalkozásban építtetett földgázvezeté-
ket Mezőtúr és Túrkevc önkormányzata.

82. N. L.: Mezőtúri ünnepek. = Heti Hírho-
zó, 1992. febr. 6.. 6. sz. 5. p.

Me/őlúron hagyomány a város nyug-
díjasainak, magányos, idős embereinek
karácsonyi megvendégelése. A múlt év-
ben a helyi cserkészcsapat adott műsort
számukra.

83. Szívműtét Amerikában. = Népszabad-
ság, 1992. febr. 24., 46. sz. l l . p .

Varga Albert mezőtúri kisfiút egy
New York-i kórházban műtötték meg.

84. Dura János: Károk a mezőgazdaságban.
= Szabadság, 1992. márc. 6., 10. sz. 10.
P-

A levél írója mezőtúri.
Ld. még a 17., 41. sz. tételt.

Pusztamonostor
Ld. a 17. sz. tételt.

Rákóczifalva
85. Endrész Sándor: Kámforrá vált üveg-

házváros. = Reform, 1992. febr. 6., 6. sz.
12. p.

A rákóczifalvi II. Rákóczi Ferenc
MTSZ hathektáros üvegházát gazdaság-
talan működés miatt felszámolták. A
munkások nagy része kény-
szerszabadságon van.

86. Csendes Csaba: Ufó szállt a falu felett?
= Képes Újság, 1992. febr. 15., 7. sz. 12.
P-

87. Kapás Pálné: Tanítják a lányokat. =
Heti Hírhozó, 1992. márc. 26., 13. sz.
23. p.

A rákóczi falvi hagyományos farsangi
bálra meghívták a martfűi és a szolnoki
nyugdíjasokat is. Főzőtanfolyamon ta-
nítják az általános iskolásokat, hogy se-
gíthessenek a vacsora elkészítésében.

Szajol
Ld. a 41. sz. tételt.

Szászberek
88. Lazányi József: Daciával indított az

akkumulátorgyár. = Üzlet, 1992. márc.
12..40. sz.3.p.

Az önállósodott Szászbereki Akku-
mulátorgyár több mint 100 millió Ft
adósságot örökölt, de 1991 végére ezt a
felénél kevesebbre csökkentette. A ro-
mán Dacia autógyárral kötött üzletet.

Szelevény
89. Helyhatósági választás... (Hír.) = Ma-

gyar Nemzet, 1992. febr. 18., 41. sz. 5.
P-

Az önállósult. Kunszentmártontól kü-
lönvált Szelevény megválasztotta a köz-
ség vezetőit.

90. Bírósághoz fordult a jelölt. = Pesti
Hírlap, 1992. márc. 3., 17. sz. 16. p.

A helyhatósági választáson polgár-
mestert nem sikerült választani. Az
egyik jelölt bírósághoz fordult.

91. Polgármesterjelöltek döntetlené. = Ma-
gyar Hírlap, 1992. márc. 3., 53. sz. 4. p.

Mindhárom jelölt megkapta a szava-
zatok 25%-át, ketten pedig azonos szá-
mú szavazatot.

Szolnok
92. Csáti Judit: Feszül, de nem szakad.

Csehov: Cseresznyéskert. = Színház,
1992. január, 1. sz. 26-28. p.

Színikritika a Szigligeti Színház előa-
dásáról. Rendező: Fodor Tamás.

93. Színházi gyors. Veszprém-Szolnok-
Eger-Békéscsaba. = Taps, 1992. január,
l .sz.31.p.

Két fotó a Szigligeti Színház Cseresz-
nyéskerté lőadásáról.

94. Zsigmond András-Megyeri Lajos: Ru-
galmas gőz- és cukoroldali séma terve-
zése szimulációval. = Cukoripar, 1992.
január-március, 1. sz. 13-19. p.

Megyeri L. a szolnoki Cukortermelési
Kutató Intézet tudományos munkatársa.

95. Angyal Mária: Tűzpróba, vízpróba, fő-
próba, legenda. Fuvolás a háztetőn. Do-
kumentumriport egy istenkísértő mutat-
vány legendás történetéről. = Taps,
1992. február, 2. sz. 32-33. p.

Interjú Szikora Jánossal a Legenda a
Varázsfuvoláról c. darab kapcsán, me-
lyet a Szigligeti Színház mutatott be.

96. Bereczky László: B.u.é.k. = Könyv-
táros, 1992. február, 2. sz. 59-61. p.

A cikk - többek között - foglalkozik
a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatóválasztása körüli sajtópolémiá-
val. A szerző elégtételt kíván szolgáltat-
ni Pápay Lászlónénak, ezért közli az Új
Magyarország 1991. nov. 27-i számá-
ban megjelent levelét.

97. Kaptár címmel... (Hír.) = Könyvtári
Levelező/lap, 1992. 2. sz. 37. p.

A Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
1992 januárjában indított megyei híra-
dójáról.

98. Tabák Lajos: „Szociális berendezésünk
magaslatán..." Családsors a Horthy-kor-
szakban. = Ezredvég, 1992. február, 68-
70. p.

Tabák L. 1931-ben készített 4 fotója
egy proletárcsalád tagjairól, és a szerző
megjegyzései a fotók készülésének tör-
ténetéről.

99. Keleti partnereket is közvetítenek. =
Világgazdaság, 1992. febr. 1., 22. sz. 4.
P-

Megnyílt Szolnokon a Nemzetközi
Vállalkozási Kereskedelmi Központ.
Feladata, hogy információkkal segítse a
vállalkozókat.

100. Bekapcsolódott a magánorvosi beteg-
ellátásba a szolnoki MÁV Kórház is.
(Hír.) = Esti Hírlap, 1992. febr. 3., 28.
sz. 2. p.

A szakorvosok - a kórház műszereit
térítés ellenében használva - magánren-
delést folytathatnak.

101. Kormányképes lesz az év végére a
Fidesz? Szolnokon a pécsi kongresszus-
ról. = Népszabadság, 1992. febr. 3., 28.
sz. 4. p.

A Fidesz regionális tanácskozást tar-
tott Szolnokon. A szervezet céljairól, a
fontosabb feladatokról, a lehetséges ko-
alíciós partnerekről nyilatkozott Orbán
Viktor.

102. Bogácsi Erzsébet: Szeret? Nem szeret?
Egy kicsit? Lope de Vega komédiája
Szolnokon. = Népszabadság, 1992. febr.
4„ 29. sz. 9.p.

Színikritika A kérész kutyája című
darabról.

103. Joó Mária: Vállalkozó a zálogházban.
Mindennapi megélhetés. = Népszava,
1992. febr. 4., 29. sz. 4. p.

Egyre nehezebbé válik a mindennapi
megélhetés Szolnokon is. Egyesek a
zálogházba viszik utolsó értékeiket, má-
sok a gépkocsirendszámot adják le,
hogy átmenetileg enyhítsenek anyagi
gondjaikon.

104. Mélykúti Ilona: Ríkatni és röhögtetni.
Spiró nem lesz író? Színház kacsingatás
nélkül. = 168 óra, 1992. febr. 4., 5. sz.
26-27.p

A Szigligeti Színház új igazgatója
Spiró György lett, aki nem elsősorban
üzleti, inkább művészeti vezetést tervez.

105. Hermán Ottó Iskola. (Hír.) = Új Ma-
gyarország, 1992. febr. 6., 31. sz. 7. p.

Hermán O. nevét vette fel az Ecseki
úti ált. iskola. Új neve van a Vízügyi és
Építőipari Szakközépiskolának is.

106. F. T.: Alapítvány Szolnokon a munka-
nélküliekért. = Népszava, 1992. febr. 7.,
32. sz. 5.p.

Létrehozója a városi önkormányzat,
az MSZTSZ és az MSZOSZ.

107. Jótékonysági koncertet ad a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar. (Hír.) = Népsza-
badság, 1992. febr. 7., 32. sz. l l . p .
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A bevételt a katonai emlékművek
helyreállítására fordítják.

108. A „Munkavállalókért" országos alapít-
vány alapító okiratát írta alá... (Hír.) =
Magyar Nemzet, 1992. febr. 7., 32. sz.
5.p.

Az aláírók: az MSZOSZ, a városi
önkormányzat és a Mezőgazdasági Ter-
melőit Megyei Érdekvédelmi Szövetsé-
ge-

109. Pünkösti Árpád: „Szétverték a világhí-
rűmagyar mezőgazdaságot. Parasztpárti
program: vegyes gazdaság, nagykoalí-
c ió . '^ Népszabadság, 1992. febr. 8., 33.
sz. 7. p.

Interjú Törőcsik Mihállyal (Szolnok),
a Nemzeti Parasztpárt alelnökével.

110. Gabonaipari üzletház Szolnokon. =
Napi, 1992. febr. 10., 33. (108.) sz. 3. p.

Az üzletház az iparágba tartozó élel-
miszerek és keverőtakarmányok legszé-
lesebb skáláját árusítja.

111. Négyes ikrek születtek. = Magyar
Hírlap, 1992. febr. 11., 35. sz. 15. p.;
Magyar Nemzet, 1992. febr. 11., 35. sz.
12. p.; Népszava, 1992. febr. 11., 35. sz.
1. p.; Esti Hírlap, 1992. febr. 11., 35. sz.
3.p.

Oros Nándornét a szolnoki kórházból
Budapestre szállították, ott születtek
meg gyermekei.

112. Művésztelepi megemlékezés. = Kurír
(kék), 1992. febr. 11., 29. sz. 5. p.

Megalakulásának 90. évfordulóját ün-
nepli az idén a Szolnoki Művésztelep.

113. A Szolnoki Művésztelep az idén ün-
nepli 90. évfordulóját. = Mai Nap, 1992.
febr. 11., 35. sz. 3. p.

114. Guba Kálmánné-Csepeli Lajos: Ti-
zenkét nap Amerikában. A vevő a leg-
nagyobb főnök. = Új Szövetkezet, 1992.
febr. 12., 4. sz. 8.p.

A Szolnok és Vidéke Áfész 1989 óta
tart kapcsolatot a Sevananda Szövetke-
zettel. A cikk szerzői a szövetkezet ven-
dégei voltak Atlantában. Beszámoló a
tapasztalatokról.

115. (g.r.): Új vállalkozói központ Szolno-
kon. = Tőzsde Kurír, 1992. febr. 13., 7.
sz. 9. p.

Újabb irodát nyitott Szolnokon a
VOSZ mellett működő Nemzetközi
Vállalkozási Kereskedelmi Központ
Kft.

116. Nagyobb lakást kaptak a szolnoki
négyes ikrek szülei. = Magyar Nemzet,
1992. febr. 13., 37. sz. 12. p.; Pesti
Hírlap 1992. febr. 13., l . sz.3.p.

117. Járai Antal: Kutatófúrások és a tájvé-
delem. = Magyar Nemzet, 1992. febr.
14..38. s z . l l . p .

Szolnoki szerző cikke.
118. Kilencvenéves a Szolnoki Művészte-

lep. = Új Magyarország, 1992. febr. 14.,
38. sz. 17. p.

