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Zalán Tibor

Tűnődik állapotján a létnek
Most nem itt kéne lennem. Most máshol, boldogabb állapotban

kellene lennem, Tóth Erzsébet költő költői kocsmájában, ahol
kötetavatót tartanak. Kik? A barátaim, ők tartják, vagy mondhat-
juk azt is, a volt barátaim, és Tóth Erzsi, aki az egyik legkitűnőbb
költője kicsinyke hazánknak, és Szervác József, aki szintúgy, ha ír,
ír amikor. Ók ketten jelentettek meg új könyvet, és én nagyon
boldog vollam, amikor a költőnő felhívott, elhívott, meghívott. És
mondtam is, hogy megyek, és egészen addig mentem volna is.
Amíg. Itt kell most emlékeznem és beszélnem.

A/, úgy volt, hogy mentem az autómmal. Na, ezt kár is
fölemlítenem, mert az autóm egy rohadt szemét (rohadt, szar
s/.emét, mondaná Z. T., aki szabadszájú, s még ez a leghízelgőbb,
amit mondhatnánk rá, a szerzőre, s mondhatnánk az autóra),
mentem vele, amikor még ment, hajlandó volt menni, most épp a
szerelőnél dekkol, és nem hajlandó menni, mert egy ideje nem
hajlandó a menésre, pedig nem is kelet- európai a lelkem, hanem
francia, Peugeot, amit pöisónak ejtünk. Mentem, és azt mondta be
egy csicsergő bemondói női hang, kifelé a rádióból, hogy Lezsák

Sándor javasolja Elek István és még valaki más kizárását az
MDF-ből. Na jó, tudom én, hogy az a másik valami Debreceni
nevű ember (lehet, hogy ez, nem értek én a politikusokhoz), de ez
nekem nem túl lényeges információ, mert engem nem érdekel a
politika, ilyen értelemben sem Debreczeni, sem Elek, sem Lezsák.
De érdekel e két utóbbi, mint valahai ember. Mert azok voltak,
mikor még nem politikusok voltak. Ezzel nem azt akarom monda-
ni, hogy most nem emberek, hanem valami olyasmit, hogy akkor
mintha emberebbek lettek, lehettek volna. Mikor? És kezdünk
közeledni a témánkhoz.

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ifjúság, ifjúság, az
pedig micsoda? Hiszen tudod te azt nagyon jól, az olyan, mint ami
volt neked, volt nekem, lesz neki. Állapot, amikor még a szervek
működnek (a lélek nem hódol be a mű-ködnek), ilyen voltunk mi,
lehet régen, annyira ezért nem talán, voltunk a nyolcvanas évek.
Ben. Amikor nagyot akartunk. Lezsák, aki most kizár, Elek, akit
talán ki fognak zárni, és mások, Kulcsár Szabó, Szilágyi Ákos,
Zelei Miklós, Tóth Erzsébet, ők, mi, és mások. Ott volt szemben a

Folytatás a 48. oldalon



Seprősi-Czárán György

Pasziánsz
HELYZKTJKLKNTKS
Egészségem az uióbbi időben megromlott. Gyakorta gyö-

tör fejfájás, tetszik tudni, olyan migrén féle nyavalya. Időn-
ként a gyomrom is rendetlenkedik. Néha meg alig kapok leve-
gőt, csak tátogok, mint hal a vízben. Azl nem mondhatom,
hogy fuldoklóm, túlzás lenne ilyesi állítani.

Amúgy, köszönöm, jól vagyok.
* * *

Az idén olyan ciánnal jön a tavasz, hogy a télnek meg
elköszönni sem voli ideje. A mínuszok után hirtelen szökkent
föl a hőmérő higanyszála, de olyan magasra ám, hogy az em-
ber azt gondolta, ez már a nyár. Pedig csak kicsinyig mele-
gebbre sikerült ez a május, hogy mint eszeveszett szerelmes
ifjak, ne mdjuk, hányadán állunk. Nem tudjuk, mit vegyünk
fel. Nem tudjuk, mii dobjunk le magunkról. Kezd az időjárás
ránk hasonlítani. \ agy inkább mi az időjárásra?

* * *
A málnaszörp különösen jó ital. Kellemesen hűsít. Nem

úgy a serital. Iszod korsószámra, majd a tizedik után, amikor
alig álls/ a lábadon, még mindig azt mondod, hogy szomjas
vagy. Bezzeg, hol vannak már azok az. idők, amikor iható volt
a Kőbányai Világos? Kiüliél a rcsii kerihelyiségébc, vagy lc-
meniél a Tisza-partra a barátaiddal meg a csajokkal. Persze,
nagy barom, aki a tűző napon vedel. Hamar megárt. Inkább
leheveredtél az árnyékba, s üvegből kortyolgattál. Ha már
minden üveg mcglevegősödött, cöcöglél és a fejedet csóvál-
tad, hogy: nalura abhorrel vacuum. A természet fél az Üres-
ségtől. A természetben nincs üres tér. Hát már hogyne lenne!
De jól van ez így? Fenét! Irány sörért! Azulán megint vissza.
És így tovább. Most meg? Legurítasz négy-öt Kaisert, Gös-
serl, Stefiit, vagy valami hasonló márkás nedűt, aztán olyan
hülye leszel tőle, mint annak idején a pálinkán kenyérrel alta-
loit bébik felnőtt korukra.

Inkább igyál te is málnaszörpöt! Hidd el, nagyon jó. Nem
is kell olyan gyakran pisálnod tőle, mint a sörtől. És a fejed is
lis/la marad. Meg azl sem foghatják rád, hogy clittad az esze-
det. Mit mondasz? Sose volt?

* * *
Rortespálinka helyett
- savanyú cukorkát tessék, töltetlent. A renyhébben olva-

dási (renyhébb - igen, azl hiszem, ez a legmegfelelőbb szó).
* * *

Mindig rácsodálkoztam a régi felvételekre. Jé, ez én va-
gyok? Ez a nyeszleti, beesett arcú rondaság én volnék? No,
nem mintha agyereim falának mésztartalma hasonlatos lenne
a házakéhoz, egyszerűen csak arról van szó, hogy meglepő-
döm. Többnyire felhasználatlan igazolványképek ezek, mert a
'/'. hivatalok és az azokat képviselő még inkább T. hivatalno-
kok (hivatalnyicák) rögvest ugatnak vagy nyávognak, ha az
ember mondjuk oldalra fésüli a haját, a képen meg a szemébe
lóg. Ez nem is maga! Biztosan tévedésből az öreganyámról
hoztam egy tájképet! Nézegetem az igazolványképeket, s tip-
pelek, vajon mikor készülhetlek. Ez a legújabb, pár napos, ezt
ludom. A lükör előtt próbálom fölvenni ugyanazt a pózt, amit
néhány napja a lencse előtt. Az istennek se sikerül. Már-már
azl gondolom, oké, ez az, de amikor a képre pillantok, bosz-
szúsan legyintek. Nem az igazi. Latolgatom, hány esztendős
lehel az a felvétel, amelyiken jól látszik, hogy a vaku telibe
kapta a pofámat; sehol árnyék, csak az orromlika setétlik. A
szemem úgy villog ezen a képen, mint a bagzómacskáé.

Azt hiszem, az a legnagyobb baj, hogy legalább annyira
ulálok ar fényképész masinája elé állni (ülni), mint később a
felvételeket nézegetni. A hiba - belátom - az én készülékem-
ben van.

* * *
Ugyanolyan dögleszlőek a napok, mint rendesen. És

ugyanolyan dögleszlő a szerelem is. Pedig a szerelem örök,
mondják. Csak a lárgya változik.
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Sarusi Mihály

Tálján kártya parasztkézben'
Legkedvesebb kártyajátékom az op-

letány. Leginkább odahaza, Kisirato-
son játszottuk, de csabai otthonunkban
is erre a játékra váltottunk, ha összeállt
a kártyabanda. A legjobb négyesben
játszani; lehet hármasban, ötösben is
oplctányozni, de az igazi, ha négyen
üljük körül az asztalt. Ha iratosi rokon
jön Csabára, s este vacsora után előke-
rül valami ital, s kártyázni támad ked-
vünk, csakis opletány ózunk!

Az iratosi ember nem is érti, miért
olyan kedves nekünk ez a játék.

Persze, mert annyi élmény köt ben-
nünket, máshová elkeveredett iratosi
származékokat az opletányhoz.

Kisiratoson már alig játsszák; csak
az idősebbek, s nagynéha a velünk
egyívásúak, a középkorúak. Az ifjabb
iratosi nemzedékek már nem ismerik,
nem játsszák, más kártyajátékokkal él-
nek. Az opletányt jó, ha hírből ismerik,
hogy valamikor atyjuk, öregapjuk ez-
zel múlatta az időt.

Kártyabanda összeül
Kártyabanda összeül

Kolop Janiéknál..." - hangzik a ki-
siratosi gúnyversben (Kovács Ferenc:
Iratosi kertek alatt. Buk., 1958., 202.
old.).

S összeült: kezdetben valóban az
utcán, fák árnyékában, udvaron, veran-
dán, télen pedig a házban. Utóbb, az
ötvenes években már csak a házban.

A század első felében alsóztak, du-
rákoztak, fajeroztak, felsőztek, filkóz-
tak, máriásoztak, zsíroztak, opletá-
nyoztak és preferánszoztak. Újabban a
hatvanhat, az ulti és a snapszer járja -
buszon, vonaton is, munkába menet,
munkából jövet. „Ultiféle a máriás, ez
lőhet lufmáriás, dalommáriás. A Du-
riimars húsz bele aki szagul! - mondás
a máriásban." - emlékezik egy vén
kártyás, Kása Anti bácsi.

A múlt században, állítja a Kisira-
tosról mindent tudó múzeumos ember,
Kása Antal, a gazda opletányozott, a
huszadik század első felében már csak

a zsellérivadék cselédnép. Zsírospa-
raszt származék mesélőm szerint „A
paraszt nem kártyázott!", azaz nem
máriásozott, nem preferánszozott.
Mert ma már az opletányt nem is tartja
igazi kártyának.

Minden jel arra utal, hogy mást
játszott a paraszt, tehát a napszámos, és
mást a gazda, az úri, városi passziókat
elsőként átvevő módosabb paraszt.
Meglehet, az előbbi állítás (hogy a
paraszt nem kártyázott) a múlt század-
ra érvényes: akkor valóban csak a nu-
merusos (telkes) zsellér kártyázott, a
zsellér (Iratoson zsillér) nem engedhet-
te meg magának ezt a fényűzést. Min-
denesetre ez a század elejére már úgy
változott, hogy bizony a cselédember
is keverte az ördög bibliáját! Öreg-
apám, aki tanyásbéressé emelkedett
szegény ember, a társaival, majd a hat
fia a cimborákkal pihenőidőben elővet-
te a kártyát, és opletányozott.

„Opletányozás télön!", „Karácson
bűttyin!" - emlékeznek.

Szegény ember fia csak télen, meg
dologtiltó napon ülhetett le az asztal-
hoz kártyázni. S hogy ők már a század
húszas, harmincas éveiben nem csak
opletányoztak, bizonyítja, hogy Szent-
este az emberek addig kártyáztak, míg
menni nem kellett az éjféli misére, míg
meg nem jött az Égi Bárány, s a nyere-
mény a dió volt; „Néha egy zsák diót
nyert tata!" Az opletányban pedig nin-
csen nyeremény.

Ugyanebben az időben (a két hábo-
rú közt) a gazdák kedvenc játéka a
preferánsz. Anti bácsi szerint pina-
ráncnak is hívják.

Olasz kártya
A játék nyomait kutatva csak né-

hány, máshonnan való adatra akadtam.
A szintén csanádi Magyarbánhegyesen
száz éve (Andó I.: Mbh. tört. 1960.
Kézirat 16. old. Mezőkovácsházi
könyvtár helytörténet 330.) „Az idő-
sebb emberek az utcákon kártyáznak s
közben szívből kacagnak, ha valakit

sikerül megsüvegeltetnil Ez a szokás
még most is megvan." Ez, gyanúm
szerint, csakis az opletány lehet. A
Jung Károly által szerkesztett, s egy
bács-bodrogi faluról szóló kötetben
(Gombos, 1978, 34. old.) olvasható,
hogy „A férfiak, különösen az öregeb-
bek kedvenc kártyajátéka az oplitán.
Vasár- és ünnepnapokon délután min-
den 10-15. ház előtt ül egy csoport
oplitánozó. Nem pénzre játszanak, ha-
nem a vesztő pár födetlen fővel kényte-
len tovább játszani." Kása Antal kisira-
tosi helytörténész úgy tudja, hogy az
aradiak is opletányoznak. (Meglehet, a
Kisiratosról a városba kerültek.)

A szegedi nemzet nem ismeri, leg-
alábbis Bálint Sándor nem említi az
itteni népi kártyajátékok között (B. S.:
A szögedi nemzet III. 55-60.); ami
azért meglepő, mert Kisiratos Szeged
felségterületéhez tartozik, az iratosi
magyarok 1818-ban Szeged környéké-
ről rajzottak a kelet-csanádi Kisiratos-
pusztára dohánykertész-telepet alapíta-
ni.