Az évfordulóról több rendezvénnyel
és kiállítással emlékeznek meg Szolno-
kon.

119. Gabonaipari üzletház Szolnokon. =
Számadás, 1992. febr. 20., 8. sz. 11. p.

Szolnok megye első komplett gabo-
naipari üzletháza nyílt meg a volt keve-
rőüzem helyén.

120. Egri Sándor: A művészet nem lóver-
seny. Spiró Szolnokon. = Magyar Nem-
zet, 1992. febr. 21., 44. sz. 10. p.

Interjú a Szigligeti Színház új igazga-
tójával, Spiró Györggyel.

121. S. A.: Hazugságvizsgáló is segítette a
nyomozást. Feldarabolta áldozatát a volt
rendőr. = Népszava, 1992. febr. 21., 44.
sz. 4. p.

122. Somogyi Gábor: Feldarabolta a holt-
testet. Egy volt rendőr Kodelkáné
nyomdokain. = Napi Pesti Hírlap, 1992.
febr. 21., 8. sz.5.p.

Kiss Mihály mentő-gépkocsivezető,
(1981-től 10 éven át a Szolnoki Rendőr-
kapitányság közlekedési járőre), 1991.
nov. 11-én lelőtte, majd feldarabolta
Jónás Mátyás budapesti lakost - egy
BMW gépkocsiért.

123. Joó: Kunyhó a város szélén. = Népsza-
va, 1992. febr. 25., 47. sz. 7. p.

Fényképes riport a tószegi születésű
Szabó Istvánnal, aki 15 éves kora óta
átmeneti szálláshelyeken, pl. erdei
kunyhókban, csónak alatt lakott Szolno-
kon és környékén.

124. Egyetlen szerződés sincs. Gondok a
Cukorgyárban. = Népszava, 1992. febr.
26., 48. sz. 9. p.

A Szolnoki Cukorgyárnak még nincs
szerződése a termelőkkel. Ok: a mező-
gazdaság átalakulása körüli bizonyta-
lanság.

125. Nem hektárra, hanem a mennyiségre.
Még nincs szerződése a Szolnoki Cu-
korgyárnak. = Napi Pesti Hírlap, 1992.
febr. 16., 12. sz. 3. p.

126. A környezet megóvásáért. = Napi
Pesti Hírlap, 1992. febr. 26., 12. sz. 4. p.

Az országos környezetvédelmi infor-
mációs napon 37 olyan eljárást, mód-
szert tettek ismertté Szolnokon, amely
hathatósan segítheti a környezetvédelmi
feladatok ellátását.

127. Lazányi József: Feketeleves a Fehér-
ház áruházból. = Üzlet, 1992. febr. 27.,
32.sz.2.p.

A Fehérház Áruház nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket, ezért a helyi-
ségben átmenetileg import használt ru-

. hákat árusít a Bolt Betéti Társaság.
128. „Szuperkacsa" Palotásról. = Világgaz-

daság, 1992. febr. 27., 40. sz. 4. p.
A Palotási ÁG kacsatelepe magyar-

mongol vegyes vállalattá alakul.
129. Hírek a megyei pedagógiai intézetek-

ből. Jász-Nagykun- Szolnok megye. =

Iskolakultúra. Társadalomtudomány,
1992. 4. sz. 111-112. p.

A Pedagógiai Intézet három kiadvá-
nyának és egy pályázati felhívásának az
ismertetése.

130. Még nincsenek szerződések. = Magyar
Mezőgazdaság, 1992. 12. sz. 10. p.

A Szolnoki Cukorgyár Rt.-nek még
egyetlen szerződése sincs 1992-re. Az
ok: a földtulajdon kérdésének rendezet-
lensége.

131. Zeneiskoláért Alapítvány. = Sansz,
1992. március, 3. sz. 23. p.

A zeneoktatás feltételeinek a javításá-
ra hozta létre a szolnoki Bartók Béla
Zeneiskola 1991 szeptemberében.

132. Cukortermelők válságéve lesz. = Ma-
gyar Hírlap, 1992. márc. 2., 52. sz. 11. p.

Tájértekezleten találkoztak Szolno-
kon a termelők és a gyártók képviselői.

133. Vasárnapi műszak Szolnokon. (Hír.) =
Népszava, 1992. márc. 3., 58. sz. 5. p.

A Tisza-híd és a 4-es főút építői
vasárnap is dolgoztak.

134. Eladó a Tisza Szálló Szolnokon. =
Magyar Nemzet, 1992. márc. 3., 54. sz.
4.p.

A Tisza Szálló értékesítésére kiírt pá-
lyázatot a Merkantil Bank nyerte el, de
még nem világosak az elképzelései.

135. Tomi! Előbb kellett volna... = Figyelő,
1992. márc. 5., 10. sz. 5.p.

A TVM mosóporainak minősége jó, a
termelés kapacitását a Henkel segítségé-
vel a duplájára növelték, a termékek
forgalma mégis csökkent, mert kevés
figyelmet fordítottak a reklámra.

136. Linder András-Horváth Zoltán: Spiró
György író, a szolnoki Szigligeti Szín-
ház új igazgatója. = Heti Világgazdaság,
1992. márc. 7., 10. sz. 98. p.

Interjú Spiró Györggyel.
137. Sorokban. Premierek futószalagon. =

Kurír (piros), 1992. márc. 7., 66. sz. 5. p.
Híradás a vidéki színtársulatok bemu-

tatóiról. A Szigligeti Színház Csiszár
Imre rendezésében Shakespeare Szeget
szeggel c. vígjátékát mutatja be.

138. Emléktúrát rendeztek a hét végén
Szolnokon... (Hír.) = Magyar Nemzet,
1992. márc. 9., 58. sz. 4. p.

A túrát az 1849-es szolnoki csata
emlékére szervezték.

139. Egymillió a tudományért. (Hír.) =
Kurír (kék), 1992. márc. 16., 53. sz. 5. p.

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tudo-
mányáért néven alapítványt hozott létre
a megyei önkormányzat és Szolnok vá-
ros közgyűlése.

140. Szent István a Tisza fölött. (Hír.) =
Kurír (piros), 1992. márc. 16., 75. sz. 5.
p.; Magyar Hírlap, 1992. márc. 16., 64.
sz. 15. p.

Az őszre elkészülő új Tisza-híd Szent
István nevét kapja.
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141. Másoddiplomás levelező képzés Szol-
nokon 1992 szeptemberétől. (Hirdetés.)
= Világgazdaság, 1992. márc. 21., 57.
sz. 6. p.

A Külkereskedelmi Főiskola ismét in-
dít áruforgalmi szakot.

142. Egri Sándor: Tis/.aligctiel nyert a vá-
ros. Főiskola Szolnokon. = Magyar
Nemzet, 1992. márc. 24., 71. sz. 11. p.

A Szolnokon folyt felsőoktatás vázla-
tos áttekintése, a jelenlegi főiskolai ta-
gozatok bemutatása, és az önálló főisko-
la megteremtésének útja, feltételei.

143. Pécsi István: Névjegykártya a Koz-
moszba. Négyszemközt Földes Attila
ufológussal. = Tallózó, 1992. márc. 26.,
13. sz. 620. p.

Beszélgetés a szolnoki ufó-szakér-
tővel. (Átvéve a Heves Megyei Hírlap
márc. 21. és 22-i számából.)

144. Tóth Sándor: Vándorlásunk könyve. =
Heti Hírhozó, 1992. márc. 26., 13. sz.
17.p.

Orosz István önéletrajzi kötetének
méltatása. Hasonmás kiadásban megje-
lentette a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtár.

145. 9 éves cigányprímás. (Hír, fotóval.) =
Képes Újság, 1992. márc. 28., 13. sz. 9.
P-

A szolnoki ifj. Horváth Béla a Százta-
gú Cigányzenekar reklámprímása.

Ld. még a 41. sz. tételt.

Tisza
146. Igriczi Zsigmond: A holtág csöndje. =

Képes Újság, 1992. febr. 22., 8. sz.
16-17. p.

Képek a Holt-Tiszáról. Fotó: Németh
György.

Tiszabő
147. Megjelent a szabad Palacsinta. = Be-

szélő, 1992. márc. 21., 12. sz. 38. p. TÍSZajeilŐ
Idézetek - többek között - a helyi ált.

iskola IV. B osztályának Palacsinta c.
lapjából.

148. Lazányi József: S/.almaszál a fuldokló
falunak. = Üzlet, 1992. márc. 31., 50. sz.
2.p.

A helyi önkormányzat szalmabriket-
let készítő üzemet létesített a súlyos
munkanélküliség enyhítésére.

berképzés műhelye Tiszaföldváron. =
Népszabadság, 1992. febr. 14., 38. sz.
10. p.

Tudósítás a gimnázium és szakközép-
iskola működéséről.

151. B. Á.: Már az indulás is rossz volt. =
Számadás, 1992. márc. 19., 12. sz. 17. p.

A Tiszaföldvári Tiszaparti Tsz 181
millió forint veszteséggel zárta az elmúlt
évet. A felszámolás veszélye még nem
múltéi.

Tiszafüred
152. Gaál Sándor: A húszasát a perselybe-

tevőnek elhiszem, hogy fontos a könyv-
tár. = Könyvtári Levelező/lap, 1992. 1.
sz. 26-27. p.

A Tiszafüredi Könyvtárpártoló Ala-
pítványról tudósít a városi könyvtár
igazgatója.

153. Tapolcai évfordulók, illetve Tiszafüre-
di évfordulók címmel... (Hír.) = Könyv-
tári Levelező/lap, 1992. 2. sz. 31. p.

Sajnálatos, hogy a két városi könyvtár
példája évek óta nem talál követőkre.

154. Lemondott tisztségéről Tiszafüred pol-
gármestere. (Hír.) = Magyar Nemzet,
1992. febr. 14., 38. sz. 5. p.

155. Új polgármestert választottak Tiszafü-
reden... a lemondott Doktor Zoltán he-
lyére... (Hír.) = Magyar Nemzet, 1992.
febr. 27., 49. sz. 4. p.

Titkos szavazással a független Ko-
vács Istvánt választotta meg a képvise-
lő-testület.

156. S. Berger: Halhalál a Tiszán. = Esti
Hírlap, 1992. márc. 14., 63. sz. 1., 3. p.

Tömeges halpusztulás történt Tisza-
füred alatt, a 8-as csatornánál. A csator-
na lecsapolásának folytatása miatt oxi-
génhiányossá vált a víz.

Ld. még a 16., 41. sz. tételt.

Tiszabura
149. Berlha Bulcsú: Helybenjárás. = Nép-

szava, 1992. febr. 12., 36. sz. 6. p.
Tiszaburán a helyi hatóságok rend-

számmal és igazolvánnyal láttak el min-
den kerékpárt.

Tiszaföldvár
150. Fcrcnc/.y György-Kocsis Emília: Hi-

telező a Világbank. A szociális szakem-

157. Képviselő-testület nélkül maradt Ti-
szajenő. = Magyar Hírlap, 1992. márc.
13., 62. sz. 63. p.

A képviselő-testület lemondott. A hí-
rek szerint ellentétbe került Horthy Csa-
ba MDF-es polgármesterrel.

158. Lemondott Tiszajenő képviselő-testü-
lete. (Hír.) = Magyar Nemzet, 1992.
márc. 13., 62. sz. 5. p.; Szabad Föld,
1992. márc. 24., 12. sz. 9. p.

159. Horváth Ildikó: Lemondott a tiszajenői
képviselő-testület. Rendőröket szabadí-
tott a falura a polgármester. = Népszava,
1992. márc. 21 .,69. sz. 11. p.

Jogtalan fakivágásért 90 embert jelen-
tett fel Horthy Csaba polgármester. A
képviselők lemondásra szólították fel,
de mert nem tette, ők mondtak le egyön-
tetűen. (Fényképes riport.)

160. Németh Zsolt: Új testülettel Tiszaje-

nőn. = Új Magyarország, 1992. márc.
24., 71.sz. 5.p.

A régi képviselő-testület lemondásá-
nak hátteréről, a polgármesterrel meglé-
vő ellentétekről nyilatkozik dr. Inczefi
Zsolt körzeti orvos. Horthy Csaba pol-
gármester is elmondja véleményét, vá-
zolja községfejlesztési elképzeléseit.

161. Paizs Gábor, V.: Senki nem születik
polgármesternek. Tiszajenőn elmaradt
az önkormányzati válság. = Napi Pesti
Hírlap, 1992. márc. 26., 37. sz. 8. p.

A márc. 24-én tartott falugyűlésen a
vitában „talpon maradt" Horthy Csaba
polgármester.

Tiszaörs
162.700 éves Tiszaörs. = Napi Pesti Hírlap,

1992. márc. 23., 34. sz. 4. p.
A település egész éven át tartó ünnep-

ségsorozatot tervez. Szabó István, a
Damjanich Múzeum munkatársa megír-
ta Tiszaörs történetét.

Tisza-tó
163. Veszélybe kerültek... = Magyar Hor-

gász, 1992. február, 2. sz. 1. p.
A Tisza-tavon veszélybe kerültek a

halak, mert a Középtiszavidéki Vízügyi
Igazgatóság csökkentette a tó vízszint-
jét.

164. Bihari Tamás: Tuskók és tervek. =
Európa, 1992. február, 6. sz. 18. p.

Luxus üdülőfalu épül az idén a Tisza-
tó partján. Jelenlegi állapotában a tó
alkalmatlan turisták fogadására.

Túrkeve
165. A Túrkevei Mezőgazdasági Tsz...

(Hír.) = Napi Pesti Hírlap, 1992. márc.
11., 24. sz. 6.p.

A tsz Binder-szárítóüzemet épít.
166. Túrkevei Tsz. = Világgazdaság, 1992.

márc. 14., 52. sz. 9. p.
A tsz 20 millió forintos beruházással

német Binder-szárítóüzemet épít.
167. Kossuth Lajos nevét vette fel... (Hír.) =

Magyar Nemzet, 1992. márc. 17., 65. sz.
5.p.

... a túrkevei általános iskola.
168. Kossuth-dombormű Túrkevén. (Hír.)

= Új Magyarország, 1992. márc. 17., 65.
sz. l l . p .

Kossuth Lajos nevét vette fel a helyi
ált. iskola. A névadó domborművét, Ko-
vács István pedagógus alkotását, márc.
16-án avatták fel.

169. Igehirdetés az iskolában. = Új Magyar-
ország, 1992. márc. 30., 76. sz. 1. p.

Ez év szeptemberétől református egy-
házi iskolája lesz Túrkevének.

Ld. még a 81. sz. tételt.
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(1992. április-május)
Jász-Nagykun-Szolnok
megye
1. Kiss Éva: Migráció a Közép-Tisza-vidé-

ken. = Statisztikai Szemle, 1992. 3. sz.
242-255. p.

2. Lakatos István: Jász-Nagykun-Szolnok
megyei vélemény a megye térségi szere-
péről, feladatairól. = Comitatus, 1992.
április, 4. sz. 69-71. p.

A megyei önkormányzat irodavezető-
je ismerteti a legfontosabb településfej-
lesztési feladatokat.

3. Földvisszaigénylések Szolnok megyé-
ben. = Világgazdaság, 1992. ápr. 1., 64.
sz. 7. p.

A témáról Horváth Gabriella, a me-
gyei kárrendezési hivatal elnöke nyilat-
kozik.

4. Egri Sándor: Laktanyából otthonokat. =
Magyar Nemzet, 1992. ápr. 2., 79. sz. 7.
P-

A megye lakáshelyzete.
5. Csőd körkép. (Hír.) = Magyar Mezőgaz-

daság, 1992. ápr. 15., 16. sz. 2. p.
Megyénkben 87 cég ellen kértek a

hitelezők felszámolást. Törvényes ren-
dezés vagy megmentés kérelmével 30
kritikus helyzetbe került cég jelentke-
zett.

6. Bán Zsuzsa: Falutelefonok. = Népsza-
badság, 1992. ápr. 16., 91. sz. 5. p.

Falutelefon-programot kezd a Matáv
a legrosszabb helyzetben lévő 5 megyé-
ben, többek között Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében is.

7. Füle István: Jász-Nagykun-Szolnok me-
gye. Kritikus foglalkoztatási helyzet. =
Világgazdaság, 1992. ápr. 18., 77. sz. 9.
P-

25 ezerre emelkedett megyénkben a
bejelentett munkanélküliek száma.

8. Lugosi Imre: Változások. = Autósélet,
1992. május, 5. sz. 5. p.

A megyei klub bővítette a tagoknak
nyújtott szolgáltatásait. Kunhegyesen
miniállomás épült.

9. T. I. Z.: Aggasztó körkép az Alföldről.
Minimális esélyekkel. = Pesti Hírlap,
1992. máj 9., 73. sz. 6. p.

Megyénkben a legkritikusabb a mun-
kaerőpiaci helyzet. Az ipar mellett a
mezőgazdaság is válságágazattá vált.

10. Vámos Ágnes: Ideál. Privatizáció dol-
gozói segítséggel. = Világgazdaság,
1992. máj. 14., 92. sz. 9. p.

Az Ideál Kereskedelmi Vállalat me-
gyénkben négy kft.-vé alakult át: Ideál
Berény Kft., Ideál Miklós Kft., Ideál
Kunság Kft., Ideál Szolnok Kft.

11. Jász-nagykuni jelentés. Milliárdos

aszálykár. = Pesti Hírlap, 1992. máj. 19.,
81.sz. 7.p.

Kiadós eső hónapok óta nem volt a
megyében. Ahol lehet, és ahol pénz is
van, ott öntöznek.

12. Ballai József: A pénz nem segít. =
Világgazdaság, 1992. máj. 23., 99. sz. 7.
P-

Nagy az aszály megyénkben is. A
karcagi Május 1. Tsz vesztesége tete-
mes, rajtuk már a pénz sem segít, mert
az öntözés késő.

13. Tóth István Zoltán: Csodára képes az
Expo? = Pesti Hírlap, 1992. máj. 25., 87.
sz. 7. p.

Békés, Hajdú-Bihar és Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye 35 polgármestere
arról értekezett Kisújszálláson, hogy mi-
lyen esélyekkel indulhat a térség a világ-
kiállítás rendezvényein. Egységes fellé-
pést szorgalmaztak.

14. Agrárstratégia - angol segítséggel. =
Napi, 1992. máj. 27., 121. sz. 4. p.

Angol szakértők dolgozzák ki me-
gyénk mezőgazdaságának fejlesztési
stratégiáját. (Tudósítás az Új Néplap
cikke alapján.)

Ld. még a 143. sz. tételt.

Abádszalók
Ld. a 152. sz. tételt.

Berekfürdő
15. Kanta Gyula: A kirekesztés folytatása.

= Heti Kis Újság, 1992. ápr. 17., 16. sz.
2.p.

Berekfürdői olvasó levele.
16. Árhullám a vidéki strandokon. = Nép-

szabadság, 1992. máj. 6., 106. sz. 5. p.
A körkép Berekfürdőt is említi, ahol a

strandbelépő ára 55 Ft-ról 70 Ft-ra emel-
kedett.

17. Kanta Gyula: Karcag város konatyái
nem alkusznak. = Heti Kis Újság, 1992.
máj. 8., 19. sz. 2. p.

Berekfürdő Karcaghoz tartozott, de
fejlesztésére nem fordítottak elég pénzt.

18. Kanta Gyula, id.: „Rehabilitáltak." =
Heti Kis Újság, 1992. máj. 22., 21. sz. 2.
P-

Berekfürdői szerző levele, életéről.
Ld. még az 55. sz. tételt.

Fegyvernek

Besenyszög
19. Lazányi József: Palotási pekingi kacsa.

= Üzlet, 1992. ápr. 3., 53. sz. 2. p.
Palotási Kacsafarm Kft. néven, ma-

gyar-angol vegyes vállalatként műkö-
dik ezután a Palotási Á.G. víziszárnyas
hibridfajtákat tenyésztő és termelő tele-
pe.

20. Zs. K.: Öt golyó a kedvesnek. = Zsaru,
1992. máj. 28., 21. sz. 14-15. p.

Farkas Iván kisújszállási lakos, mező-
túri zenész lelőtte élettársát, Ficsor Gá-
borné fegyvemeki lakost, majd öngyil-
kos lett. Fényképes beszámoló.

21. Kiömlött a nátronlúg. = Népszabadság,
1992. ápr. 17., 92. sz. 21. p.

Jászapáti határában egy gépjárműből
nátronlúg ömlött ki, de robbanás nem
történt.

Jászberény
22. Kiss Tamás, T.: Jegyzetek a nevelés és a

demokrácia néhány összefüggéséről. =
Módszertani Közlemények, 1992. 1. sz.
9-1 l .p.

A szerző jászberényi.
23. Kerékgyártó T. István: A történelem

kimerevített pillanatai. (Vitazáró gondo-
latok.) = Palócföld, 1992. március-ápri-
lis, 2. sz. 143-149. p.

Jászberényi szerző írása.
24. A svéd Elektrolux cég... (Hír.) = Pesti

Hírlap, 1992. ápr. 1., 42. sz. 6. p.
A hűtőgépgyárban ezentúl napi 200

porszívót is összeszerelnek, svédek által
gyártott alkatrészekből.

25. Sinka J.-Lazányi J.(ózsef): Magyar-
svédként a Lehel élén. = Üzlet, 1992.
ápr. 14., 58. sz. 2. p.

A hűtőgépgyár új elnök-vezér-
igazgatója Kertész Tibor.

26. Zanussi-Lehel. = Üzlet, 1992. ápr. 10.,
57. sz. 3. p.; Világgazdaság, 1992. ápr.
14., 73. sz. 9. p.

Új márkanévvel jelennek meg a pia-
con a hűtőgépgyár háztartási készülékei.
A hűtőszekrények, fagyasztók formai-
lag is megújulnak.