Az opletány (oplitán) szó eredetét
keresve, déli hatásra gyanakodva, a
szerb „oplesti (opletati)": 1. megfon, 2.
befon (hajat befon), 3. körülfon, „ples-
ti": fon, „plet": fonal, „pletenica": fo-
nott kalács (Hadrovics L.: Szerb-hor-
vát-magyar szótár, Bp. 1957, 311. és
345. old.) ígért megoldást. A román-
ban is kerül valami hasonló: az „ople-
an" mezőgazdasági szakszó, a szántal-
pakat összetartó keresztfa, eplény a
jelentése (Román-magyar szótár, Buk.
1980, 445.). A moldvai csángó nyelv-
ben is az „opleány", „oplyean" a szán-
talpakat összekötő keresztfa (NylrK.
4., 1960., 280.), forrása a román „ople-
án" u.a.; ez utóbbi a déli szlávból való
(A m. nyelv tört-et. szótára. Bp., 1967,
I. 777.).

Még délebbre tekintve az olaszban
három szóra akadtam, amelyek talán
segítenek az „opletány"-t megfejteni.
Az „o" egyik jelentése hé, hát, no; az
„opli'te", mely régies, hoplita, nehéz

Részlet a szerző készülő kisiratosi írói falurajzából



fcgyverzctú' görög gyalogos; a
„ple'tta" pedig pálmalevcl-fonat
(Olasz-magyar szótár II. Bp., 1952.
845.,K63.,952.).

Már megint a fonat!
Aztán Somogyi Béla: A magyar

kártyanyelv szókincse (Bp., 1990. 20.)
című munkája oldotta föl számomra
valamelyest az oplctány titkát: „Opli-
tán - Olasz eredetű kártyajáték (1816:
Gyarmathi S.: Voc. 3: NSz.). Első ada-
tunk 1808: 'Tudok harminczeggyet és
egy kicsit oplitánt is' (Verseghy: Kiil-
ncki Gilméta 278: NSz.). Későbbi adat,
1827-ből: 'kártyáztak... ki vojtát, ki
filkót, ki oplitánt' (Kisfaludy K. Mun-
kái VIII. 129-30: NSz.)".

Tehát az opletány-oplitán olasz ere-
detű, Kisiratoson s még néhány ma-
gyar faluban máig ismert tálján kártya-
játék.

Ami a XIX. század elején nemes
uraimék játéka volt, a század végére a
kelet-csanádi Iratoson a tehetősebb pa-
rasztok kedves játéka, hogy tovább
ereszkedve a XX. századra a legszegé-
nyebbek őrizzék meg. A XXI. századot
aligha fogja megérni; emlékként meg-
marad, ám a falusi életből kikopik.

Mivel tudtommal az opletányt senki
sem írta le (a néprajzi irodalomban az
említett szórványadatokon kívül sem-
mire sem akadtam), igyekszem meg-
menteni azt a kicsit, amit magam tudok
róla.

Az opletány
szabályrendje

Az opletányt a magyar kártyával
játsszák; a kártyacsomagot, a paklit
Iratoson csutaknak hívják.

A kártyalap értéke szerint lehet
- üres: a 7-es és a 8-as - a játékos

ezeket az elején, s főleg akkor dobja el,
amikor az ellenfél nyer, legyen az övé
az üres lap; életveszélyes utoljára
hagyni, mert könnyen pircsut lehet ve-
le fogni,

- pikó: az alsó, a felső, a király, a
kilences és a tízes (három pikó tesz ki
„egy"-et, így ezt már érdemes gyűjte-
ni),

- egy: az ász, amely nyereményként
a legzsírosabb.

Az opletányban a sorozat a fogás
szempontjából a leggyengébbtől a leg-
erősebbig haladva: 7, 8, alsó, felső,
király, ász, 9, 10. Tehát a 10-es a
legerősebb, mindent elvisz, de össze-
számláláskor az ász ér a legtöbbet.

(Kisiratoson a magyar kártyát még
kvartokra osztják, de ez az opletányban
nem érvényes: alsó kvart a 7-8-9-10,
felső kvart az alsó-felső-király-ász, s
van még tízes kvart és disznó-, azaz
ász-kvart is - ez utóbbiakat illetően
további magyarázattal nem szolgált
Kása Antal.)

A játék elején kell bejelenteni, ha a
kártyásnak mondása van. „Három
mondás" {Hármat mondok!) esetén já-
ték nélkül, önmagában hármat ér a
három 9-es, a három 10-es és a három
ász, valamint az opletány. Egy játékos-
nak a nyolc lapból legföljebb két mon-
dása lehet. Hatot mondok! - szól a
szerencsés, de ő sem toldja meg, hogy
miből, s hogy van-e opletánya is.

Az opletány a legerősebb mondás, a
legerősebb „három". Akinek valame-
lyik színből opletánya van (ász-9-10),
jó kártyája van, nyerésre esélyes, leg-
alábbis ha meghúzhatja. Egy erős ople-
tány (például ha az ász-9-10 mellett,
tehát az opletány színéből van még
három-négy piké és üres lap) arra is jó,
hogy pircsut fogasson az ember a má-
sikkal: a végén, ha van a másik három
szín valamelyikéből üres lap, azt meg-
húzva, majdnem biztos, hogy pircsut
fog a szomszéd.

A. felesasszony az opletánynál keve-
sebbet ér, nem lehet bemondani (nem
mondás, nem ér kettőt), két tagja a 9-es
és a 10-es. Hosszú felesasszonyai van a
játékosnak, ha a kilences és a tízes
mellett van még néhány lap ugyanab-
ból a színből. Ha hosszú felesasszonya
van, s rákerül a sor, meghúzza a tízest
és a kilencest, biztos, hogy kiesik az
ász, így már végignyerheti a színt. Ha a
felesasszony magában áll, nem húzza
meg, vár a jószerencsére. A felesasz-
szony színe után lehet mokk-felesasz -
szony, tök-felesasszony, zöld-felesasz-
szony, piros-felesasszony.

A játszma végén összeadják a nye-
rést. A 32 kártyából 8 üres, 20 egy
pikót ér, 4 pedig egyet-egyet, így az
összesen 32 pikót érő tíz fogás meg két

pikó oszlik meg a két pár között. Az
utolsó fogás külön ér egyet.

A játék mindaddig tart, míg az
egyik páros el nem éri a huszonegyet.
Mivel egy játszmában az utolsóval
együtt legföljebb tizenegyet lehet nyer-
ni, ami a mondásokkal tizennégyre,
tizenhétre, a legjobb esetben húszra
fölmehet, általában két-három játszma
egy játék. Egyetlen játszmával igen
ritkán lehet huszonegyet nyerni. Ha
már közel a huszonegy, játék közben
számolnak, s ha kivan, megállhatnak
(amikor fogásuk van).

A vesztesek süvegeinek, azaz
mindaddig kalap, sapka, kucsma, ma-
gyarán süveg nélkül (süveg! - kiálta-
nak) kénytelenek játszani, míg föl nem
nyerik a süveget. (Fölnyertük.)

A két párból az egyik megnyeri a
játékot, a másik pár süvegei (játszmá-
iul játszmára, míg föl nem nyerik a
süveget, a vesztes oszt, s a nyertes
kezd). Az első játszmában kedvez-
ménnyel nyerheti föl a süveget a süve-
gelő: ha nem nyer semmit, vagy ha
mind elnyeri, fölteheti a tökfödőt. A
továbbiakban csak akkor nyerheti föl a
süveget, ha ő nyer hamarább huszon-
egyet.

Pircsut az fog, akinek (amely pár-
nak) a parti végén a nyerésében nincs
legalább egy (legalább három pikó
vagy egy ász), tehát csak egy-két pikót
s üreseket fogott. Pircsut az nyer, aki-
nek egyetlen fogása volt, s az tele üres
kártyákkal. A pircsu egyszeri, ez alól
nem lehet - nem kell - fölszabadulni.
Nagy szégyen pircsut fognil

Pircsu
Van, amikorpircsuznak. Amikor ar-

ra mennek, hogy a másik pircsut fog-
jon. Ilyenkor lehet öten is játszani,
mindenki maga van. Ha valaki üresét
fog, nem húzhat rá nyerő kártyát (a
sima opletányozásnál természetesen az
üres fogásra nyerhet a játékos, hogy
megússza, sőt, azonnal nyerő lapot vág
ki, ha teheti).

A pircsuzásban mindenki összefog
az ellen, aki pircsut fogott, hogy ne
nyerjen többet. Csak akkor menekül
meg, ha a játszma végéig valaki föladja
neki a kártyát, nyerni tud.

(A „pircsu" szó magyarázatával a
falubeliek nem szolgálnak; talán annyit
tesz, hogy „picsa" - legalábbis olyan a



szó hangulata c játékban. Máshol a
„pircsi" a piros szín játékos kicsinyíté-
se - A magyar kártyanyelv szókincse
64. -, de erről Kisiraloson nem tud-
nak.)

Három-kétszömes
A három-kélszömes, a háromkét-

szöm az opletány változata, akkor kerül
elő, ha csak három játékos kerül. Min-
denki maga van, s előfordul, hogy
mindhárman süvegcinek. A háromkét-
szömesben a pircsu nem számít, bár
lehel úgy is játszani (hogy pircsura is
megy). A megszokott, pircsu nélküli
háromketszömben csak a négy ász szá-
mít; aki üresét, tehát ásztalant nyer, az
süvegei. A következő játszmában vagy
semmit sem fog, vagy legalább három
ászt, akkor nyeri föl a süveget. A má-
sodjára is süvegelő már csak három
ásszal nyerheti föl a süveget, ugyanígy
a továbbiakban. Mondás a háromkét-
szömesben nincsen.

Ez, mondják, nem olyan érdekes,
mint amikor négyen opletányoznak.

Ennél a kártyajátéknál két kártyát
kitesznek, vagy osztás után a két meg-
maradtat fölvágják (tíz lapot kap min-
den játékos).

Zsírt bele!
Keverés után az osztó emeltet, majd

nyolc lapol ad mind a négy játékosnak;
ha már izzik a hangulat, nő a méreg és
a vetélkedés, egyesével osztja a kár-
tyát. Akinek az első lapot adta, az kezd;
az első kártya letételekor be kell jelen-
teni, ha valakinek mondása van. Az
oplctányt nem jelentik be, az is csak
„három"; hamarosan úgyis kiderül.

Az egymással szemben ülő párok
arra törekednek, hogy minél több ászt
és pikót nyerjenek. Akinek túl erős a
lapja, esetleg mindent elnyer. Izgalma-
sabb, ha megoszlanak az erős kártyák,
s csak kemény csatában sikerül legyőz-
ni a másikat.

A játékos, ha már nem tud vagy
még nem akar nyerni, keresi a párját,
nyerjen ő is! Ha a játékos párjáé a
fogás, az ember zsírt tesz bele; lia
lehet, ászt - hisz az önmagában nem
nyerő kártya -, vagy pikót, de semmi-
képpen sem üres lapot. Azt megtartja
az ellenfélnek, meg pircsura.

„Zsírt bele!" - rikkant a magyar,
hogy jó lap bedobására serkentse a

társát. Ezt szabad. Színt s kártyát nem
kérhet.

Az opletányt érdemes elnyerni.
Ilyenkor a társ, ha már elfogyott a
színe, zsírozza a nyerést (csak az azo-
nos színűvel lehet felülütni, elvinni az
ütést; ha nincs színre szín, más színű
lapot lehet dobni, de tilos mást vetni,
ha a meghívott színből még van la-
pom). Ha a játékos végignyeri, társa
keni (zsírozza). Az ellenfél ilyenkor
menekül a fölösleges lapjaitól, az erő-
seket tartogatja, hátha jut még neki is
valami. Az opletányt kijátszva, hosszú
opletányt elnyerve a játékos vagy átad-
ja az ütést a párjának (ha mindent el
akarnak nyemi, mert például süvege-
lésből kell szabadulni), vagy leteszi a
legkisebb más színű kártyát, hogy az-
zal az ellenfél pircsut foghasson. Ha a
másik párnak csak a pircsu elnyerésére
van ereje, mert a következő fogás az
opletányt kijátszóké, verhetik az asz-
talt, káromkodhatnak, kacaghatnak:
„Megfogta!", „Pircsu!", „Hogy az Is-
ten...", „Csaltatok! Az előbb nem tettél
színt...". És már veszik is elő a fogáso-
kat, ellenőrizni, tett-e mindenki színre
színt? Mert ha nem, az egész érvényte-
len.

Bemondta a kártyás a hármát. Ami-
kor ő kezd - s éppen játékos kedvében
van -, ásszal hozakodik elő. Aki nem
figyel, megijed, miért teszi ki a társa?
Aztán a 9-essel, majd a 10- essél nyer -
persze, opletánya van!

„így könnyű."
Nehezebb elnyerni a három-három

ászból s kilencesből álló mondást. Ha
három mondás a tízesből van, termé-
szetesen mindhárom elnyerhető, ám
előfordul, csak arra elég, hogy biztos
legyen a pircsumentes játszma, mert az
első három ütésben a másik kettő a
legrosszabb kártyáit veti oda, alig jön
össze valami. Ilyenkor megtörténhet,
hogy a végén a másik számol többet. A
három 10-es magában nem sokat ér,
főleg ha a társa nem segíthet, olyan
vacak lapja van. Ha egyik-másik 10-es
mellett 9-es vagy ász is van, már többet
ér e három mondás. Ha a három tízes
magában áll, inkább kivár a játékos:
mást tesz le, hátha valaki úgy indít egy
színt, hogy beleesik a 9-es meg az ász,
s akkor ő, ha mondjuk van egy rossz
királya is, tovább nyerhet.