27. Kiss Erika: Kollektív amnézia Jászbe-
rényben. Veszélyes hulladékok még
mindig a földben. = Népszabadság,
1992. ápr. 17., 92. sz. 7. p.

28. Kő András: Levéltöredékek. Jászbe-
rénytől Jászberényig. = Új Magyaror-
szág, 1992. ápr. 18., 93. sz. 23. p.

Erhlich Géza volt tábornok sorsát mu-
tatja be az írás dokumentumok alapján,
jászberényi fogságból a Gulagokon át
vissza a jászberényi börtönbe.

29. Weyer Béla: „Egy magyar cég sem
lehet jobb, mint a legfelső vezetése."
Válaszol egy magyar-svéd menedzser.
= Heti Világgazdaság, 1992. ápr. 18.,
16. sz. 41^12. p.

Interjú Kertész Tiborral, a hűtőgép-
gyár új elnök-vezérigazgatójával.
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30. Elvis Jászberényben. = Kurír (piros),
1992. ápr. 27., 116. sz. 8.p.

A jászberényi kábeltévé csatlakozott
a HBO-programhoz, így bővül a látható
filmek választéka.

31. Érsek I.: Nem a marketing miatt drá-
gább. = Üzlet, 1992. ápr. 28., 65. sz. 2.
P-

A Zanussi néven forgalmazott Elekt-
rolux-Lchel hűtőszekrények 30%-kal
drágábbak a régieknél. Hamarosan kap-
ható lesz a Progress porszívó.

32. Két új komplett termékcsalád. = Új
Magyarország, 1992. ápr. 28., 100. sz.
8.p.

A hűtőgépgyár új termékei, Zanussi
néven: sütők, mosó- és mosogatógépek,
konyhai és fürdőszobai berendezések.
Új termék a Progress porszívó is.

33. Trencsényi Imre: Tanerőművek. Nem
tudnak játszani. Vizsgázik az osztályfő-
nök. = Heti Magyarország, 1992. máj.
1., 18. sz. 8-9. p.

A Jászberényi Tanítóképző Főiskolá-
ról.

34. Jászberényi jubileum. (Hír.) = Népsza-
badság, 1992. máj. 6., 106. sz. 11. p.

A Lehel Vezér Gimnázium május 30-
án ünnepli fennállásának 225. évfordu-
lóját.

35. Lehel-Elektrolux. Neutraliesierung der
Umweltschöden. = Világgazdaság,
1992. máj. 8., 88. sz. 12. p.

Minden előzetes becslést meghalad a
hűtőgépgyár által okozott környezeti kár
mértéke: néhány száz millió helyett kb.
2,4 milliárd Ft.

36. Munkanélküliek egyesülete alakult
Jászberényben. (Hír.) = Pesti Hírlap,
1992. máj. 16., 79. sz. 7.p.

37. Kiss Erika: Emlékműavatás Jászberény-
ben. 357 nevet véstek az oszlopra. =
Pesti Hírlap, 1992. máj. 17., 80. sz. 3. p.

A második világháborús emlékmű
Györfi Sándor karcagi Munkácsy-díjas
szobrászművész alkotása.

38. Képzés a munkanélküliekkel foglalko-
zó dolgozóknak. = Magyar Hírlap,
1992. máj. 19., 117. sz. Mell.: VI. p.

Személyiségfejlesztő csoportos fog-
lalkozásokat hirdetett meg a Tanítókép-
ző Főiskola a munkanélküliekkel hiva-
tásszerűen foglalkozók számára.

39. Kirschner Péten Egyesületi hírek. =
Mai Nap, 1992. máj. 26., 138. sz. 16. p.

A Jászok Egyesülete - a Jászság élet-
rajza c. könyv alapján - ifjúsági vetélke-
dőt rendez; május 27-én a jászberényi
Lehel Vezér Gimnáziumban, május 30-
án Jászfényszarun.

40. SZDSZ-siker Jászberényben. = Magyar
Hírlap, 1992. máj. 27., 124. sz. 3. p.

Az önkormányzati időszaki választás
második fordulóján Papp István, az

SZDSZ jelöltje nyerte el a képviselői
helyet.

Jászfényszaru
Ld. 1 39. sz. tételt.

Jászjákóhalma
41. Emléktúra. = Pesti Hírlap, 1992. ápr. 4.,

45.sz.3.p.
Lovas huszárok indultak ápr. 3-án

J.jákóhalmáról, hogy végigjárják az
1849 tavaszi hadjárat útvonalát.

42. Vámos László: A tápok. Színes barom-
fiudvar. = Kistermelők Lapja, 1992. má-
jus, 5. sz. 18. p.

Jászjákóhalmi szerző írása.
43. Pethő László: Jászok napja. = Új Ma-

gyarország, 1992. máj. 7., 107. sz. 1. p.
Második alkalommal rendezték meg

Jászjákóhalmán a Jászok napját. Beszé-
det mondott Andrásfalvy Bertalan köz-
oktatási és művelődésügyi miniszter.

Jászkisér
44. Szabó Miklós, D.: Alig győzte kivárni.

A 109. esztendő. = Heti Híradó, 1992.
ápr. 16., 16. sz. 6.p.

Ládi Istvánné jászkiséri lakos betöl-
tötte 108. életévét.

Jászság
45. Bistey András: Jász adomák. = Ezred-

vég, 1992. 4. sz. 18-20. p.
A Jász dekameron c. mű két részlete.

46. Piaci információk a vásárlók megnyeré-
séért. = Új Szövetkezet, 1992. máj. 20.,
l l . sz .9 .p .

A Jászsági Áfész kiadványt készített
új szolgáltatásairól.

47. Kiss Erika: Pályakezdőknek reményte-
len. = Pesti Hírlap, 1992. máj. 22., 84.
sz. 4. p.

A Jászságban - a máj. 20-i adatok
szerint - 3681 a munkanélküliek száma.
Ez magasabb az országos átlagnál.

Ld. még a 43. sz. tételt.

Jászszentandrás
Ld. a 86. sz. tételt.

Karcag
48. Demjén Lajosné: az én korosztá-

lyomból senkinek sem jutott ilyen mos-
toha sors..." = Honismeret, 1992. 2. sz.
30-31. p.

Válogatás a Lakitelek Alapítvány pa-
raszti önéletíró pályázatának díjnyertes
munkáiból.

Demjén Lajosné IV. díjat kapott.
49. Kalmár: Nonstop - kényszerből. = Ke-

reskedelmi Élet, 1992. ápr. 11., 15. sz.
12. p.

Tóth Sándor karcagi vendéglős a

nagy konkurencia miatt a városon kívül
rendezte be új vendéglátóhelyét, mely
éjjel-nappal üzemel.

50. Kelé Pál: Hittanárból díszpolgár. = Új
Ember, 1992. ápr. 26., 17. sz. 7. p.

Orosz Pál hevesi születésű katolikus
papot, aki 1934-től 1944-ig Karcagon
működött, 1992. márc. 15-én a város
díszpolgárává választották. Sokrétű kar-
cagi tevékenységét ismerteti a cikk.

51. Bosnyák Imre: Dudoros galambfajtá-
ink: a Karrier és az Indus. = Kistermelők
Lapja, 1992. május, 5. sz. 39. p.

A szerző karcagi.

52. A karcagi városházán felavatták... (Hír.)
= Magyar Nemzet, 1992. máj. 4., 104.
sz. 4. p.

...Szentesi Tóth Kálmán egykori pol-
gármester mellszobrát.

53. Kőváry E. Péter: Kováts Mihály hazaté-
rése. = Népszabadság, 1992. máj. 11.,
110.sz.9.p.

Megemlékezés a karcagi születésű
Kováts Mihály ezredesről, kinek dom-
borművét máj. 11 -én avatják fel Karca-
gon.

54. Felszentelték szombaton... (Hír.) = Ma-
gyar Nemzet, 1992. máj. 12., 110. sz. 4.
P-

Felszentelték Karcagon a Tiszántúl
egyetlen görögkeleti templomát, a Szt.
György imaházat,

55. V. S.: Karcagi „zöldségek". = Magyar
Mezőgazdaság, 1992. máj. 13., 20. sz.
15. p.

A karcagi Hubai házaspár kertészetet
alakított ki Berekfürdőn. Gazdálkodá-
sukról, eredményeikről szól a riport.

56. Karcag. „Talpon vagyunk!" = Új Szö-
vetkezet, 1992. máj. 20., 11. sz. 4. p.

Beszámoló a Karcagi Áfész küldött-
gyűléséről.

57. T. I.: Koncertzenekar Karcagon. = Új
Magyarország, 1992. máj. 20., 118. sz.
10. p.

Puszta koncert- és szalonzenekar né-
ven zenei együttes alakult a városi zene-
iskola tanáraiból és növendékeiből.

58. Furucz Zoltán: Visszaúton az ötfások-
ba. Új házukat bontották le a karcagi
cigányok. = Népszava, 1992. máj. 23.,
121. sz. 11. p.

Néhány cigánycsalád lebontotta még
teljesen el sem készült új házát, hogy az
építőanyagok eladásával pénzhez jus-
son. Az ügyben a bíróság dönt.

59. Karcagi készülődés az expóra. = Ma-
gyar Nemzet, 1992. máj. 25., 122. sz. 4.
P-

Turulháza Alapítványt hoztak létre
Karcagon a népi és nemzeti helyi ha-
gyományok ápolására. A Turulháza lé-
tesítmény megnyitását jövő év aug. 20-
ára tervezik.

Ld. még a 12., 17., 37., 84. sz. tételt.
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Kisújszállás
60. Danka Klára: Projektorientált módsze-

rek. = Iskolakultúra. Termé-
szettudomány, 1992. 9. sz. 57-60. p.

A szerző kisújszállási.
61. Gyógyuló reptéri sebek. Miniszteri

szemle Kunmadarason. = Esti Hírlap,
1992. ápr. 2., 75.sz. 3.p.

Tanácskozást tartottak Kunmadara-
son a Közép-Tiszavidéki Környezetvé-
delmi Felügyelőségen. Fő téma a reptéri
környezeti károk felszámolása volt.

Ld. még a 13., 20. sz. tételt.

Kunhegyes
Ld. a 8. sz. tételt.

Kunmadaras
62. Kőműves Gyula: Kunmadaras hétszáz

éve. = Szabad Föld, 1992. máj. 26., 21.
sz. 13. p.

Ötvös László könyvet írt Kunmadaras
hétszáz évének történetéről.

Kunszentmárton
63. K. L.: Három törzsőrmester rabolni

ment. Kétszázezer a becsület? = Esti
Hírlap, 1992. ápr. 3., 80. sz. 3. p.

Három rendőr kirabolta az Alföldi
Téglaipari V. pénztárát.

64. Rablótámadó rendőrök Kunszentmár-
tonban. = Magyar Nemzet, 1992. ápr. 3.,
80. sz. 16. p.

65. Braun Ágoston: Már a veszteség is
eredmény. = Számadás, 1992. ápr. 16.,
16. sz. 12.p.

A Körösmenti Tsz-nek 1991-ben si-
került a csődöt elkerülnie. A növényter-
mesztés nyereséges volt, az állatte-
nyésztés viszont nagyon veszteséges.
Idén új utakat kell keresni a fennmara-
dáshoz.