Ha a három tízesből az egyik feles-

asszony, hosszúfelesasszony élén áll,
már-már kedvére nyerhet.

A három 9-esből álló mondással, ha
egyik mellett sincs ász vagy 10-es,
pircsut foghat az ember. Ha a 9-es
mellett ász is van, meghúzza a 9-est, s
ha a 10-es kiesik, az ász már szabad.
Nyemi lehet a 9-essel, ha mellőle ki-
sebb lapokat meghúzva, kiesik a 10-es,
s esetleg bennragad az ász, így újra
megjátszva, már az övé lehet a disznó.

A három ászból álló mondással
nyerni csak véletlenül lehet, vagy ha
kerül mellé 9-es, 10-es. Ilyenkor a
legbiztosabb, ha az ember bedobja a
társa nyerésébe az ászait; ha nem tehe-
ti, mert a cimbora is kutyául áll, vérben
forgó szemmel vágja az asztalra, vi-
gyétek! Kész csúfság magában három
ász, nagy méreg, ha mind az ellenfélé
lesz. A magányos ász többnyire csak
akkor nyer, ha valaki elnézi, nem üt, s
ő elviheti. Ha az ász mellett akad né-
hány gyengébb kártya, azokból egyet
elindítva, van némi esély, hogy a Két
erősebb lap elsőre kiesik.

Ha az embernek se jó sora, se erős
kártyája, se mondása, legföljebb zsí-
rozza a társa fogásait, és igyekszik
elkerülni, hogy üresét fogjon.

Míg a 10-9 (felesasszony) igen jó-
nak számít, hisz két húzásra csak-csak
beleesik az ász is, ha valakinek ász-
10-t van, kapaszkodhat: persze, hogy
meghúzza a tízest, de bele kell, hogy
essen a 9-es, hogy az ász nyerő lehes-
sen. Ha nem, a nevető ellenfél elviszi a
disznót. Vagy vár: hátha kiteszi valaki
a 9-est, ő a 10-essel nyer, s máris úr az
ász. Hosszú ász-10 birtokában meg-
húzza a 10-est, és a 9-es bizonyára
kiesik.

Ász-9 birtokában, ha nincs mellet-
tük abból a színből több, általában nem
húzza meg a játékos a 9-est; inkább
vár, hogy az ász fölszabaduljon, valaki
csak kijátssza a 10-est! Ha hosszú ász-
9-e van; a 9-est meghúzva, a többi már
az övé.

Általában jellemző: ha valaki vala-
mivel indít, azt a társa nem felejti
(persze az ellenfél sem) - nem véletle-
nül teheti, és az első alkalommal visz-
szahív. Például ha a kártyás 9-est húz
meg az ásza mellől és a 10-es a párjá-
nál van, az elviszi és visszaadja a színt,



hogy a társa elnyerhesse az ászt, s ha
van, a többit is. Ha az ellenfél hívja
újra ezt a színt, nagy hiba, a pár szidja,
mint a bokrot, hogy nem figyel. Ha
meghúzzák a 10-cst, nem kell ügyes-
kedni, az ász már nyerő lap - már ha
visszakerül hozzá az ütés. De ha a 9-es
mellett magában álló ász áldozatul
esik, mert nines mese, oda kell adni,
mintha a fogát szívnák a zsillémek!
Emiatt jól hajba lehet kapni.

Az ász. elvesztésének sosem örül az
opletányozó. Pircsu ellen is foganatos,
mert az ászt utoljára hagyva nem lesz
üres az egy szem ütés sem. Mind a
négy ászt elnyerni nagy öröm. Tízes
nélkül négy ászt elnyerni persze lehe-
tetlenség.

Akinek se opleiánya, se más mondá-
sa, se rövid, se hosszú felesasszonya, se
semmije, csak hetesekből, nyolcasokból,
alsókból, felsőkből, királyokból áll a kár-
tyája, fohászkodhat, nehogy túl nagyot
nyerjen: pircsut! Mert ilyen rossz kártyá-
val a süvegletélel természetes, játszhat
tovább hajadonfővel.

Nagy szégyen hajadonfőtt ülni az
asztalnál, s úgy opletányozni. Emiatt
az iratosi magyarok képesek (voltak) a
testvérükkel, atyjukkal, bátyjukkal, fi-
ukkal összeveszni, mert biztos, hogy a
másik hibájából kell süvegelni...

„Vesse le süvegét s övét!" - kény-
szerítette a középkorban a kínai az
ujgurt, mert süvegelni, hajadonfővel
jámi szégyen (Erdélyi I.-Sugár L.:
Ázsiai lovas nomádok. Bp. 1982. 193.
old.). Vagy ahogy a közelebbi szegedi
táj népéről írja, a szabad ég alatt meg-
tartott halotti torról szólva, Tömörkény
István: „Az emberek a kalapot leteszik,
ami riikaság, mert még otthon a házban
is viselik a kalapot, csak ételkor nem.
De mert itt is ennivaló következik, hát
levették. Sipka csak két ember fején
maradt: a fiatal halott apjáén, meg a
testvérjéén. Jelzéséül annak, hogy ők a
házigazdák és vendéglátók." (B. S.: A
szögedi nemzet III. 205.)

Elképzelhető, milyen a házigazda
hangulata, ha a saját asztalánál opletá-
nyozás közben le kell tennie a padra a
kalapját. Könnyen megesik, hogy a
szoba sarkába röpül a süveg.

„Ha még egyszer így játszol..."
Nem játszik vele többet!

Már hogy ne játszana. A legköze-
lebbi kártyás napig - valamennyire - el
lehet felejteni a szégyenletes süvege-
lést.

Egy-egy pircsu-fogásra évekig em-
lékezhetnek.

„Emlékszel, amikor Pista bátya
egymás után háromszor pircsut fo-
gott?!"

Sorraverte a gyermekeit, mert ne-
vetni mertek.

Színmutogatás
„Nyerd el!" - biztatja a társát a

koma, ha az hármat mondott. Avagy ha
az ellenfél úgy érzi, sokra nem megy a
mondásával, megkapja: nyerje el, ha
tudja!

„Zsút bele!"
Meg még néhány jeles mondás,

mert az opletányozás hangos játék.
Nem csöndben, magukba merülve,
kártyát lesve járja játszani, hanem han-
goskodva, bele-beleszólva, visszaszól-
va, heccelődve, egymást bolondítva.

„Beszélni" tilos, tehát megmonda-
ni, mit vessen a társam, mit ne. Se
színt, se figurát nem szabad hangosan
kérni, csak a kártyával. Mutatni, hívni,
csalogatni: igen, szabad! Például: a
koma kettőt, hármat elnyer, utána
gondban lesz, látható. Ezért a párja, ha
színhiánya van, mutatja a saját nyerő
kártyáját, saját színét: abból vet! Eset-
leg ilyenkor erősebben teszi le a kár-
tyát az asztalra (úgy is lehet mondani,
rá vágja, ököllel csap az asztalra).
Mondhatja az ellenfél: „Ne muto-
gass!" Nyugodt szívvel szólhat vissza:
„Szóltam én egy árva szót is?"

Nem szólt, csak mutatta, mi kell
neki.

Például 10-est dob a másik nyerésé-
be; nagyon rossz kártyásnak kell annak
lennie, aki ilyenkor, ha már kifogyott a
nyerő kártyákból, nem azt a színt húz-
za meg! A 10-es eldobásával jelez,
hogy neki abból a színből van még
néhány erős lapja. Az opletany színét
is ily módon lehet a párnak megmutat-
ni, hogy húzza már meg az ő színét!

Hetest dob a játékos, biztos nincs
semmije; ezzel jelzett, hogy rá ne szá-
mítson a társa, nyerjen, ha tud.

Az efféle jeleken túl tilos minden -
elvileg. Mert bár általában nem szabad
mutogatással, arcjátékkal színt kérni,
színt „hívni", ha már nagyon nem

megy a játék, előbb-utóbb rákénysze-
rül a vérbeli opletányozó, hogy a saját
nyerő színét jelezze párjának, akinél a
nyerés, aki kártyát húzhat. Mert végre
nyerni kellene, föltenni a süveget.
Csak az ellenfél föl ne fedezze!

Egymás szemébe néznek, egymás
pillantását keresik, s előbb- utóbb meg-
jön az útmutatás. Abban a szent pilla-
natban, amikor az ellenfél megfeledke-
zik szemmel tartani őket.

Ha pirosat kér. a nyelvét kiöl ti,
megmutatja, kidugja, avagy véletlenül
megnyalja a szája szélét.

Makkot kér? Elhúzza a száját, netán
a szája szélit, „mint a ló".

Zöldet, de azonnal: fölrántja a
szemöldökét, vagy fölfelé néz. Talán a
feje fölötti fa zöldjére utalt ezzel a
hajdani opletányozó paraszt, amikor
még a szabad ég alatt játszott; innen
lehet ez a „zöld".

Tök kéne: felfújja a pofáját.
„Ne mutogass!"
Ő nem, ő csak a mennyezetet leste,

mikor szakad le.
Mit lehet tenni. Egy kis csalás, ha

nem derül ki, belefér.
Emiatt már hajba lehet kapni; hogy

aztán csak folytassák a süvegelést.

Zsillérek játéka
A gazda a század első felében az úri

„pinaráncot", a zsillérje a napnyugati,
tálján opletányt játszotta. Az úrhatnám
parasztnak a pinaránc, a mezítlábas
napszámosnak a nemes uraiméktól
hozzá eljutó oplitán dukált. Mondhat-
ni: opletany, kontra pinaránc!

Fonat? Meglehet, a 7-8-alsó-felső-
király-ász-9-10-es sort vehették fonat-
nak az elődök; mert ez valóban fonat,
hisz ez nem szabályos sora az úgyne-
vezett magyar kártyának.

A kisiratosi Kekecsen ha máskor
nem, hát búcsúkor, Szent Mihály hava
második vasárnapján (a Szent Kereszt
Felmagasztalásának ünnepén) a hamar
előkerülő „csutak" opletányra osztódik
a magyarországiak kedvéért. Mert ők
még szeretik ezt a játékot.

A messzire szakadt iratosiak. Mert a
helyben élőknek ez már a múlt.

Amazoknak több. Az igazi otthont, az
elhagyott szülőfalut, apjuk-anyjuk ked-
ves csanádi-aradi Kisiratosát jelenti.

Azt, amit felejteni nem szabad.
ZsiUérjáték: lélekjáték?
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,Nagy élmény volt nekem
a Veletek való találkozás
Ismeretes, Szabó Pál 1966. május 22-én látogatott el

iskolánkba, a karcagi Gábor Áron Gimnáziumba. Kellemes
délutánt és esetét töltött itt feleségével együtt. Részben
ezekre az élményekre utal Pali bácsi hozzám írt 11., 12. és
13. levele.

A l i . levélben főleg az I. b-seket, igen szeretett diákba-
rátaimat üdvözli.

„Kedves Pistám!
Itthon találkoztam már az llb osztály kedves, várást

bejelentő lapját: nagyon kedves. Add át az osztálynak
üdvözletemet.

Nagy élmény volt nekem a Veletek való találkozás:
pompás kép és valóság volt a sok, sok fiatal gyermek, de
igazánban már fiatal leány: nagyon jól táplált, egészséges
alkatú gyermekek, s éppen ezért szépek.

A gondolat megáradt bennem köztetek, készülő munkám-
ban fel is használom.

Kérlek, írd meg, hogy a tanácselnök-helyettest hogy
hívják, Tóth ... István? S az igazgatót, aki velünk volt, s
Piroskát?

Szeretettel ölellek, s még egyszer köszöntöm a gyereke-
kel:

Szabó Pál."

A 12. levélben Olajos Zsuzsanna (később feleségem)
véleményére céloz, akit látogatásakor bemutattam neki, s
aki miután elolvasta a Talpalatnyi földet, így szólt: „Alakjai
annyira szépek, hogy az ember valósággal sajnálja, hogy
nem élhetett közöttük." Zsuzsika gondolatait fel is használ-
tam a Pali bácsit köszöntő beszédemben.

„VI31.
Kedves Pistám!
Hát akkor próbáljuk levélben, amit szóban elmulasztot-

tunk: igen kérlek, mindent, amit teszel, csinálsz, gondold
meg jól! Az emberiség sorsa, helyzete, harca minden időben
komplikált volt, és ki tudja, meddig komplikálódik még
ezután is? Civilizáció - tudomány, egyre modernebb élet és
egyre igényesebb társadalom: nagyobb követelményeket
támaszt, mint bármikor. Embernek lenni, s életünkkel,
munkánkkal példái mutatni, ez a feladat az egyén számára.
No de, ezt se lehet pár szóban kifejezni. Sajnos.

Ellenben meghatóan kedves a lánykától való idézet,
hogy ...jó lett volna azok között élni stb. Kérlek, írd meg a
nevét, köszönésképpen küldök neki dedikált könyvet, tán a
régiekből, valamelyiket dedikáltatta, de melyiket? Nehogy
azt küldjem.

És nagyon-nagyon sok szép és jó szókat kaptam már, de
ilyen klasszikus tisztaságút s megfogalmazásút soha! Meg-
írod nevét-címét, jó?

Szeretettel ölellek: Szabó Pál."

Mindig szívesen cseréltem ki véleményemet Pali bácsival,

• • •

mert mindig segített, amiben tudott. Jó barát és jó levelező
volt: elfoglaltsága, öreg kora ellenére mindig nyomban
válaszolt. 1966 tavaszán egy 16 oldalas dolgozatot ínam (A
cinizmus forrásai tanulóink gondolkodásában): egy pedagó-
giai pályázatra adtam be, de eredménytelenül. Pali bácsinak
viszont tetszett, és akkor ez a lelki támasz nekem mindennél
többet jelentett. Sőt, ő ebben az oktató-nevelő (másokhoz,
nagyobb közösséghez szintén szóló) 13. levelében igen
kedvesen még egyfajta regényírásra is buzdított.

„Kedves Pistám!
A tanulmány: nagyon jó. Ha gondolod, elküldöm az Új

írásnak, hogy hozzák le. Az se baj, ha engem kihagynak.
Persze, ez esetben még lehetne, s tán kellene is átnézni, s
méginkább mélyíteni vagy tisztogatni itt-ott.

Persze, ez a tanulmány másik tanulmányt érdemelne, az
megint másikat, mindaddig, amíg el nem jutnánk keserves
kérdéseink feleletéhez. Mi, öregek, ezeket a feleleteket nem
csak érezzük, hanem tudjuk, de megfogalmazni már a Ti
dolgotok lesz! Mert ehhez fiatal hév, lendület, hit, egyszóval
erő kell.

Miről is van szó?
A kereszténység nem csak azt hozta az akkori és későbbe-

ni és tegnapi emberi világnak, hogy ...féljed az Isteni és
akkor idvezülsz, vagyis örökkön tartó boldogságra jutsz.
Hanem hitet az életben, hitet a munkában, ha részesaratás,
ha bányász, ha bármilyen kétkezi munkás, sztrájk, írás,
beszéd, és az elkövetkezendő: minden szenvedéstől megtisz-
tult emberi világ. S ma? Nincsen meg a mindent legázoló hit
az emberekben, népben.

A nemzeti létezés felelősségét érezték, élték, a vérpadig
hurcolták néha még a magyar származású, de még ezen is
túl... az arisztokrácia is. Károlyi Mihály gróf szétosztotta
40 000 holdját, gróf Batthyány a vérpadon végezte, és így
tovább.

De ki éli, viseli, harcolja, de inkább dolgozza ma a
nemzeti létezés felelősségét? A lét felelőssége ma az alkotó
munka lendülete!

No, ez így darabos, gorombán is hangzik, s mintha én
védelmezném az arisztokrácia becsületét. De ha történelmet
akarunk csinálni, ismernünk kell, és igazságot kell keres-
nünk a történelemben! Másként semmit nem tudunk elvé-
gezni tisztán és maradandóan.

Ami írói vágyaidat, álmaidat illeti: se jósolni, se tanácsot
adni nem lehet. Nem kértél persze, de jelen írásod is mégiscsak
írói munka, s én a helyedben megpróbálnám megírni a mai
tanár, tanító regényét. Gárdonyi Géza „Lámpás" -án kívül
tanító-regény nincs, én megpróbáltam megírni „Tatárvágás"
címen, de ez is inkább politikai tett vagy tettek. Persze, ehhez
idő kell, de beosztva, jól átgondolva, babrálgatva, feljegyez-
getni még óra közben is, tán sikerülne?

A kislánynak csak utóbbi könyveimből tudnék dedikálni,
de majd keresek tán másvalamit is.

Szeretettel ölellek: Szabó Pál."
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TÖRTÉNELEM

Szabó Imre

Lovasmúltunkról jelenidőben
Lovasmúltunkra még manapság is

hivatkozgatunk. Lovas nép vagyunk,
mondjuk olyankor büszkén, esetleg
csak úgy, megszokásból. Ám ebben
ma mindössze annyi az igazság, hogy
lovaskultúránk emléke nem tűnt el
nyomtalanul az utóbbi évtizedek min-
den igyekezte ellenére sem, sőt nyomai
még a gyakorlatban is léteznek. Bizo-
nyíték erre a fogathajtásban elért siker-
sorozatunk, és népünk különleges
adottságai - ami több mint hozzáértés
- a lóval való bánásmódban. Lovaskul-
túránk gyökerei a lovas-nomád korba
nyúlnak, és ennek a kultúrának az
arisztokratától a betyárlegényig min-
denki részese volt a magyar társada-
lomban, s még a külföldről betelepült
polgár is igyekezett részesévé válni.
Ezzel mintegy azt is kifejezve, hogy
nemcsak jogilag, de szellemében is
magyarrá lett.

A magyar ember lószeretete - a
kívülálló szemével nézve - a külföldi-
nek talán még inkább feltűnik. Edward
von Egan 1893-ban Berlinben megje-
lentetett, a magyar lóról szóló könyvé-
ben ezt olvashatjuk:

„Hogy ez mit jelent, annak megérté-
séhez elég egy napot az országban
utazni. Mindenütt azt látni, hogy sok-
kal több úr ül a bakon, mint kocsis, és
még a legszegényebb parasztok is leg-
alább olyan szeretettel, mint szakér-
telemmel hajtják fogatukat. A magyar
gazdaságokban a kocsiló az első és sok
esetben az utolsó leltári darab is,
amelytől megválik a gazda. Itt is van
hanyag ember, akinek talán egy jó
marhája sem áll az istállóban, a pajta és
a kamra üres, de a lószerszám még
rendben van. Lehet, hogy az igásökrök
már éheznek, fejük fölött a tetőn már
benéz a napfény, de a hintó és a szer-
szám még a régi fényben csillog, és a
lovak jókedvükben alig fékezhetők. Ez
a szenvedély a magyarnak a vérében
van."

Bizony, szenvedély volt ez a javá-
ból, de létkérdés is, ami végigkísérte

viharos történelmünket. A jó ló nem-
egyszer gazdája életét jelentette.

Árpád és honfoglaló magyarjai ló-
háton jelentek meg a Kárpát- medencé-
ben, és lóháton kalandozták végig Eu-
rópát Bizánctól a Pireneusokig. Hadi
sikereiket nem kis mértékben éppen
lovaik gyorsaságának, meglepetéssze-
rű megjelenésüknek is köszönhették.
Jóval később Ocskay brigadéros kuruc
lovasaival is éppen így lepte meg, és
csaknem elfogta a Bécs környékén va-
dászgató császárt. Vagy Mária Terézia
tábornoka, Hadik András gróf is ezt az
ősi, jellegzetesen magyar taktikát al-
kalmazta a hétéves háború idején. Mé-
lyen az ellenséges hátországban né-
hányszáz huszárával megsarcolta Ber-
lint. A honfoglaló magyarokéhoz ha-
sonlók voltak a kunok, jászok, úzok,
besenyők lovai is. Aprók, de gyorsak,
kitartók és edzettek, képesek napi 100-
150 km-es vágtára.

Képzeljük csak el a kunok betelepü-
lése utáni időket! Tavasszal, amint ki-
zöldellt a fű, s erőre kaptak a lovak, a
Nagykunság valamelyik szálláshelyé-
ről harsány jókedvükben, ha megeresz-
tették a kantárszárat a legények a Mát-
ra felé, a kis kócos lovak vágtáját csak
a Tisza torpantotta meg.

Mindenesetre a pusztai népek meg-
jelenése forradalmi változást idézett
elő Európa lovaskultúrájában is, hiszen
tőlük vették át a kengyel használatát,
de a nyerget és a zablát is az övékről
kezdték mintázni.

A honfoglaló magyarok lovainak
kiválóságát bizonyítja az is, hogy a
közelebb-távolabb élő népek minden-
képpen igyekeztek beszerezni azokból.
Mert mi másért kellett volna Taksony
fejedelemnek vámokkal szabályozni a
ló kivitelét az országból? Ez a kereslet
a történelem folyamán végig fennállt,
egészen a II. világháborúig. Egyáltalán
nem volt „eladhatatlan termék" a ma-
gyar ló! Vásáraink Európa-hírűek vol-
tak, melyeken a világ minden részéről
megfordultak a vásárolni szándékozó
lovasemberek, különösen németek és

olaszok. De a vásárra vitt és eladásra
szánt ló nem volt ám mindenképpen
eladó! Egy valamirevaló gazda azt is
jól megnézte, hogy kinek a kezébe
adja! És ha úgy találta, hogy a vevő
nem lenne jó gazdája lovának, előfor-
dult, amit egy külföldi nehezen érthe-
tett meg, hogy nem adta neki a lovát
semmi pénzért. A „Mit kér érte?", „Mi-
re tartja?", „Mi volna az ára?" vagy
„Mennyiért adja?" kérdések valame-
lyikére egyszerűen az volt a felelet:
„Magának semennyiért sem!" És in-
kább hazavitte.

Egy-egy feltűnően szép ló megjele-
nése mindig felpezsdítette a vásári
hangulatot. Köréje sereglettek, szakér-
tő szemmel méregették korát, járását,
egészségi állapotát, tulajdonságait. Az
ilyen ló, ráadásul ha még saját nevelé-
sű is volt, az anyagi hasznon kítfül
tekintélyt, megbecsülést is szerzett
gazdájának. Mert a ló nemcsak gazda-
sági értéknek számított, hanem a gazda
megítélésének is mértéke volt. Kunma-
darason hallottam, hogy olyan embert,
akinek lovai elhanyagoltak voltak, bí-
rónak sem választottak meg, még ha
minden egyéb adottsága meg is lett
volna a tisztség betöltéséhez. És ha
végiggondoljuk, van logika ebben az
okoskodásban. Mert aki nem törődik
kellőképpen lovaival, az nem lehet jó
gazda. Ha pedig nem jó gazda, hogyan
bízhatná rá magát egy közösség?

A magyar lovasélet, lovaskultúra
világszerte legismertebb reprezentánsa
Kincsem, a „verhetetlen csodakanca",
vagy amint Európa versenypályáin is-
merték: a „Hungárián wonder" pálya-
futása. Ám nemcsak az, és néhány más
kiemelkedően sikeres versenylovunk
szereplése bizonyítja lótenyésztésünk
hímevét, hiszen ezek szereplése már
csak koronája volt lovaskultúránknak,
és végül is egyedi esetek. Tömeges
nagyságrendben a magyar ügetőlovak
bizonyítottak. Mert világhírűek voltak
ügetőlovaink, a jukkerek is. Ez a meg-
nevezés nem fajtát jelölt, hanem minő-
sítést. Általában a nagybirtokok .íiéne-



seiben tenyésztették, és kiscsikó ko-
ruktól gyors, kitartó kocsilónak, ügető-
nek nevelték őket. Bármilyen fajtájúak
lehettek, ám az szigorú követelmény
volt irántuk, hogy 50 km-es távon a
kilométer-átlagidejük nem lehetett
több 3 percnél. Ennek alapján szelek-
táltak nemzedékeken keresztül. Kitar-
tásukat, munkabírásukat illusztrálja a
Carl Gustav Wrangeltől vett idézet:
„Terezovácról Jankovich úr Varasdra
(127 km) hajtott, onnan 22 km-re gróf
Erdődy Rudolf birtokára, de mivel őt
nem találta otthon, a 135 km-t mindjárt
visszafelé is megtette, és ezt a 284 km-t
28 óra alatt. Bizonyára ritka teljesít-
mény."

1890-ben a Pozsony-Bécs közötti
távhajtóversenyen Wesselényi Miklós
jukkernégyes fogata lett a győztes. A
65 km-es távot 2 óra 42 perc 38 mp.
alatt tette meg, s ez 2 perc 30 mp.
kilométerenkénti átlagidőt jelentett.
Nem sokkal maradt el a többi fogat
sem, Károlyi László fogata 2 óra 43
perc, Dőry Józsefé 2 óra 46 p 42 mp.
Ugyanígy percnyi, másodpercnyi kü-
lönbségekkel: az Esterházy-, a Janko-
vich-, a Széchenyi-fogat. Az esemény
kapcsán a jukkerek teljesítményét mél-
tatva ismét C. G. Wrangel, a neves
svéd hippológus véleménye: „Mi azt
hisszük, hogy nem kell ellentmondás-
tól félnünk, ha megállapítjuk, hogy a
sokat dicsért amerikai ügetőnek igen
nehezére esne hasonló teljesítményt
felmutatni, nem is beszélve ennek a
túlszárnyalásáról."