66. Soós Andrásné: Az életre nevel. Gazda-
asszonyképzés fiataloknak. = Kisterme-
lők Lapja, 1992. május, 5. sz. 29. p.

A gazdaasszonyképzés múltja és jele-
ne. Az elismert iskolák között említi a
cikk a kunszentmártonit és a kenderesit.
Előbbiről két fotót is közöl.

Martfű
67. Nőtt a többségi részesedés a martfűi

sörgyárban. = Világgazdaság, 1992. ápr.
8., 69. sz. 14. p.

Eladta sörgyári részvényeinek egy ré-
szét a Kunság Fűszert. A vásárló Austri-
an Breweries... linzi cég rész-
vénytulajdona ezzel 69,44%-ra nőtt.

68. Kőváry E. Péter: Kinek keserű a martfűi
kenyér? = Népszabadság, 1992. ápr. 11.,
87. sz. 8. p.

Dolgozói panaszok az Elcotrade Kft.
világbanki hitellel épült új sütödéjében.

69. Bokodi: Első Magyar Szövetkezeti Sör-
gyár Rt. Kicsi, de nagyon erős. = Szám-
adás, 1992. ápr. 16., 16. sz. 6. p.

ötéves a ma 85%-ban osztrák tulajdo-
nú sörgyár. A termelés folyamatosan nő.
A jövőben ásványvízzel is kívánnak
foglalkozni.

70. Bor Kata: A Tisza Cipő tartja magát. =
Napi Gazdaság, Üzlet, Világ, Politika,
1992. máj. 6., 103. sz. 5.p.

A Tisza Cipőgyár története, múlt szá-
zad végi megalakulásától máig, elsősor-
ban a részvénytársasággá alakulás kö-
rülményei.

71. Szenes Gábor: A társaság semmiben
nem kíván visszalépni. Sörgyári capric-
cio. = Napi, 1992. máj. 16., 112. sz. 5. p.

Beszámoló az Első Magyar Szövetke-
zeti Sörgyár Rt. évi közgyűléséről, s az
1991 -es gazdálkodás eredményéről.

72. N. T. K.: Csúcsév után a martfűi Sör-
gyár. = Magyar Hírlap, 1992. máj. 19.,
117. sz. 13. p.

1991. a gyár legsikeresebb éve volt.
Túlteljesítették mind az osztalékalap
megtermelését, mind a tartalékalap kifi-
zetését.

73. Rózsa Zsolt: Sörös eredmények. =
Tőzsde Kurír, 1992. máj. 21., 21. sz. 31.
P-

Beszámoló az Első Magyar Szövetke-
zeti Sörgyár Rt. május 15-én tartott évi
rendes közgyűléséről. Az ügyvezető
igazgató továbbra is Dudás János ma-
radt.

74. Megrendült a Martfű. = Napi, 1992.
máj. 28., 122. sz. 12. p.

A magyar tőzsdei helyzetről szóló
cikk megemlíti, hogy a Martfű Rt. árfo-
lyama is jelentősen csökkent.

Mesterszállás
75. Kurucz Balázs: Búzaszentelés Mester-

szálláson. = Magyar Mezőgazdaság,
1992. máj. 6., 19. sz. 5.p.

Mezőtúr
76. Vizdák Károly-Király János-Juhász

Lajos: A számok tükrében. A kisgazda-
ságok helyzete és lehetőségei. = Kister-
melők Lapja, 1992. április, 4. sz. 5. p.

A GATE mezőtúri főiskolájának ta-
nárai 11 megyéből gyűjtöttek informáci-
ókat írásukhoz.

77. Fekete Zoltán: Mint árnyékos Hold a
Nap felé. = Pesti Hírlap, 1992. ápr. 16.,
55. sz. 13. p.

A diákírók és -költők országos talál-
kozóján (Sárvár) a próza és dráma kate-
gória győztese a mezőtúri Tóth Gábor
lett.

78. Sz. F.: Az álom megvalósult. = Új
Magyarország, 1992. ápr. 21., 94. sz.
15. p.

A mezőtúri gimnázium visszakerül

alapítója, a református egyház kezébe és
Szegedi Kis István Gimnázium és Far-
merképző Szakközépiskola néven mű-
ködik a jövőben.

79. Mezőgazdasági kistermelés '92. (Még
lehet jelentkezni.) = Magyar Mezőgaz-
daság, 1992. máj. 6., 19. sz. 3. p.

Augusztus 27-30. között országos
kistermelői kiállítást rendeznek Mezőtú-
ron.

80. Várják a termelőket a mezőtúri vásárra.
= Magyar Hírlap, 1992. máj. 11., 110.
sz. 14. p.

Mezőtúron országos kiállítást és vá-
sárt rendeznek.

81. Kertbarátok és kistermelők Mezőtúron.
= Napi, 1992. máj. 28., 122. sz. 5. p.

Kiállítást és vásárt rendez a Kertbará-
tok és Kistermelők Országos Szövetsé-
ge augusztus 27-30. között Mezőtúron.

Ld. még a 20. sz. tételt.

Nagykunság
82. Csökken a rizstermelés. = Üzlet, 1992.

máj. 12., 72. sz. 3.p.
A korábbi 20-25 gazdaság helyett az

idén már csak 8 kötött szerződést a
karcagi hántoló malommal.

83. (Szilágyi): Mesterséges eső. = Kurír
(kék), 1992. máj. 25., 101. sz. 5. p.

Az aszállyal leginkább fenyegetett
térség a Nagykunság. A Tiszamenti ön-
tözési Kft. megállapodást kötött a szé-
kesfehérvári Angro-Akva Kft.-vei,
amely átadja gépeit béröntözésre.

Pusztamonostor
84. Moravcsik Béláné: Freinet-óvoda Sop-

ronban kontra ÓNP. = Óvodai Nevelés,
1992.4. sz. 129-131. p.

Pusziamonostori óvodavezető reagá-
lása a lap 1991. 7. számában megjelent
egyik cikkre.

Szajol
Ld. a 86. sz. tételt.

Szelevény
85. Polgármester-választás Szelevényen. =

Magyar Hírlap, 1992. ápr. 14., 89. sz. 3.
P-

A polgármester dr. Gálos László té-
esz-jogtanácsos lett.

Szolnok
86. Derzsi Ottó: A honismereti táborokról -

ma és holnap. = Honismeret, 1992.2. sz.
105. p.

Az 1991. évi táborok főbb adatai,
köztük a megyénk intézményei által
szervezetteké.

87. A Szolnoki Papírgyár: Szolnok Papír
Rt. = Papíripar, 1992. 2. sz. 70—71. p.
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A vállalat terveiről, a várható változá-
sokról.

88. Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület 79. küldöttközgyű-
lése. (Szolnok, 1991. szeptember 28.) =
Kőolaj és Földgáz, 1992. március, 3. sz.
65-84. p.

A közgyűlés anyaga. Előadási tarion:
Kupa Mihály pénzügyminiszter.

89. Pásztrai Erzsébet: Iskolánkban, a szol-
noki Varga Katalin Gimnáziumban... =
Könyvtáros, 1992. március. 3. sz. 148.
P-

A gimnázium könyvtárának tevé-
kenységéről.

90. Szentirmai Gábornc-Dicnes Katalin: A
jó és hosszú életnek megfelelő életmód.
„Makrobiotika". = Egészségnevelés,
1992. március-április, 2. sz. 86-87. p.

A Hetényi Géza Kórház és a budapes-
ti Vitális Makrobiotikus tábort szerve-
zett 1991. okt. 7-12. közötl a lis/avár-
konyi Alkotótelepen.

91. Agroker Rt. Szolnok. = Mezőgazdasági
Technika, 1992. 4. sz. 14. p.

Az Agroker Vállalat 1991. dec. 31 -tői
Részvénytársasági Termelőeszköz Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Rt.; rövidíté-
se: Agroker Rt. Szolnok.

92. Bánhidi László-Vajda József-Barcsik
József: Gázüzemű infravörös sugárzó
fűtések magyarországi alkalmazásáról.
= Energiagazdálkodás, 1992. április, 4.
sz. 148-151. p.

Barcsik József a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Önkormányzati Hivatal
munkatársa.

93. Csabacsüd jelene és lehetséges jövője.
= Kultúra és Közösség, 1991. 4. sz.
63-82. p.

A tanulmány egyik szerzője Kenyeres
Sándomé, a szolnoki művelődési köz-
pont munkatársa.

94. Kiss József szolnoki kyndógus magyar
vizsla szukájával. = Venatus, 1990. 4.
sz. 53. p.

Knefély Mária felvétele.
95. Köszöntjük a kitüntetetteket! = Tanító,

1992. április, 4. sz. 3. p.
Gémesi Pálné, a Kodály Zoltán Álta-

lános Iskola tanítója Karácsony Sándor-
díjat kapott.

96. Lengyel Boldizsárné: Az intenzív-vari-
ációs tanulás dokumentumai. = Tanító,
1992. április, 4. sz. 24-25. p.

Szolnoki pedagógus írása.
97. Lugosi Imre: Jász-Nagykun-Szolnok.

Miniavatás. = Autósélel, 1992. április,
4. sz. 5.p.

A megyei klubszervezet szolnoki mű-
szaki állomásán motorkerékpárok és
kisteherautók javításával, vizsgáztatásá-
val bővült a szolgáltatás.

98. Brigi und Bergmeister saját forgalma-

zásban. = Print und Publishing, 1992.
április/május, 10. sz. 22. p.

Brigi Paper (BP) néven új cég alakul a
B und B és a Szolnok Papír közös
vállalkozásában. A cég terveiről.

99. P. P.: Magyar papíripar, mi lesz veled?
= Print and Publishing, 1992. ápri-
lis/május, 10. sz. 18-20. p.

A szolnoki papírgyár közel 2 milli-
árdnyi állami kölcsönnel tartozik.

100. Levelek íróknak. = Mai Nap, 1992.
ápr. 1., 85. sz. 10. p.

Spiró György színházigazgató nyilat-
kozik a társulatnál várhaló változások-
ról, terveiről. Garas Dezső megválik a
Szigligeti Színháztól.

101. Padlón a magyar műtrágyaipar. = Napi
Gazdaság, Üzlet, Világ, Politika, 1991.
ápr. 1., 77. sz. 4. p.

A TVM több kedvezménnyel próbál-
kozik a forgalom fellendítése érdeké-
ben. Híradás az Új Néplap cikke alap-
ján.

102. D. J.: Forgalmazás bizományba. Át-
meneti műtrágya-apály? = Számadás,
1992. ápr. 2., 14. sz. 7.p.

A TVM forgalma az évi 550 ezer
tonnáról 1991-ben 27 ezer tonnára esett
vissza. A túlélést árcsökkentéssel és fi-
zetési haladékkal igyekezett a gyár biz-
tosítani. Újabb tervük: bizományosi
rendszerben szervezik az eladást.