És ha már szóba került az amerikai
ügető is, jegyezzük meg, hogy azt is a
jukkerhez hasonlóan szelektálva te-
nyésztették ki. Ám az összevetésben
mindenképpen a magyar kocsiló javára
billen a mérleg nyelve. Gyorsaságban,
kitartásban - mint a szakember véle-
ményéből kitűnik - nem maradtak el,
küllem tekintetében pedig felül is múl-
ták azokat. Mert az amerikai ügetőlo-
vak szelektálásánál a küllemre nem
voltak tekintettel, csak a gyorsaságot, a
rekordot vették figyelembe. Ez aztán
máig érezteti hatását, sok közöttük a
küllemben kifogásolható egyed. A ma-
gyar gazdák pedig hogyne figyeltek
volna a küllemre! Elképzelni is képte-

lenség az ellenkezőjét! A kulcsúit
ugyanolyan mértékben fontosnak tar-
tották, mint a belső tulajdonságokat,
így aztán a jukker nemcsak a világ
leggyorsabb, legmegbízhatóbb kocsi-
lovának számított, hanem kifogástalan
szépségével a legmagasabb igényeket
is kielégítette.

Nem véletlen, hogy akik tehették,
Magyarországról szerezték be repre-
zentatív fogataikat. Innen vásárolt né-
gyesfogatot II. Vilmos német császár, a
holland királyi udvar, III. Sándor orosz
cár. Utóbbi Sütvényből, a Dőryek mé-
neséből két négyesfogatot is. A bajor
királyi, majd hercegi udvar sárvári mé-
nesében maga nevelte lovait. Ünnepé-
lyes alkalmakra az olasz királyi udvar
és a Vatikán is Magyarországról vásá-
rolt. 1930-ban az abesszin császár ko-
ronázási ünnepségére Addisz-Abebába
is magyar lovakat vittek. Magyar-arab
Shagyákat az Esterházyak tatai méne-
séből. Ugyanez a fajta volt befogva a
Ben Hur c. film quadrigáiba is. És
sorolhatnánk vég nélkül a magyar lo-
vak sikereit. Talán azt az egyet még:
1881-ben a budapesti lókiállításon a
későbbi VII. Edward angol király is
jukkernégyesfogatot vásárolt. Szürke
lipicaiakat a Jankovich- féle terezováci
ménesből. Még egyszer mondom: nem
volt „eladhatatlan termék" a magyar
ló! Nagyon is hasznot hozó ágazat volt
a mezőgazdaságban. Reméljük, nem
kell sokáig várni, hogy ismét az le-
gyen! A Nagykunság területén nem
voltak a hagyományos értelemben vett
nagybirtokok. Ott - de ez az egész
Jász-Kun Hármaskerületre is vonatko-
zik - a lovat sem nevelték csikókorától
jukkernek. A nagykunsági embernek
mindenkor keményen meg kellett küz-
deni megélhetéséért. Ugyanezt köve-
telte meg lovától is. Az emberek lósze-
retete és hozzáértése a szikes legelő-
kön különösen kiváló, acélizmú, kitar-
tó és magas intelligenciájú lovakat ne-
velt. A nagykunsági tájfajtának első-
sorban a sziki vagy kisnóniusz számí-
tott, de a Tisza felőli részen a gidránt is
kedvelték. Ősi, keleti lovaink génanya-
ga egyébként éppen ebben a fajtában, a
sziki nóniuszban van legnagyobb mér-
tékben jelen. A gidránok termé-
szetesen sárgák voltak, a kisnóniuszok
nagy többségükben pirospej, ritkábban

meggypej, sötétpej és elvétve fakópej
színűek. Ezek az acélkemény izomza-
tú, elnyűhetetlen egészségű lovak bír-
ták az őszi térdig érő sarat, a nyári
sivatagi hőséget, a téli dermesztő hide-
get. Aratás után, hordáskor húzták a
vendégoldalas megrakott szekeret, ami
előtt eltörpültek szinte. Csépléskor a
kicsépelt gabonát szállították az udva-
rokba, magtárakba, majd a malmokba.
Szántásidőben fáradhatatlanul jártak a
nehéz eke előtt. Közben egy-egy piaci
napon vitték az eladásra szánt árut a
nemritkán 20-30 km-re lévő városok-
ba. De ez még nem minden. Cukorré-
paszedés, kukoricatörés, vetés, boroná-
lás, hengerezés; s ha még őszi hétvége-
ken valami ünnepélyes alkalom,
mondjuk lakodalom adódott, csodála-
tos intelligenciájukkal megérezték az
alkalom ünnepélyességét. Táncolva
jártak a feldíszített lakodalmas szekér-
be fogva, vagy a menetet kísérő lovas-
legények alatt. Mintha nem munkával
töltötték volna a hetet, a szalagokkal,
vagy utóbb már raffiával befont söré-
nyű, tükörfényesre kefélt szőrű lovak
még reprezentálni is tudtak. Gyorsa-
ságban sem sokkal maradtak volna el a
jukkerektől, csak teljesítményüket nem
mérte stopperrel soha senki. A kiváló
tulajdonságok miatt a hadsereg is szí-
vesen vásárolt erről a vidékről robba-
nékony, gyors, kitartó huszárlovakat,
remondákaL A nagyobb testtömegűek
pedig a tüzérségnél, a lövegek elé fog-
va is megálltak helyüket. A debreceni
tüzérosztály Hajdú-Biharból és Jász-
Nagykun-Szolnok megyéből vásárolt,
majd a háború idején a gazdáktól beso-
rozott lovai a II. világháború legvégén
is ütőképes állapotban voltak. Pedig a
háromtonnás löveg vontatása árkon-
bokron keresztül elismerten a legnehe-
zebb feladatnak számított. A huszárló,
amilyen hűséges társa volt az ember-
nek a napi munkában, éppolyan hűsé-
ges bajtársa lett a katonának is. A
harcokban mindig együtt küzdött gaz-
dájával. Volt I. világháborús huszár
beszélte, aki viszont egy foglyul ejtett
kozáktól hallotta, hogy az a kozákló,
amelyik egyszer már szembekerült hu-
szárlóval, az még egyszer nem mert a
közelébe kerülni. De meg is becsülte
ám a huszár is a lovát! Az alábbi
történetet is ugyanattól a személkytől



hallottam. Valahol Galíciában, csata
után, a vérző fejű huszár, aki maga is
hüvelybe tolt kardjára támaszkodva
igazgatja lépteit, sántító lovát vezeti a
szanitécekhez. Azok, amint meglátják,
őt akarják először kezelésbe venni, ám
az elhárítja magától: „Ne velem törőd-
jenek kendtek, hanem a lovamat állít-
sák talpra!"

A kunok lóhoz való kötődése a jász-
kun kiváltságokban is nyomon követ-
hető. Kiváltságaik egyik lényeges ele-
mének tartották, hogy fiaik a hadsereg-
ben lovaskatona-szolgálatot teljesítse-
nek. Ezt még a szabadságharc idején is
elvárták. Szintén Kunmadarason hal-
lottam, és sokáig anekdotának tartot-
tam azt a kedves kis történetet, aminek
itt csak a lényegét közlöm. A katoná-
nak jelentkezett madarasi fiúkat maga
a bíró kísérte el a honvédtáborba, ahol
megütközve hallotta, hogy a legénye-
kel nem huszároknak sorozták. Három
napot töltött ott, míg végre Damjanich
elé kerülhetett. Damjanichot mondtak.
És előadta panaszát: „Tábornok úr!
Még ilyen csúfság nem esett rajtunk.
Hát nincs elíg lú? Adunk, amennyi
kell!" És a tábornok állítólag azt vála-
szolta: „Itt most én parancsolok, bíró
uram! A legények pedig gyalogosként
is a hazát szolgálják, ugyanúgy, mint a
huszár!" Aztán amikor találkoztam a
kunszentmiklósiak panaszfeliratával,
már nem is voltam annyira biztos ben-
ne, hogy mindez csak anekdota. A
kunszentmiklósiak ugyanis éppen ha-
sonló ügyben fordultak panaszfelira-
tukkal az OHB-hez: „... lelkes újoncza-
inak a honvéd szekerezőkhöz való be-
soroztatása a jász és kun jeles népeinek
gyalázatára válna..."

A feliratot végül is hazafiatlannak
ítélte a Honvédelmi Bizottmány, és
elutasította.

S ha már a huszárokról van szó,
feltétlenül meg kell emlékeznünk arról
is, hogy ezt a fegyvernemet mindenhol
a világon magyar mintára szervezték
meg, s néhány államban, mint Porosz-
országban, Franciaországban, még ma-
gyar személyi állománnyal is. A leg-
több helyen a ruházatot is átvették, és
elnevezésük is a magyar szóból ered,
amit viszont a latin cursor (rohanó,
száguldó) szóból származtat a legújabb
felfogás. Ez a latin szó délszláv közve-

títéssel került volna hozzánk, korzar,
gorzar, azaz tengeri rabló, kalóz jelen-
téssel. Azt ugyan kissé nehéz felfogni,
hogy miért kellett volna délszláv köz-
vetítés, amikor köztudomású, s ezt a
legtöbb korabeli külföldi utazó is meg-
jegyzi, hogy a latin nyelvnek éppen
Magyarország volt a legutolsó bástyá-
ja. Nos, ezen nem érdemes rágódni,
majd kiforrja az idő. Mindenesetre a
magyar közvélemény kitart a régebbi
felfogás mellett, mely szerint a „húsz"
a szótő, és akár képzett, akár összetett a
szó, mindenképpen Nagy Lajos kirá-
lyunk korát idézi. Az ő rendelkezése
volt ugyanis, hogy minden húsz job-
bágytelek után egy könnyűlovas-kato-
nát kell kiállítani. Húsz ember pénze
árán, vagy ha a birtokos állította ki:
húsz telek után, mindenképpen húsz-
áron felszerelt katona tehát. Ez a ma-
gyar nyelvi képződmény is van annyira
logikus, mint az idegenből való eredez-
tetés. Mindenesetre, Mátyás király ide-
jében már ezen a néven nevezték a
könnyűlovasságot. Igaz, ők magukat
még hosszú ideig nyargalóknak, járgá-
lóknak (Jahrgeld, évi pénz) mondták,
utóbbiképpen már a Habsburgok, I.
Ferdinánd idejében. A Rákóczi-sza-
badságharc bukása után igen sok buj-
dosóvá lett kuruc lovas szegődött kül-
földi szolgálatba. Ők alapították a fran-
cia és a porosz huszárságot, és harcmo-
dorukkal, bátorságukkal csodálatba ej-
tették Európát. A hazai viselettől és a
magyar nyelvtől idegen földön sem
akartak megválni, s ebből következő-
leg olyan érdekes esetek is előfor-
dultak, mint hogy az egyik legvitézebb
francia tábornok, hogy bizalmukat
megnyerje, megtanult magyarul. A
nagyságos fejedelem bujdosó harcosai
tehát nemcsak a magyar hadviselési
mód és a magyar lovaskultúra terjesz-
téséhez járultak hozzá, de jó nyelvmes-
ternek is bizonyultak. A francia nyelv-
ben az ő hatásukra terjedtek el az olyan
magyar jövevényszavak, mint a chaco
(csákó), dolman (dolmány), colpaque
(kalpag), soutache (sújtás), sabre
(szablya), hussard (huszár).

Nagy Bercsényi Miklós fiát, Ber-
csényi Lászlót Franciaország marsall-
jává nevezte ki XV. Lajos; és az I.
Bercsényi huszárezred, bár ma már
nem lovas alakulat, máig az ő nevét

viseli. Hogy az Egyesült Államokban
pedig éppen a karcagi születésű Kováts
Mihály ezredes szervezte meg magyar
mintára a könnyűlovasságot? Szűkebb
hazánkban, feltételezem, mindenki ál-
tal ismert tény. A huszárság tehát Ma-
gyarországon született, és érdekes, a
világtörténelem valószínűleg utolsó si-
keres lovascsatája is éppen a magyar
huszárokhoz fűződik. A Hadikról elne-
vezett 4-es huszárezred a Gyorshadtest
kötelékében 1941. augusztus 6-án Mo-
lodovkánál, a keleti fronton hajtotta
végre ezt a támadást, s ahogy a szakiro-
dalom értékeli: „meglepően kis veszte-
séggel". AII. világháború aztán megti-
zedelte lóállományunkat is, a maradék
nagy részét pedig a „felszabadítás" fo-
lyamata söpörte ki az országból. A
maradék maradékát a bekövetkező
„szocialista fejlődés" tette sok más
egyéb mellett tönkre. A lovakat -jobb
esetben - tárgynak, de inkább fölös-
leges tehernek, sőt, a maradiság jelké-
pének kezdték tartani. Az országban
mindenfelé teherautókon szállított lo-
vakat lehetett látni. Szomorú szemmel
tekingettek az emberekre, mintegy se-
gítséget remélve. Egészen bizonyosan
érezték, hogy hová vezet útjuk. Hol
volt már ekkor az az idő, amikor a
gazdák a munkában becsületesen telje-
sítő kiöregedett lovukat nem vitték a
vágóhídra, hanem természetes pusztu-
lásáig „kegyelemkenyéren" is megtar-
tották. Kicsapták a ménesbe, vagy el-
volt az ólban, szélre kötve. Legjobb
lovasszakembereinket elüldözték az
országból, hogy azok aztán Egyiptom-
tól Amerikáig felvirágoztassák a lóte-
nyésztést és általában a lovaskultúrát.
Itt van például Pettkó Szandtner Tibor
esete. Ő volt az, aki összegyűjtötte, és a
Magyar kocsizás című nagyszerű mun-
kájában rendszerezte a magyar hajtó-
stílus szokásait, jellegzetességeit. De
nem csak elméleti szakember volt, ha-
nem gyakorlati is. Ragyogó tehetségé-
vel, kitűnő elméleti felkészültségével
elérte, hogy a világon a magyar hajtás-
módot is elismerték az angol és az
orosz mellett önálló hajtóstílusként.
1928 és 1939 között 35 első díjat nyert
fogathajtásban Aachen, Drezda, Salz-
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burg és Bécs versenypályáin. Minden-
hol, de különösen Aachenben a közön-
ség kedvence volt. 1932-től a bábolnai
ménes parancsnoka, s vezetése alatt
fénykorai éli a ménes. 1949-től a/
egyiptomi El Zahraa-i ménest vezette,
és - mint annak idején Bábolna - ma
ez a ménes messze kimagaslik a világ
arab tenyészetei közül.

Némcthy Bertalan, az egyik legte-
hetségesebb magyar lovastiszt pedig az
Egyesült Államokban telepedett le a II.
világháború után, ahol azonnal meg-
bízták a díjugrató válogatott felkészíté-
sével. Kováts Mihály után ismét ma-
gyar ember szólt bele az Egyesült Álla-
mok lovaséletébe. És sikerrel. Amikor
tanítványai megjelentek Európa verse-
nyein, azonnal feltűntek tökéletes stílu-
sukkal, biztos ülésükkel, könnyed, ele-
gáns szárvezetésükkel. Szóval, a ma-
gyar módra történő lovaglásukkal. És
persze, sikereikkel. Némethy Bertalant
ma a világon a legeredményesebb lo-
vasedzőként tartják számon.

Itthon pedig sivár világ következett.
Befellegzett a lovaskultúrának is! Elő-
ször a nagybirtokokat likvidálták, az-
tán a gazdák lába alól rántották ki a
földet. Ötvenes évek! A bolsevizmus
legvadabb, legprimitívebb változata.
Tragédiákkal telített esztendők. Kitele-
pítések. Padláslesöprések. Kollektivi-
zálás. Öngyilkosságok. Kötelező be-
szolgáltatások. Tej-, tojás-, zsír-, hús-,
búza-, árpa-, kukorica-, cukorrépa-,
borbeszolgáltatás. Büntetések. Ha nem
termett valamiből, meg kellett vásárol-
ni a beadási kvótát. A borbeadást pél-
dául a Nagykunságban - ahol mindig
csak a család részére tartottak fenn
egy-egy kis darab szőlőt - csak úgy
tudták teljesíteni, hogy Eger és Gyön-
gyös környékére jártak el megvásárol-
ni a beadandó bormennyiséget. Egyre
többen hagytak fel a gazdálkodással, s
az iparban kezdték keresni megélheté-
sük bázisát. Akiket meg ráadásul még
kuláknak is minősítettek, azok eseté-
ben aztán a teljes kiszolgáltatottság és
jogfosztottság érvényesült. Sckan
megjárták közülük - természetesen tel-
jesen bűntelenül - a börtönöket, bünte-

tőtáborokat vagy - mint a kunmadarasi
gazdák is - az internálótáborokat.
Gyermekeik nem, vagy csak kerülő
utakon juthattak el továbbtanulni, fiaik
a hadseregben munkaszolgálatot telje-
sítettek. Pedig ez a réteg jelentette
országosan is, a Nagykunságban pedig
különösképpen, a parasztság legprog-
resszívebb elemét. És Edward von
Egan korábban idézett megállapítása
ezekben az időkben is igaznak bizo-
nyultak. A gazda, jóllehet, már minde-
nétől megfosztották, a fogatot megtar-
totta, amíg lehetett. Lovait az utolsó
pillanatig dédelgette. Valóban az utol-
só leltári tárgy volt, amitől megvált.
Jellemző eset: a legnagyobb dologidő-
ben, hordáskor, az állami gazdaság
„kiigényelte" a kuláknak bélyegzett
gazda fogatát. El is vitték. Másikat
szerezni aranyért sem lehetett, minden-
ki a maga munkáját végezte. És mivel
időre nem lett a termés behordva, kö-
vetkezett a felelősségrevonás szabotá-
lásért; de a beszolgáltatást sem tudta
teljesíteni, bizonyára adóhátraléka is
volt, így aztán már csak a „törvényes"
elítélés volt hátra, ami „közellátás ve-
szélyeztetése" címén ki is mondatott.
Börtönbüntetés. Ma humorosán hang-
zik, de a tárgyaláson rákérdezett a bíró
- lehet, jóakaratból: „Mennyi földje
van még? Miért nem ajánlotta fel azt is
az államnak?" Az pedig már csak ter-
mészetes, hogy a „kiigényelt" fogat
soha többé nem került vissza. És aki
ismeri annak a kornak, az „50-es
évek"-nek a természetrajzát, annak
eszébe sem jut, hogy netán miért nem
fordultak a hasonló helyzetben lévők
jogorvoslatért hivatalos fórumokhoz.

Lótenyésztésünk pedig, lovakultú-
ránk maradékával együtt, a „szocialista
nagyüzemek"-re szűkült, ahol - né-
hány patinás lótenyésztő gazdaságot
kivéve - legfeljebb megtűrt ágazatnak
számított. A Nagykunság lovaskultúrá-
jának továbbvitelére a Nagykunsági
Állami Gazdaság lett volna hivatva, s
ennek története típuspéldaként is fel-
fogható. A Lovasélet Magyarországon
c. könyv (1976) 155. oldalán olvashat-
juk, hogy a megalakuló állami gazda-
ságok között éppen a nagykunsági kap-
ta az egyik legjobb kancaanyagot.

Alább, szó szerint: „Az állami gazda-
ság új vezetősége azonban nem tudott
megbirkózni a feladataival, az értékes
ménest nem fedeztette, majd igyeke-
zett túladni rajta". Pedig - jegyezzük
meg - valóban jó ménes lehetett. Itt
nevelődött az a Pálca nevű ló, amelyik
az 1964-es tokiói olimpián a military
versenyszám Hl. helyezését hozta a
német csapatnak. Ebből a ménesből
való volt a müncheni olimpián szerep-
lő magyar csapat egyik legjobb ugrólo-
va, Bálvány is. Igen, igen. „Igyekeztek
túladni", sőt, túl is adtak rajta - és sok
helyen, ahol tehették, ugyanúgy csele-
kedtek. De nem is „lovasemberek" ve-
zették ám a megalakult új nagygazda-
ságokat! Akkoriban hallottam Karca-
gon azt az ősi ízű minősítést, hogy:
„gyalogníp". Az idős gazda arcjátéká-
ra, fej- és kézmozdulatára most is em-
lékszem. Nem tudom, Kuthen idejében
nem ugyanezek a gesztusok kísérték-e
ugyanezt a megállapítást.

Hát csoda-e ezek után, hogy lóte-
nyésztésünk, lovaskultúránk is a süly-
lyesztőbe került?

És végül: sokára, éppen a huszonne-
gyedik órában, de eljött az idő, hogy
sokévszázados kultúránkat a negyven-
éves kisiklás után ott folytathatjuk -
jóllehet korszerűbb eszközökkel, gon-
dolkodásmóddal és korszerűbb körül-
mények között -, ahol abba kellett
hagynunk. Nem titkolom, lovaskultú-
ránk propagálása mellett a gazdatársa-
dalmat is ösztönözni szeretném, hogy a
felmerülő rengeteg nehézség ellenére
is merjen cselekedni. Még él az a
nemzedék, amelyik a folytonosságot
biztosítja. A földnek pedig egy átme-
neti idő után ismét nagy értéke lesz! És
aki most nem kellően megfontolva
dönt, unokái már aligha juthatnak hoz-
zá. A törökvilág után is el lehetett
indulni, sikerülni fog most is, csak ne
engedjük kicsúszni kezünkből a lehe-
tőséget! És bekövetkezik majd lovas-
kultúránk restaurációja is. Termé-
szetesen ez már nem elsősorban a mun-
kára, nem is a hadviselésre, hanem a
sportra, kedvtelésre alapozódik.
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Mándoky Kongur István

A kun nyelv magyarországi emlékei
ii.

A mongolok következő hadjárata
1237-ben kezdődött. 9 1238-ban sorra
meghódították az orosz városokat,
majd Dest-i Qipcaq ellen fordultak. A
kun törzsszövetség vezető fejedelme,
Kötcn kán egy újabb vereség után
1238-ban bebocsátást kért IV. Bélától
Magyarországra, s 1239-ben a kun
törzsszövetség legnyugatibb törzsei be
is költöztek az országba. Köten kánnak
kétségtelenül az egyedüli lehetséges
választása a menekülés volt. A mongo-
lok a Kalka menti csata óta jogos birto-
kuknak tekintették a kunok szállásterü-
leteit, azonkívül az oroszok majd a
magyarok felé közéledő és a mongo-
loknak végig ellenálló kun uralkodó
sorsa még behódolása esetén is re-
ménytelen lett volna, hiszen az ellenál-
lást a mongolok mindenütt kíméletle-
nül megtorolták. A Magyarország elle-
ni támadás egyik ürügye éppen a ko-
rábban legyőzött kunok befogadása
volt, vagyis a korona hatalmának kiter-
jesztése a moldvai és a havaselvi kun
területekre, érthető tehát, ha az 1239.
évi kun betelepítés még csak fokozta a
mongolok bosszúvágyát. Magyaror-
szág megtámadásakor az újabb hódítás
előkészítésén és IV. Béla foglyul ejté-
sén kívül a mongolok hadicélja volt,
hiszen az ellenség fejét sohasem mu-
lasztották el üldözni, mivel annak sze-
mélye a védekezés, illetőleg az ellenál-
lás újjászervezésének a magja lehetett.
A kun nép jelentős része ugyanis -
amint azt a Dest-i Qipcaq területén
végzett régészeti ásatások is bebizo-
nyították - helyben maradt.

A mongol hódító hadjáratok követ-
keztében a kelet-európai füvespuszta

9. MTT 186.

területeken nagyarányú belső vándor-
lás zajlott le. Már az 1222-1223-i had-
járat következtében megindult a mene-
külés a Volgától keletre levő vidékek-
ről a Krímbe, az Al-Duna síkságára.
Az 1237-ben kezdődő tatárjárás hatá-
sára ismét újabb kun néprészek mene-
kültek a Dnyesztertől nyugatra, a
Prut-Szeret vidékére, s amint Moldva,
Havaselve és Szörény kun eredetű
helynevei, valamint a qoman népnév-
ből származó egyéb helynevek is bizo-
nyítják, egy részük itt meg is telepe-
dett. A Magyarországra költözött ku-
nok is Havaselve, illetőleg Moldva fe-
lől érkeztek az országba.

A kunoknak IV. Béla először az
ország különböző részein adott szál-
lásbirtokokat, csak a fejedelem nem-
zetségét telepítette le a királyi udvar-
hoz közel, Pest megyében. Ez a szét-
szórottabb telepítési mód egyrészt
biztonsági okokkal magyarázható,
másrészt pedig azzal, hogy az ország
belsejében már nem volt olyan telepí-
tésre alkalmas, egybefüggő, lakatlan
terület, mely elég nagy lett volna a
kunok számára. Valószínű, hogy ez a
telepítési mód is közrejátszott abban,
hogy a beköltözött kunok és a már
három évszázada megtelepült, őket
befogadó magyarság közötti viszony
1239 és 1241 között az ismert módon
elmérgesedett. A nomád állattenyész-
tő kunok ilyen rövid idő alatt nem
tudtak beilleszkedni az akkoriban ki-
teljesedő magyar településhálózatba,
amelyet szállásföldjeik sűrűn meg-
szakítottak, így következhetett be,
hogy 1241-ben egy mongol portyázó
csapat Pest alá érkeztekor a kunok

ellen lazított tömeg meggyilkolta Kö-
ten kánt. Ezután a kunok kivonultak az
országból, s ezzel néhány évre meg is
szakadt magyarországi történetük.

Az átmenetileg a Balkánra és az
Al-Duna síkságára költözött kunokat a
tatárjárás után IV. Béla ismét behívta.
1246-ban már részt vettek az Ausztria
elleni hadjáratban, majd 1247-ben V.
Istvánnak a kun fejedelem lányával
tartott lakodalmán hűségesküt tesznek
a magyar királynak. Települési helyze-
tüket IV. László 1279. augusztus 10-i
oklevele rögzítette: ez alkalommal már
nagyjából egybefüggő szállásterületet
jelöltek ki számukra az Alföld elnépte-
lenedett középső részén, a Tisza, a
Körös, a Maros és a Temes folyók
közén, illetőleg a Tisza-Duna között
elnyúló hosszas homokhátságon.

A Magyarországra költözött kunok
menekülők lévén, a korábbi kelet-eu-
rópai kun földnek szinte minden tájáról
érkezhettek törzseik, törzstöredékeik.
Már a beköltözést megelőző XII. szá-
zadban is két különálló törzsszövetség-
be tömörültek, a forrásokban emlege-
tett Fehér- és Fekete-Kumániára. Fe-
hér-Kumánia a Dnyeszter és a Dnyeper
folyók mentén élő törzseket jelentette,
ettől keletre terült el Fekete-Kumánia,
amelynek központja a Donyec vidékén
lehetett. A keletebbre lakó fekete ku-
nok a Volgától keletre fekvő pusztákat
is uralmuk alatt tartották.