103. Garai: Ötszáz Száz év magány = egy
hét. = Kurír (piros), 1992. ápr. 2., 92. sz.
11. p.

Kolumbiába utazik vendégszereplés-
re a Szigligeti Színház társulata ápr.
3-án. A bogotai Hl. Nemzetközi Szín-
házi Fesztiválon a Száz év magányt
adják elő. Az utazásról, az előadásról
nyilatkozik Törőcsik Mari.

104. Magyar Száz év magány Kolumbiá-
ban. = Magyar Hírlap, 1992. ápr. 2., 79.
sz. 15. p.

Hazánkat a szolnoki Szigligeti Szín-
ház képviseli a bogotai fesztiválon.

105. Szabó Miklós, D.: Egy garázs színe-
változásai. = Tallózó, 1992. ápr. 2., 14.
sz. 656. p.

A Csokonai út egyik garázsában sörö-
zőt alakítanak ki az önkormányzati iro-
da engedélyével, a lakók tiltakozása el-
lenére. (Átvéve az Új Néplap márc. 24-i
szamából.)

106. Szolnokon elkészült... (Hír.) = Új Ma-
gyarország, 1992. ápr. 4., 81. sz. 7. p.

A Claas-cég licence alapján elkészült
az 50 ezredik szalmaszecskázó a Mező-
gép V.-nál.

107. KDNP-nagygyűlés Szolnokon. = Új
Magyarország, 1992. ápr. 6., 82. sz. 5.p.

108. „A politikát mindenki utálja." Surján
László Szolnokon. = Magyar Nemzet,
1992. ápr. 6., 82. sz. 4. p.

Politikai nagygyűlést tartott Szolno-
kon ápr. 4-én a KDNP.

109. Olajos bravúr. = Kurír (kék), 1992.
ápr. 7., 69. sz. 5. p.

Első ízben képeztek ki vízszintes fú-
rási technológiával kőolajtermelő kutat
hazánkban Kiskundorozsma térségében.
A munkában szolnoki és külföldi szak-
emberek működtek együtt.

110. Balogh Jolán: Jubileumi Kodály-fesz-
tivál Szolnokon. = Új Szövetkezet,
1992. ápr. 8., 8. sz. 24. p.

A Kodály-kórusok IV. Országos és
Nemzetközi Találkozóján három külföl-
di együttes vett részt.

111. Lazányi József: Német kulcsembert
fogott a Mezőgép. = Üzlet, 1992. ápr. 8.,
55.SZ. 2.p.

A Szolnoki Mezőgép V. úgy döntött,
önállóan intézi export-import ügyeit.
Irodát nyitott jelentős német partnere, a
Claas cég horsenwinkeli központjában,
és megnyerte vezetőjét Fred Wolfot, aki
a kelet-európai kapcsolatok irányítója
volt.

112. Szolnoki szovjet ingatlanok. = Napi,
1992. ápr. 8., 83. sz. 4. p.

Pályázatot ír ki a városi önkormány-
zat a volt szovjet lakások használatára.
A cikk a feltételeket, az igénylőknek
nyújtható kedvezményeket ismerteti az
Új Néplapban megjelent közlemény
alapján.

113. Kőváry E. Péter: A mecénás neve:
Szolnok. = Népszabadság, 1992. ápr.
10., 86. sz.7.p.

A városi önkormányzat által létesített
alapok ismertetése.

114. K. T.: A Pecsenyesütők Lovagja. =
Kereskedelmi Élet, 1992. ápr. 11., 15.
sz. 13. p.

Pálszabó Mihályt, a szolnoki Halász-
csárda bérlőjét 1990-ben a Francia Sza-
kácsszövetség a Pecsenyesütők Lovag-
jává ütötte, és üzlete megkapta a FIPRE-
G A Védnöki Tábla viselésének jogát.

115. A KISOSZ veteránja. = Kereskedelmi
Élet, 1992. ápr. 11., 15. sz. 7. p.

Sági Sándor szolnoki divatáru-keres-
kedő beszél életútjáról. 47 éves magán-
kereskedő, a szövetség alapító tagja.

116. Pintér László: (Olvasói levél.) = Heti
Világgazdaság, 1992. ápr. 11., 15. sz. 4.
P-

Szolnoki olvasó véleménye a lapról.
117. Kávécsempészek. (Hír.) = Kurír (kék),

1992. ápr. 14., 74. sz. 5. p.
Öt szolnoki fiatalembert kávécsempé-

szeten értek.

118. Lazányi József: Klub-pilótajáték. =
Üzlet, 1992. ápr. 14., 58. sz. 2. p.

A BBS Club International Szolnokon
nyitotta meg első területi irodáját. Tevé-
kenysége: biztonságos befektetési lehe-
tőséget nyújtani a hozzá fordulóknak.
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Önmagát tagdíjakból kívánja fenntarta-
ni.

119. Béke Bogotáért. = Magyar Fórum,
1992. ápr. 23., 17. sz. 20. p.

A Szigligeti Színház társulatát elkí-
sérte Kolumbiába Szolnok polgármeste-
re és az Új Néplap főszerkesztője is. A
cikk ironikus hangon szól részvételük-
ről.

120. Metz Katalin: Szolnokiak sikere Ko-
lumbiában. Pótszékes Száz év magány.
= Új Magyarország, 1992. ápr. 28., 100.
sz. l l . p .

Interjú Taub Jánossal.
121. Bácher Iván: Fényes Adolf. = Népsza-

badság, 1992. ápr. 29., 101. sz. 9. p.
125 évvel ezelőtt született Fényes A. festő-

művész, aki több időt töltött a szolnoki
Művésztelepen. Élete, munkássága.

122. Béke- és barátságfa a Föld napján. =
Magyar Mezőgazdaság, 1992. ápr. 29.,
18.sz. 3.p.

A NEFAG erdészeti üzeme német
vendégeket fogadott, akik az Erdei Mű-
velődési Ház udvarán bartáságfát ültet-
tek.

123. Bokodi: „Helsinki szellemében." Öt-
venezer szalmaszecskázó. = Számadás,
1992. ápr. 30., 18. sz. 6. p.

Ünnepség keretében adta át a Mező-
gép V. az ötvenezredik szalmaszecská-
zót német partnerének. A keletre orien-
tált itthoni gyártás túlméretezett, ezért
kapacitásleépítésekkel kell számolni.

124. Szállodák hazai vállalkozóknak. A
szolnoki Tisza Hotel a dolgozóké. =
Népszabadság, 1992. ápr. 30., 102. sz.
6.p.

Csak részben sikerült a vendéglátói-
pari egységek privatizációja. A Tisza
Szálló az ott dolgozókból alakult kft.
tulajdonába került.

125. Csáki Judit: A színház: intézményes
menedék. Beszélgetés Spiró Györggyel.
= Színház, 1992. május, 5. sz. 1-4. p.

A Szigligeti Színház igazgatójának
írói és színházigazgatói tervei.

126. S. J.: 50 000. a Claasnak Szolnokról. =
Mezőgazdasági Technika, 1992. 5. sz.
l .p.

A Szolnoki Mezőgép Vállalat átadta
dr. Hellmut Claas úrnak, a cég képvise-
lőjének az 50 ezredik szalmaszecskázó
berendezést.

127. Sziráki András: A ma minősége - a
holnap mennyisége. = Mezőgazdasági
Technika, 1992. 5. sz. l .p .

Jún. 3^4-én Szolnok Farmshow né-
ven szálastakarmány betakarítási bemu-
tató és vásár lesz Szolnokon. A Szolnoki
Mezőgép vezérigazgatója ennek kap-
csán a mezőgépgyártás helyzetéről, pia-
ci viszonyairól, saját terveikről ír.

128. Cs. P.: Családi tábor Szolnokon. =
Magyar Nemzet, 1992. máj. 2., 103. sz.

Mell. II. p.; Új Magyarország, 1992.
máj. 6., 106. sz. 19. p.

Jún. 20. és 30. között ismét sor kerül a
mozgássérült gyerekek és szüleik tábo-
rára a Tiszaligetben. Rendezők: a Bice-
bóca Alapítvány és a Mozgáskorlátozot-
tak Jász-Nagykun-Szolnok, valamint
Pest Megyei Egyesülete.

129. K. T.: Szolnoki történet. = Kereskedel-
mi Élet, 1992. máj. 2., 18. sz. 1., 8. p.

Dobos László, a Prevent Lakáskultúra
tulajdonosának üzleti tevékenységéről.

130. K. Z.: Gergátz Elemér tárgyalásai. =
Magyar Mezőgazdaság, 1992. máj. 6.,
19.sz.3.p.

A Szolnoki Mezőgép átadta az ötven-
ezredik szalmaszecskázót a megrende-
lőnek.

131. A Magyar Sajtó Napja. = Új Szövetke-
zet, 1992. máj. 6., 10. sz. 27. p.

Az áfészekről szóló írásaiért - többek
között - a szolnoki Dósáné Mikes Edit
is jutalmat kapott.

132. Várhegyi Andrea: Színházi találkozó
Szolnokon. A Sade márkinéval és a
Színházcsinálóval. = Népszava, 1992.
máj. 6., 106. sz. 6. p.; Mai Nap, 1992.
máj. 10., 122. sz. 15. p.

Jún. 8-16. között rendezik meg Szol-
nokon az idei országos színházi találko-
zót.

133. Á.: Elmebeteg volt a bosszúálló. = Esti
Hírlap, 1992. máj. 7., 107. sz. 2. p.

Ideg- és elmebeteg volt az a férfi, aki
mellbeszúrt egy szolnoki bírót. Zárt in-
tézetben kényszergyógykezelésre ítél-
ték.

134. Eörsi János: Szamárlétra közalkalma-
zottaknak. = Beszélő, 1992. máj. 9., 19.
sz. 23-25. p.

A közalkalmazottak jogállásáról szó-
ló törvényt ismertető cikkében a szerző
említi, hogy Fodor Tamás szolnoki kép-
viselő több módosító indítvánnyal je-
lentkezett, de ezeket rendre leszavazták.

135. Garas Dezső: Útinaplóféle. = Népsza-
badság, 1992. máj. 9., 109. sz. 28. p.

Emlékek a bogotai utazásról.
136. Lazányi József: Eladó a belváros. =

Üzlet, 1992. máj. 12., 72. sz. 2. p.
Szolnok központjában nyolc nagyobb

területet kínál az önkormányzat irodahá-
zak, kereskedelmi, szórakoztató létesít-
mények építésére.

137. Az USA államainak... = Népszabad-
ság, 1992. máj. 13., 112. sz. 13. p.

New Hampshire és Illionis állam ke-
reskedelmi szakemberei képviseletet
nyitottak Szolnokon.

138. Cserkészpénzek. = Köztársaság, 1992.
máj. 15., 5. sz. 33. p.

Gróf Teleki Pál unokája, dr. Teleki
Pál kormánytanácsos vállalta a tisztelet-
beli elnöki megbízást Szolnokon, a cser-
készmozgalom megyei csoportjainak tá-

mogatására létrehozott alapítvány kibő-
vített kuratóriumi ülésén.