A kelet-európai kunság fő települési
körzeteit az orosz évkönyvek adatai és
a régészeti kutatások alapján így hatá-
rozhatjuk meg: 1. az Al-Dunától és a
Kárpátoktól a Dnyeperig; 2. az Alsó-
Dnyeper melléke; 3. az Azovi-tenger

10. Gyárfás II., 260; Schütz Ödön i. ni., 222-223; Györffy György i. m., 27, 50; L. P. Zjablin, „O ta.tarsu.ch kurganach: Sovjetskaja
Archeologija 22 (1955), 83-96; G. A. Fedorov-Davydov, Kocevniki Vostocnoj Evropy pod vlastju zolotoordynskich chanov.
Archeologiceskie Pamjatniki. Moskva 1966, 228; Lükó Gábor, Havaselve és Moldva népei a XXII. századokban: Ethn. 46 (1935),
90-105; Gyárfás II., 260; Mándoky K. István A Hantos-széki kunok: Székesfehérvár Évszázadai 2. (Székesfehérvár 1972), 74-75;
Pálóczi-Horváth András, A kunok megtelepedése Magyarországon: Arch. Ért. 101 (1974), 244-245;

11. Gyárfás II., 263., 282., 339., 439.; Györffy György i. m., 116-117.
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partvidéke; 4. a Donyec medencéje; 5.
a Don középső folyása; 6. a Kaukázus-
tól északnyugatra elterülő füves pusz-
taságok (a Kubán folyó vidéke); 7. a
Volga mente, a Volga és az Ural folyók
köze. Ha a Magyarországra költözött
kunok származási helyét közelebbről is
meg akarjuk határozni, akkor elsősor-
ban a Don-Donyec vidéke jöhet szá-
mításba, ugyanis a XII. század végétől
az itt élő törzsek vezetésével kezd ki-
alakulni az egységes állam, a nagyká-
nok székhelye is az Északi-Donyec
vidékén volt. Az orosz évkönyvek az e
területen élő kun törzsek közül többet
is megneveznek, amelyek Magyaror-
szágra is eljutottak, így a Burcevici
nevű törzs hazánkban Borchol néven, a
Toksobici törzs Toxoba, Toxaba és
Tokszoba, Takszaba, Tokszabó stb. né-
ven, az Ulasevici nevű törzs pedig
Olaas, illetőleg Lás néven szerepel
Magyarországon.

A kunok szervezeti egységeiként a
mohamedán és az orosz források a
„törzs"-et, a magyar források pedig a
„nemzetség"-et jelölik meg. A kun
nemzetség azonban - egyes vélemé-
nyek szerint - már a XII. században
politikai kötelékké alakult át, amelyet a
nemzetségfőknek katonai kísérettel, a
nögerekkel biztosított hatalma tartott
egybe, a társadalom berendezkedése
tehát a nomád feudalizmus elvei sze-
rint történt. A magyarországi kun nem-
zetségekben sem láthatunk mást, mint
a menekülő fejedelem és környezete
által a nagy veszteségek után újjászer-
vezett egységeket, amelyek a nemzet-
ségfői családok megmaradt kíséretén,
szegény rokonságán és szolgáin kívül a
hozzájuk csapódott egyéb törzstöredé-
keket is tartalmazták. Mind az írott

források, mind pedig a régészeti kuta-
tások a kunok nagy gazdasági differen-
ciálódásáról, s ennek megfelelően erő-
teljes társadalmi rétegződéséről szá-
molnak be. A XII. században több
ízben történt kísérlet az állam megszer-
vezésére is. Ezek szerint tehát a kunok-
nál a XII. és a XIII. században már nem
beszélhetünk etnológiai értelemben
vett nemzetségekről, ezzel szemben a
nemzetségi arisztokráciából olyasféle
nemesi nemzetségek alakulhattak ki,
mint amilyeneket például a honfoglaló
magyarok vagy a XIII. századi mongo-
lok társadalmából ismerünk, de más
kora feudális államalakulatokban is ha-
sonló nemesi nemzetségek kezében
van a hatalom. A magyarországi ku-
noknál ennek a felső társadalmi réteg-
nek felelnek meg a capitaneus-ok és a
dominus-ok, akik az oklevelekben
mint vezető emberek és birtokosok
szerepelnek, akik a kunság általános
lesüllyesztése után is még sokáig meg-
tartották e magasabb társadalmi hely-
zetüket. Egyes vélemények szerint
csakis ennek a rétegnek az esetében
tehető fel vérségi kötelék egy-egy
nemzetségen belül, sőt a patriarkális
vonásokat a vagyon és a hatalom talán
még erősítette is. ' E kérdésben azon-
ban még a kutatásoknak csak az elején
tartunk, és igen sok új eredmény várha-
tó a családtörténeti vizsgálatoktól, to-
vábbá a népi családfa-hagyományozás
kutatásától.

Az 1279. augusztus 10-i oklevél a
Magyarországra költözött kunoknak
hét „nemzetségiéről beszél, ezek kö-
zül az eddigi kutatások négy nemzet-
ségnek nevét és szálláshelyét tudták
biztosan meghatározni, annak a felis-
merésnek a segítségével, hogy a későb-
bi területi szervezetek, az ún. székek

tulajdonképpen egy-egy nemzetségből
fejlődtek ki, az illető nemzetség szál-
lásbirtokán. Györffy György szerint a
kiskunsági halásszék a Csertán nem-
zetségből, a nagykunsági Kolbász-szék
az Olás nemzetségből, a valahai nagy-
kunsági (Csanád megyei) S zentelt-
szék a Kór nemzetségből, a szintén
egykor nagykunsági, Temes megyei
kun körzet pedig a Borcsól nemzetség-
ből szerveződött. Kecskemét- széket
feltételesen Györffy György az Ilon-
csuk nemzetség szállásterületével azo-
nosította, de mint maga is megállapí-
totta, a nemzetség lokalizálása, sőt léte
is kétséges. Ilunchuk nembeli Buthe-
mer comest 1342-1343-ban említik az
oklevelek, de lehet, hogy e név tulaj-
donképpen nem egy ősi nemzetségnév
- nem is ismerjük megfelelőjét a török-
ségi etnonimek között -, hanem egyik
felmenőjének személyneve. De már
csak azért sem jöhet számításba az
Ilunchuk „nemzetség" Kecskemét-
szék szervezeti előzményeként, mivel,
mert az e „nemzetség"-be tartozó kun
főemberek jakabszállási illetőségűek,
és szállásuk eleve Halas-székhez tarto-
zik. A fentiek szerint tehát Kecskemét-
szék helyén ismert, megnevezett önál-
ló nemzetséget nem tudunk kimutatni,
de hasonló a helyzet a Kiskunság észa-
ki részén levő Kara- és Mizse-szék
esetében is. Ha elfogadjuk az 1279-i
kun törvény közlését, miszerint a ku-
nok hét törzsbe (,,nemzetség"-be) szer-
veződtek, akkor az előbb említett Cser-
tán, Kór, Borcsol, Olás törzseken kívül
még három kun törzs meghatározása
volna szükséges. Erre már történtek is
próbálkozások. 1 7 De aminthogy nem
minden szék vezethető vissza a XIII.
századi törzsi-nemzetségi szervezetre,
ugyanúgy azt is a most kezdődő kutatá-

12. S. A. Pletneva i. m., 194; D. A. Rasovskij, Polovcy. ül . Predely „Polja Poloveckago": Seminarium Kondakovianum 9 (1937),
71-85., 10(1938)155-178.

13. S. A. Pletneva i. m., 172-182., 194.; G. A. Fedorov-Davydov i. m., 145-150.; Györffy György, A kunok feudalizálódása 248.;
Pálóczi-Horváth András i. m., 248.

14. S. A. Pletneva i. m., 194-195.; Németh Gyula, Kun László király nyőgérei: MNy. XUX (1953), 304-318.; Györffy György,
Tanulmányok a magyar állam eredetéről, Budapest 1959., 30.

15. Kring Miklós i. m., 56; Györffy György, A kunok feudalizálódása 272,274; Gyárfás ÜL 250,481-483., 618-619., 627., 682-683.;
Pálóczi-Horváth András i. m., 249.

16. Györffy György i. m., 248-250., 273-275.; uő, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, Budapest 1963, 842.
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sok hivatottak felfedni, hogy az egyes
székeken belül az ismert nemzetségi
előzményeken kívül még más nemzet-
ségi-törzsi töredékek is részt vettek az

18

illető szék megszervezésében.
A Magyarországra beköltöző kunok

számát illetően a kutatók véleménye
többnyire megegyezik. Györffy
György megállapítása szerint a beván-
dorló népesség a normálistól eltérő
összetételű lehetett: a menekülők nagy
részét töredék-családok alkothatták;
ezek száma még két ízben csökkent
jelentékenyen: 1246-ban, a második
beköltözéskor egy részük valószínűleg
az Al-Duna síkságán maradt, 1282-ben
pedig tömegestül hagyták el az orszá-
got a Körösöktől délre megtelepedett
kunok. Györffy György végül 10 ezer
családra, vagyis kb. 40 ezer főre be-
csülte a végleg megtelepedett kunok és
jászok létszámát. Ha a katonai kísé-
ret és a törzs (nemzetség) létszámának
aránya szerint számolunk, akkor kb.
45-70 ezer főt kapunk, terület és nép-
sűrűség összefüggéseiből kiindulva pe-
dig 40 ezer és 68 ezer között határoz-
hatjuk meg a kun (és a jász) lakosság
létszámának alsó és felső határát.
Középkori mértékkel mérve ez igen
jelentős népességnek számít és szám-
szerűleg is érzékelteti a kunok szerepé-
nek fontosságát Magyarország XIII-
XIV. századi életében, de egyúttal arra
is némi magyarázatul szolgál, hogy
miért tudta beolvasztani a kunokat a
magyarság, ugyanis megalapozott
becslések szerint a XIII. század első
felében Magyarország lakossága már
elérte a 2 milliót, s egyes vélemények
szerint a tatárjárás nem okozott 50
százalékos veszteséget. 21

A kunok a betelepülés után mintegy
másfél évszázadig nomád állattenyész-
tést folytatnak, hiszen legelső szállá-
saik - melyek az oklevelekben csak a
XIV. század derekán bukkannak fel -
még nem is igazi települések, inkább
nomád téli szállások lehetnek, mert
csak minden településnév nélkül, in-
kább valamelyik viszonylag közelfek-
vő magyar helység „környékén" talál-
hatókként említik a források, vagy pe-
dig az illető szállások birtokosainak,
nemzetségfőinek megjelölésével, de
ugyancsak településnév nélkül. Ezeket
a topográfiai bizonytalanságot tükröző
adatokat a kötetlenül mozgó nomád
szállások bizonyítékainak szokták a
kutatók tekinteni. A kunok első név
szerint is említett szállásai csak a XIV.
század végén tűnnek fel az oklevelek-
ben. E településnevek fő típusa a birto-
kos nevéből származó, személynévi
eredetű szállásnév, a személynevek
jellegének segítségével e helynevek vi-
szonylagos időrendjét is nagy valószí-
nűséggel megállapíthatjuk, ugyanis a
legrégebbi típusú szállásneveknek
azok a nevek tarthatók, amikor a szál-
lás neve csupán egymagában álló sze-
mélynév, esetleg a településnév- képző
-szállása, -ülése, -népe, -háza stb. utó-
taggal ellátva. E nevek között több
olyan is előfordul, amely megegyezik a
XIII. század végén vagy a XIV. század
elején élt történeti személy nevével. A
személynévi eredetű kun szállásnevek
másik, későbbi csoportját a keresztény
nevet tartalmazó helynevek teszik ki.
A személynévi adatok tanúsága szerint
a szállásföldeket birtokló kun vezető
réteg (nemesség) a XIV. század dereka
táján tért át a keresztény névadás szo-

kására egy hosszú idő óta zajló folya-
mat végén, ugyanis keresztény nevű
kunok már jóval hamarabb, például a
XIII. század végétől szerepelnek okle-
veleinkben. A kun személynévadás
szokásainak megváltozását tükröző
helynevek vizsgálata segít.tisztázni a
kun szállások állandósulásának hosz-
szantartó folyamatát. E folyamat pedig
- a helynevek tanúsága szerint - már a
XIII. században elkezdődött, a XIV.
század elejére a téli szállások nagy
része valószínűleg helyhez kötődött,
kialakultak állandó határaik, a XIV.
század végére, a XV. század elejére
pedig kialakult a letelepült kun faluk
rendszere is. A XV-XVI. századi kun
szállások, települések képe, szerkezete
és gazdasági élete az eddigi régészeli
és történeti kutatások szerint már alig
különböztek a korabeli magyar falvak-
tól. Alighogy lezajlott a települések
feudalizálódása, a kun vidékeken is
elkezdődött a falupusztásodás folya-
mata, így a XVI. század közepére már
a korábbi szállásoknak csak 55-60 szá-
zaléka állt. (A későbbi nagyhatárú kun-
sági városok gyökerei talán itt kereshe-
tők.) A török hódoltság meggyorsította
ezt a pusztásodási folyamatot, s a
XVII. század végére lényegében fel-
bomlott a régebbi települési rend-
szer. Amint arra a fentiekben már
utaltunk, a kunoknak nyelvileg való
beolvadása a magyarságba nagyjából
szintén ezekben az időkben mehetett
végbe.