139. Berki Mihály: Teremtsenek rendet! A
karhatalom 1956-1957-ben. (1. rész) =
Új Magyarország, 1992. máj. 16., 115.
sz. 15. p.

Az ellenforradalmi karhatalom létre-
hozása, a tiszántúliak pártértekezlete
Szolnokon, 1956. november 4-én.

140. R. A.: Isten áldja, Schwajda úr! =
Kurír (piros), 1992. máj. 16., 134. sz. 9.
P-

Riport a Szigligeti Színház igazgató-
jával, melyben szó esik a korábbi igaz-
gató szolnoki színházépíttetési sikeré-
ről.

141. Fazekas Magdolna: NJT-iroda nyílt
Szolnokon. = Napi, 1992. máj. 20., 115.
sz. 4. p.

A hét elején megnyílt Szolnokon a
Magánvállalkozók Nemzetközi Fuvaro-
zó Ipartestülete (NTT) Szolnok megyei
kirendeltsége. Tudósítás az Új Néplap
cikke alapján.

142. „A jó kereskedelmi munka létkérdés."
= Új Szövetkezet, 1992. máj. 20., 11. sz.
4.p.

Beszámoló a szolnoki áfész küldött-
gyűléséről.

143. Agrárszakértők Szolnokon. = Pesti
Hírlap, 1992. máj. 21., 83. sz. l .p.

Angol szakértők készítenek fejleszté-
si tanulmányt megyénk mezőgazdasági
stratégiájának megalapozására.

144. Gyarmati Pál: A Mars-vulkán és az
űrlények. Nix Olimpica. = Népszabad-
ság, 1992. máj. 21., 119. sz. 11. p.

A geológus szerző cáfolja Földes At-
tilának az Ufók építették a piramisokat?
c. könyvében kifejtett elméletét, mely
szerint a Mars tűzhányóinak egy cso-
portja 200 millió évvel ezelőtt élt értel-
mes lények alkotása.

145. Kiss Tamás-Kovátsis László: Felszá-
molási eljárások. = Világgazdaság,
1992. máj. 23., 99. sz. 13. p.

Beszámoló a Profil Rt. és a Szolnoki
Általános Építési Vállalkozási Rt. hely-
zetéről. Mindkettő ellen felszámolási el-
járás indult.

146. Farkas Zoltán: Spiró bolondozásai.
Kanásztánc a múzeumban. Ne higgy a
médiának! = 168 óra, 1992. máj. 26., 21.
sz. 24-25. p.

Interjú Spiró Györggyel és Vámos
Miklós íróval Spiró Kanásztánc c. új
művéről, amely az idei könyvhétre je-
lent meg.

147. Országos mezőgazdasági gépkiállítás.
= Napi, 1992. máj. 28., 122. sz. 5. p.

A kiállítást a Szolnoki Mezőgép Vál-
lalat rendezi számos hazai és külföldi
cég részvételével. A Mezőgép mintegy
75 féle saját gyártmányát is bemutatja.

Ld. még a 4. sz. tételt.



MELLÉKLET

Tisza
148. A Tiszáért Alapítvány. = Magyar Hír-

lap, 1992. máj. 8., 108. sz. 9.p.
Létrehozta: 23 folyó menti település

önkormányzata. Cél: a víz tisztasága, a
környezet, a táj védelme.

149. Alapítvány a Tiszáért. = Népszabad-
ság, 1992. máj. 16., 115. sz. 15. p.;
Magyar Nemzet, 1992. máj. 16., 115. sz.
5. p.; Népszava, 1992. máj. 16., 115. sz.
4. p.; Új Magyarország, 1992. máj. 16.,
115.sz.5.p.

Az alapítvány tőkéje 1,3 millió forint.
Létrehozója a megyei önkormányzat, de
csatlakozott hozzá 22 egyéb intézmény,
szervezet is.

Tiszabő
150. Takáts László: A tettes ismeretlen. =

Zsaru, 1992. máj. 14., 19. sz. 24-25. p.
Meggyilkolták H. Pálné tiszabői la-

kost. A falu lakói nem akarnak vallani.

Tiszaderzs
151. Nagyné Haja Mária: Új postaépületek.

= Posta Magazin, 1992. 4. sz. 9. p.
Tiszaderzsen és Tiszavárkonyban kis-

posta, Túrkevén és Abádszalókon jelen-
tős új postaépület került átadásra 1991-
ben.

152. Körösfői Anna: Se orvosként, se pol-
gármesterként. Ezer emberrel dacol. =
Mai Nap, 1992. máj. 17., 129. sz. 6. p. T Í S Z a ~ t Ó

Tiszaderzs lakói dr. Herédi Dezső
polgármester távozását kívánják, még
akkor is, ha orvos nélkül maradnak.

Darugyár felszámolás alatt álló tiszafü-
redi gyártelepén létesül.

154. Tisza-parti park. = Pesti Hírlap, 1992.
máj. 5., 69. sz. 7. p.

A Ganz Danubius Hajó- és Darugyár
tiszafüredi gyára felszámolás alatt áll.
Megszűnése után ipari parkot kívánnak
létrehozni a gyártelep helyén.

155. Lazányi József: Darugyárból ipari
park. = Üzlet, 1992. máj. 14., 74. sz. 2.
P-

A Ganz Danubius Hajó- és Darugyár
fő tulajdonosai ipari park létrehozását
tervezik a felszámolás alatt álló tiszafü-
redi bázison.

Ld. még a 86. sz. tételt.

Tiszainoka
156. Paplak borospincével. = Kurír (kék),

1992. ápr. 15., 75. sz.5.p.
Egyháztörténeti múzeumot alakítanak

ki Tiszainokán a múlt századbeli pap-
lakban.

157. Egyháztörténeti múzeumok. = Pesti
Hírlap, 1992. ápr. 16., 55. sz. 4. p.

Tiszainokán a református, Tiszaörsön
a katolikus vallás Tisza-völgyi népi ha-
gyományait gyűjtötték össze.

Tiszaörs
Ld. a 157. sz. tételt.

Tiszafüred
153. Ipari park épül Tiszafüreden leendő

vállalkozóknak. = Magyar Hírlap, 1992.
máj. 5., 105. sz. 13. p.; Új Magyaror-
szág, 1992. máj. 5., 105. sz. 7. p.; Üzlet,
1992. máj. 5., 68. sz. 2. p.; Világgazda-
ság, 1992. máj. 7., 87. sz. 9. p.

A park a Ganz Danubius Hajó- és

158. V. F. J.: Tisza-tó: turistaparadi-
csom a zsombékon. = Népszabadság,
1992. ápr. 6., 82. sz. 4. p.

Elkészült a Tisza-tó újabb fejlesztési
terve. A kormány döntése előtt az érin-
tett községek lakossága ismerkedik meg
az elképzelésekkel.

Tiszaug
159. Lezárják a tiszaugi uszályhidat. = Új

Magyarország, 1992. ápr. 8., 84. sz. 5. p.

A lezárásra a tiszai árhullám miatt
kerül sor.

Tiszavárkony
Ld. a 86., 151. sz. tételt.

Törökszentmiklós
160. K. T.: Kisáruház a moziban. = Keres-

kedelmi Élet, 1992. ápr. 11., 15. sz. 4. p.
Konczi Lajos és felesége bérbe vette a

törökszentmiklósi mozi előcsarnokának
egy részét, és ott kisáruházat alakítottak
ki.

161. Pataky Csaba: Jön a Carolina? (Tézi-
sek és antitézisek a Be. újrakodifikálásá-
hoz.) = Magyar Jog, 1992. május, 5. sz.
286-288. p.

Törökszentmiklósi ügyvéd írása.
162. Kovái Irén: Küldöttközgyűlésekről je-

lentjük. Törökszentmiklós: olcsóbban -
többet. = Új Szövetkezet, 1992. máj. 6.,
10. sz. 9.p.

Beszámoló áfész-közgyűlésekről!
163. Szabad a beteg, tessék választani!

Kártyák és kérdőjelek. Orvosválasztás
vidéken. = 168 óra, 1992. máj. 26., 21.
sz. 4—5. p.

A szabad orvosválasztásról beszélget-
nek a riporterek vidéki orvosokkal. Tö-
rökszentmiklóson dr. Boros Rózsát kér-
dezi Szőke György.

Túrkeve
164. „Mindig a raktárt és nem a kiállítást

tartottam a múzeum lényegének." A het-
venesztendős Dankó Imrével beszélget
Matyikó Sebestyén József. = Honisme-
ret, 1992. 2. sz. 53-55. p.

Dankó Imre néhány évig a túrkevei
múzeum igazgatója volt. Életútja, mun-
kássága - fényképpel.

Ld. még a 151. sz. tételt.



Molnár H. Lajos

Mitől nem szabad?
Nemreg a sajtónap apropóján meg-

kérdezte tőlem valaki, milyen sajtót
szeretnék, azaz mit foglalnék bele fel-
tétlenül a készülő médiatörvénybe.
Akkor, ott és annak a kérdezőnek sze-
mélyes okok miatt nem válaszoltam.
Pedig mint olvasónak, és különösen
mint egy vidéki napilapnál kény-
szerűségből gyakorló újságírónak, van
egy-két elképzelésem.

Természetesen szabad magyar saj-
tót szeretnék.

Tudom, ez így nem túl eredeti,
mondhatni, meglehetősen tág térben
csapongásra és különböző értelmezési
módozatokra lehetőséget adó óhaj,
ezért megpróbálom „kibontani", „szű-
kíteni"...

Az ilyenfajta „elégedetlenkedőt" a
legfőbb helyről kapásból vágják szájon
azzal, hogy mit akar, hiszen máris sza-
bad. Bizonyos értelemben tényleg sza-
badnak látjuk, és ezzel a „bizonyos
értelemmel" van csakis bajom.

Mert először is, szabad a pálya bol-
dognak-boldogtalannak, becsületes
toll forgatónak és (főleg!) becstelen-
nck, írástudónak és analfabétának, ál-
új-újságírónak és pennás hatalmát át-
mentettnek...

Mondják, van immár szólás-
szabadság a „médiában", nem kell azt
a bizonyos cgypárt-államot szolgálni.
Nekem úgy rémlik, igen sokan most is
egy államot vagy egy pártot szolgál-

nak. Persze, születtek úgynevezett füg-
getlen lapok. Ezeknél a rend-
szerváltásnak titulált átmeneti állapot
jellegzetes változásaként fedezem fel,
hogy nem egy, hanem minimum hat
pártház felé kapkodják a fejüket, hogy
ezt se sértsük, azzal is legyünk jóban,
sosem lehet tudni, mi lesz holnap...

A tegnap még vörös csillagot hordó
újságíró (főállás), amúgy önkéntes
rendőr (főbb állás), ma a koronás cí-
mert hordva jelvényként annyiban ma-
radt következetes, hogy továbbra is az
éppen aktuális hatalmat szolgálja. Per-
sze nem meggyőződésből vagy „átérté-
kelt ideológiai szemléletből kifolyó-
lag". Csak „túlélni", csupán „átmente-
ni", mindössze fennmaradni akar -
nem szeretne visszamenni az esztergá-
lyos szakmába...

Szabaddá vált sajtóorgánumaink-
ban szabad élezni a bírálat bicskáját, de
ezzel volt bajtársakat, munkásőrökcl,
letűnt kiváltságokat élvező, égi össze-
fonódások kibogozhatatlan szálain
megbúvókat riogatni, uram bocsa',
bántani nem lehet (szabad, csak nem
jelenhet meg), mert helyén maradt a
főszerkesztő, a helyettese, az olvasó-
szerkesztő, és nagyjából az egész ban-
da. Nem baj, hogy a „megváltozott
körülmények" ellenére sem tudják
egyeztetni az alanyt az állománnyal,
nem gond, hogy majd mindegyik írá-
suk ezzel az abszolút eredeti indítással

készül, hogy „nem tudom, más hogy
van vele, de én...", stb. Szóval, utolsó
szempont a szakmai rátermettség, igé-
nyesség és hasonlók, első a rosszul
értelmezendő „megbízhatóság".'a ..lo-
jalitás"...

Az újszülött sajtótermékek „pro-
dukcióiból" ítélve, ezeknél a munka-
társ-toborzás elsőrendű mérvadója a
„ki vág oda (ordít, átkozódik, károm-
kodik és hasonlók) nagyobbal?" lehet.
„Le a büdös izével!" (Az izé a nemtet-
szés szerint behelyettesítendő.) Aki
cifrán tud sértegetni, látványosakat
rúgni (a célzott lelket vagy ülepet a
„lapkoncepció" válogatja), annak sza-
bad a sajtó. Aki lagymatagon tapogató-
zik (legalább!) az igazság körül, annak
szabad az út. A „szólásszabadságot"
meglovagoló vitézek közül ismerek
olyat, aki alig két esztendő alatt rúgka-
pált - munkaadója elvárása szerint - hol
a szocialisták, hol a szabad, hol a fóru-
mos demokraták ellen.És mintha senki
nem venné észre (szerintem nem is lehet
mindenre figyelni),nemrég lett főszer-
kesztő egy negyedik párt „színeiben"...

Mivel ez nem tanulmány, hanem
töprengéstöredék egy kérdés kapcsán,
hát befejezem. Tehát: dilettánsoktól,
gerinctelenektől, hőbörgőktől, hazu-
goktól, hülyéktől szabad magyar sajtót
szeretnék. Tudom, hogy ez jó ideig -
torgyánosan szólva - „illuzórikus
vágyálom".



Folytatás az 1. oldalról

nincs is, van néhány dolgunk, fogalmazzunk pontosabban,
néhány valamink, s az sem smafu. Itt van például mindjárt a
költészet. Hallom rögtön a hördüléseket, a mordulásokat,
látom a legyintéseket, sőt, akadnak némely megátalkodottak,
akik pöknek is egy nagyot, ők tudják, s leikük rajta, miféle
erkölcsi meggondolás irányítja nyálelválasztásukat. Mert bár-
milyen fanyalgás övezze is, Költészet Napja van. Már pénz
sincs rá, már direktívák sincsenek hozzá vagy mellé, mégis,
valami működteti, s hadd legyek öntclt társaim nevében is, s
miért ne az: nem a megszokás, hanem a magukat mindig a
vegetáció szintje fölött tartók szívóssága és veszélyérzete. Ez a
működtető.

Két helyre hívtak a költészet idei ünncp(szcrűség)én, s ha
hívtak, elmentem, s hogy elmentem, nem bántam meg. Abony-
ba előbb, két nappal később Ceglédre. Hogy most részleteseb-
ben térek ki a két eseményre, azt nem azért teszem, hogy a saját
imago-mat építgessem, vagy épül az, vagy elmehetek a sóhiva-
lalba, hanem hogy jelezzem, áll még a magyar. Erre persze
megint lehet tromfolni, mi köze a magyar állságának (nem
álságának, szabadna figyelmeztetnem a magyar nyelv e furcsa
közelségére nyitottabb olvasóimat), szóval hogy mi köze a
költészethez, s a válaszom nem lesz kioktató, lévén nem lesz
válaszom, annyira egyértelműnek tartom: társadalom művé-
szet nélkül nem létezik, a létező értelmesen létező nélkül nem
létezik, a vegetáció nem életként ugyan létezik, de csak
vegetációként - tehát nem létezik.

Mi köze mégis mindehhez a Költészet Napjának? Valami
talán mégiscsak. Adva van ugyanis egy könyvtár, az abonyi.
És egy termelőszövetkezet, a Ságvári. (Utóbbi lehet, hogy e
szöveg megjelenésekor már nem létezik, mert minden megle-
het, éppen most jön a demokrácia, és felszámolja a szovjet
mintára létrehozott magyar kolhozokat, szovhozokat vagy mit
tudom én, hogy miket, nem értek ehhez, nem is szólok bele;
annyit azért persze tudok, és ezért meg is engedek ennyit
magamnak, hogy a magyar téeszek - a társadalom számos
intézmény- és termelési rendszeréhez hasonlóan - a gyengülő
Kádár-éra végéhez közeledvén már csak nyomokban hasonlí-
tottak a mintaintézményeikre és felkínált/erőszakolt szervező-
désekre, jelcsen a kolhozokra és szovhozokra. A jobbak pedig
már szinte egyáltalán nem. Szétverni azért nem árt őket, noha
az új rend semmi biztatót nem kínál helyettük a parasztoknak
némely üresen puffanó frázisnál és alattomos fenyegetésnél.)
Csilleiné Gyöngyi könyvtárvezető és Pásztor Pál téeszelnök,
isten tudja, miért, de nyilván előre megfontolt gonoszságból
évről évre megrendezik az abonyi kis- és nagyobbacska iskolá-
sok részére a versmondó versenyt. Erre szolgált régebben a
tanácsháza díszterme, ma ugyané díszterem az önkormányzaté.
(Hogy a folytonosság azért megtartódjék, a tanácselnök se -
akkor -, az önkormányzati elnök se - most - méltatta annyira
a község gyermekeinek és pedagógusainak az erőfeszítéseit,
hogy pár perces - esetleg pár órás - jelenlétével megtisztelje
őket. Hiába, be kell lássuk, Pest közelebb van a községházá-
hoz, mint a községi vezetők házai/lakásai...)

Nagyon lehet szeretni ezeket a delelőttöket. Gyermekarcok
nyílnak meg két-két versnyi időre, valami megjelenik ott,
akkor, valami, amit definiálni fölösleges és lehetetlen; vala-
hogy ott van a költészet lényege is, amelyet fölkent és okos
irodalmárok próbálnak megragadni hasztalan, mert hát a költé-
szet végső soron a gyermekek világában gyökerezik, s a
felként irodalmárok a felnőttek illúziótlan talajában gyökerez-
nek. A másság örömére készítik elő ilyenkor a gyermeklelke-

ket. Amikor pedig írom ezeket, érzem, hogyan megyek el a
dolog lényege mellett, mint az az elefánt, amely még a
porcclánboltba se talál be, ahol pedig törhetne- zúzhatna.
Olyasmikel kéne írnom, hogy ott, Abonyban, néhány ember
megértette, hogy a költészet nem luxus és nem szükséges kell,
hanem a világ megközelítésének, megragadásának, sőt, túlélé-
sének az egyik nagy lehetősége. Sőt, kényszere. Hogy nem
ornamentika, hanem a lényeggel átitatott matéria, hogy elpusz-
tításával, elhanyagolásával az ember saját nembeliségét sem-
misíti meg, szegényíli cl. Mindez persze nem ilyen bonyolul-
tul. Versek vannak és gyerekek vannak, és közönség van, és
zsűri van, és sok virág van, és sok taps is van; valami van, és
nagyon a helyén.

Cegléden nagy, teli terem felnőtt, hétfő este, rádió, helyi
tévé, helyi újság, a megyei lap. Három rendezvény egyidőben,
hogy, hogy nem, mégis jut elég ember a költészethez is. S elég
nagy a médiumok érdeklődése. Kicsit meglepődöm ezen: mást
sem hallok két éve, mint azt, a költészet meghalt, elavult forma
az író-olvasó találkozó... Nagy Zoltán, Huzella Péter, barátok,
alkotótársak, érkeznek, gyűlünk, készülünk. Patkós Irma, a
nagyszerű művész az első sorban. Pillanatok egy órával ké-
sőbb, Nagy Zoltán szeméből kicsordul a könny, nem törli le,
Huzella az apjáról énekel, a Túloldalon várakozó Istenről
énekel. És csönd, nagy-nagy csönd szemközt. Kik ők, ott, a
nagy értékvál(toz)ás idején is haszontalanságokra időt fecsér-
lők? A sejtés a zsigerekben: valami történik. Valami történik
is. Történt, gondolom végig az egészet a sötét országúton, Pest
felé, hazafelé. Nincs még elrontva minden. Nem kötelező
elhinni, hogy. Nem sajtóhiba. Itt egy végteleníthető mondat
következik el.

S most van ez az egy-nullás vereség. Pláne. Kezdem
szégyelleni magamat, hogy holmi költészetről fecserészek.
Meg Költészet Napjáról. A kommunista József Attila szüle-
tésnapján (akit előbb-utóbb ki kell radírozni a nemzeti költők
névsorából, no nem cenzurális okokból, meg holmi ideológia,
egyszerűen csak tisztán a mieink jöjjenek, a derék (vér)magya-
ri poéták, a poéma úgyis annyit ér, amennyire felhasználható,
ugye, na mire is, megfejtéseket kérjük a Senkitöbbetharmad-
szor! címére beküldeni valamelyik kiadóba). Az újabb vereség
nyilván a régi szentimentalizmusunkkal magyarázható. Hogy
értelmetlen verseket olvasunk, meg posztmodernista szövege-
ket, meg értelmetlen festmkényeket bámulunk a harsány élet,
az átalakításban végzett aktív munka helyett. S ez kihat
futballistáink lelkivilágára is. Vagy mit tudom én. Nagyon
egyszerű mondat jutott a napokban eszembe, amikor néztem,
valahogy néztem és láttam az egész országot, ezt a népet, ezt a
kormányt, szóval ezt az egészet, úgy mindenestől, egyszerre
láttam, na akkor az jutott eszembe: hagyjuk egymást békén! A
módjáról persze fogalmam sincs. De valamiből már nagyon
elég. S ha eddig bírtam, nyilván nem most fogok megfutamod-
ni. Megfutamodni mi elől? És ki elől megfutamodni? Egyálta-
lán, miféle szorongó gondolatok ezek? Ha valóban eljutunk
oda, hogy azoknak kell szoronganiuk, azok szégyenkeznek,
akik egy ország kultúrájának a megőrzését, na, használjunk itt
egy érdekes és kompromittált szót, átmentését, tehát a lehetet-
lent kísérlik meg, akkor valóban nem érdemes Költészet
Napját rendezni. Ám attól tartok, akkor majd semmilyen napot
nem lesz érdemes rendezni. Sötét lesz ott, és önnön szörnyű
bűzétől fog okádni az emberfia.
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