(Folytatjuk)

17. Gyárfás III. 682-683; Kring Miklós i. m., 56., 180; Mándoky K. István i. m., 78-79.

18. Pálóczi-Horváth András i. m., 250-252.

19. Györffy György: Magyarország népessége a honfoglalástól a XIV. század közepéig. Magyarország történeti demográfiája. Szerk.
Kovacsics József, budapest 1963, 45-53.

20. Pálóczi-Horváth András i. m., 255-256.

21. Györffy György i. m. 50., 54.

22. Pálóczi-Horváth András i. m., 256-258.
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A kun tudós
Dr. Mándoky Kongur István turkológus professzor születésének 50. évfordulója elé,
tragikus halála egyéves évfordulójára.
(1944. február 10. Karcag - 1992. augusztus 22. Mahacskala)

A világszerte, de különösen a török
népek körében ismert professzor halá-
láról a hír mindannyiunkat megdöb-
bentett. Élete és halála Balassi sorsát
idézi. Az elnyomatásuk ellen küzdő
török népek jeles végvári harcosa,
zászlóvivője. 1956 ifjú forradalmára,
aki gyermekemberként férfiasán viseli
a megtorlást, amely különleges egyéni-
ségének kialakulásában meghatározó,
rendkívül mély és fájdalmas nyomot
hagyott. Kemény és rendkívül kritikus
ember volt, alaposságot és precizitást -
egyetemi tanáraitól tanulván - mások-
tól is elvárván, mérhetetlen sok ellen-
ségre tett szert; hatalmas tudását ismer-
ve, a „tudatlanok" gyűlöletét váltotta
ki. Jól szemlélteti ezen tudósvilággal
való áldatlan viszonyát az alábbi levé-
lidézet: „1964 óta, tehát immár 28 év
alatt Mongolországban gyűjtött kazak
és tuva, továbbá romániai és bulgáriai
Dobrudzsában gyűjtött népköltési,
nyelvjárási, lexikológiai-lexikográfiái
anyagom 99%-a máig kiadatlan, így ha
az MTA (vagy valami más kiadó) ne-
tán évente két-két kötetével kiadná
anyagomat, akkor is legalább 10 év
kellene az egész matériának még a
legvisszafogottabb kiadására is. Talán
ez árnyékvilágból való eltűnésem után
találtatik valaki, aki majd ki fogja adni,
vagy szívesen kiadná,...". Hihetetlen
látnoki képessége egyben sommás íté-
let.

Büszkén vallotta kun származását.
Népének szenvedélyes szerelmese
volt. De nemcsak a népét és annak
földjét szereti. A kun hagyományokat
kutatva felismerte azok összefüggéseit.
Gyakorlatias! Szereti a zenét és máso-
kat is ösztönöz a népzene mélyebb
rétegeinek megismerésére. Az emberi-
ség legrégebbi tudását kutatja, amely-
ben a sokoldalú nyelvésztehetség zse-
niális megfigyelésekre tesz szert. Kitű-
nő lovas, aki a kun puszták kelet-euró-
pai fiaira a nyugat-ázsiai kunkipcsak
rokonság között nem hoz szégyent, sőt

belopja szívükbe magát. A diktatúra
legveszélyesebb időszakában is segítik
munkájában, kézről kézre adván, hogy
azután ő lehessen a fáklyavivő. Min-
denki, akinek nem volt félnivalója tőle,
szerette. Akiknek tartaniuk kellett,
azok tartottak tőle.

Mindenki ismerte Ázsiában! Alma-
Atában nemegyszer megesett velem,
hogy a magyar szót hallva, az utca
embere megállított, és megkérdezte,
hogy tudom-e, ismerem-e annak a ma-
gyarországi kun tudósnak munkássá-
gát, akit mint saját fiukat gyászolnak.
Ez a körülölelő szeretet késztette Mán-
doky Kongur Istvánt arra az elhatáro-
zásra, hogy testamentuma szerint kun
őseink egykori szállásterületén a mai
Kazaksztán földje legyen végső nyug-
helye. Kengszai temetője, amely Al-
ma-Ata, Tatárka nevű városrésze fölé
magasodik - az Ala-Tau hófödte csú-
csai és lankákon a legelésző ménesek,
nyájak megnyugtató képe olvad a táj-
ba. Mára zarándokhely lett. Ebben a
moszlim temetőben ő az első európai...
ázsiai. Kínából, Mongóliából, Török-
országból, Németországból, Ausztriá-
ból érkezett török rokonokkal találkoz-
tam sírjánál. Szellemiségének örököse
és folytatója a Quman Otan, azaz a
Birikken kun-kipsak odagi. Nekünk
magyarországi kunoknak köteles-
ségünk olyan emléket állítani Mán-
doky Kongur Istvánnak, amely hozzá
méltó, és eszmeiségét is hűen kifejezi.

Dr. Mándoky Kongur
István élete és munkássága

A magyar történelem egyik legvál-
ságosabb időszakában, változó politi-
kai vízválasztók előestéjén született
Karcagon Mándoky Sándor jómódú
kun gazda és Kocskor Karászi Erzsé-
bet legkisebb gyermekeként 1944. feb-
ruár 10-én. Családja egyike azoknak a
redemptus hagyományokat őrző ku-
noknak, akik lehetőségeik által nem-

csak megőrizték, de tovább is adták
őseiktől kapott hagyományaikat és in-
dításukat. Az egykori városgazda uno-
káját, a nyakas és büszke kun ifjút
többek között a családi hagyományok
ösztönzik az '50-es évek rettegett kulá-
küldözőivel szembeni ellenállásra,
akik igyekeztek az autochton családo-
kat - így az övét is - gazdaságilag
tönkretenni, fizikailag megsemmisíte-
ni. Nem kímélve még a tisztességben
megőszülteket sem! Pedig Mándoky
Kongur István éppen az öreg emberek
társaságát kedvelte, akiknek még volt
tartásuk, akik évszázadok távlatából
hagyott üzeneteket (ők a majdani nép-
rajzi-történeti érdeklődés magvetői) el-
meséltek, átadták az érdeklődő, csepe-
redő gyermeknek. Tizenéves, amikor
történelemtanára, majd Szűcs Sándor
segíti kielégíteni kun őseinek történel-
me és nyelve iránti érdeklődését. A
kunmadarasi orosz laktanya kazak, ta-
tár és karacsáj katonáitól a kunnal ro-
kon nyelveket tanulja. Nyelvtehetség.
Németh Gyula, az ugyancsak kun szár-
mazású turkológus professzor felfigyel
rá, és segíti könyvekkel, tanácsokkal.
De lehetett bármilyen kitűnő képessé-
gű, mivel neve kuláklistán szerepelt,
egyetlen középiskola sem vette fel.
„Bűneinek" lajstromát az ifjú Mán-
doky az 1956. évi forradaloban való
fegyveres részvételével tetézi - a meg-
szálló csapatokkal való fegyveres elle-
nállásukkor diáktársainak java mártír-
halált halt -, ezért a nevelőintézeti
szadisták a poklok poklát és a kínok
kínját ismertetik meg vele. Keménysé-
ge ugyanolyan mint a kitelepítést, a
zaklatásokat, a sors minden csapását
rezdüléstelen arccal, emelt fővel viselő
szüleié, a kolhozosítás agitátorai által
halálra agyonvert, mégis rendíthetetlen
nagyapáié. Ez emberfeletti nehézsége-
ken segíti át. De segítik becsületes,
önzetlen, nagyszerű emberek, mint
Hajdú Béla, a Karcagi Mezőgazdasági
Technikum akkori igazgatója. Itt 1962-
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ben érettségizik, de származása miatt
egyetemre csak később kerülhet. Ez
időben lovas tréner. Szereti, kedveli a
lovakat és a lovas embert. A kun ha-
gyomány benne él. Kevesek mondhat-
ják későbbi kollégák, tanítványok és a
személyét példaképnek tekintők közül,
hogy hozzá hasonló életet éltek, élnek
vagy tudnának élni, ha lehetőségük
lenne.

Turkológiát és magyar őstörténetet
a mindenkor nagy szeretettel emlege-
tett Németh Gyula stúdiumain, mongo-
lisztikát és sinológiát Ligeti Lajostól,
arab filológiát, magyar őstörténetet és
népvándorláskori történelmet Czeglédi
Károlytól, iranisztikát Telegdi Zsig-
mondtól és Bodorligeti Andrástól ta-
nult. Egyetemi tanulmányai végeztével
az ELTE Török Tanszékének tanárse-
gédje, majd az MTA Belső-ázsiai Tan-
székének tanára lett. A keservesen in-
duló tudósi pálya mindvégig az is ma-
radt! 1970-ben a „Dobrudzsái tatár
nyelvtanulmányok" című egyetemi
doktori értekezését védi meg, 1981-
ben „A kun nyelv magyarországi emlé-
kei" című disszertációjával, a szívéhez
legközelebb álló témából nyerte el „a
nyelvtudományok kandidátusa" foko-
zatot. A Kirgiz Tudományos Akadé-
mia díszdoktori címmel ismeri el tudo-
mányos munkásságát, melynek átvéte-
lét már nem érhette meg.

Magyar, francia, angol, német, tö-
rök és kazak nyelven írt dolgozatainak
száma meghaladja a másfél százat.
Kirgiz, krími tatár, nogaj, karacsáj-bal-
kár, kumük, baskir, kazak stb. nyelve-
ken íródott ismeretterjesztő cikkeit ta-
lán soha nem tudjuk összegyűjteni.
Még több azoknak a műveknek a szá-
ma, amelyeket örökre elvitt magával,
és amelyeket senki sem tud megírni
helyette. Különösen kedves témája
volt kun őseinek nyelve és műveltsége.
Tervezte egy kun szótár előkészítését,
és meg akarta írni a kunok történetét is.
Monográfiában szándékozott feldol-
gozni a magyar nyelv régi török eleme-
it és a történeti Magyarország török
eredetű helyneveit.

Mándoky Kongur István kutatásait,
munkásságának fő területeit az alábbi-
ak szerint vázolhatjuk.

1. A régi és a mai kun-kipcsak
népek története, nyelve és műveltsége,
irodalma, néprajza, népköltészete.

2. A mongóliai türk és ujgur rovás-

írásos emlékek tanulmányozása, gyűj-
tése és egybevetése a kun rovásírással.

3. Mongóliai tuva, továbbá özbek,
türkmen, kirgiz, kaukázusi és Fekete-
tenger melléki nogajok, volgai tatárok,
baskírok, kaukázusi karacsájok, balká-
rok és kumükok, kazakok, illetőleg
romániai, bulgáriai gagauz, komplex
nyelvészeti, történeti, néprajzi és nép-
költészeti tanulmányai.

4. A régi török-magyar történeti
kapcsolatok kutatása (a magyar nyelv
régi török jövevényszavai, besenyő-
kun jövevényszavai és a baskir-ma-
gyar történeti kapcsolatok).

A régi és a mai kun-kipcsak népek
története: a kínai, arab, perzsa, grúz,
örmény, szláv, latin, magyar, román
stb. forrásokban az i. e. I. évezredtől a
középkorig emlegetett kipcsak nép és
egyes népcsoportjainak a XV-XVI.
századig létező, illetőleg továbbélő kü-
lönféle kisebb-nagyobb törzsszövetsé-
geinek, államainak, birodalmainak tör-
ténete, különös tekintettel a XI-XIII.
századi nagy kelet-európai-közép-
ázsiai kipcsak törzsszövetség államá-
nak, a Dást-i Qipcsaq népeinek, továb-
bá a XII-XV. századi egyiptomi és
szíriai mameluk-szultánságok törté-
netének és a magyarországi, balkáni
kun-kipcsakok történetének kutatása.
Cikkeket tanulmányokat tervezett az
Alfin Orda történetéről, melyekben az
ide vonatkozó, továbbá a Krími, Kazá-
nyi, Kaszimovi Kánság történetére vo-
natkozó okleveleket, jarlikokat és ki-
adványokat dolgozta volna fel. Ám
egyik kollégája, Vásáry István ugyan-
ezen téma iránti érdeklődése miatt egy
időre felhagyott e tervével.

A magyarországi és balkáni (romá-
niai, bulgáriai, szerbiai, egyéb balkáni,
görögországi, törökországi) kunok és
kisebb-nagyobb szórványok története,
nyelve és műveltségének kutatása.
Több cikket, tanulmányt jelentetett
meg ezen témakörből, elsősorban a
magyarországi kun-kipcsak nyelvem-
lékekről (kiolvasóvers, miatyánk, nép-
daltöredék, zsoltárfordítás, kun eredetű
személy- és helynevek, kunsági tájsza-
vak, a magyar nyelv kun jövevénysza-
vai) és egyéb történeti, néprajzi kérdé-
sekről (a kun törzsrendszer, a kunok
magyarországi megtelepedése, a kun
nemezsátor, nemezkészítés, a nomád
állattenyésztés, elsősorban ló- és juhte-
nyésztés kérdései stb.); ezen eredmé-
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nyéket egy nagy monográfiában szán-
dékozott közreadni.

A mai kun-kipcsak népek története:
az egykori szovjet uralom alatt élő
török, a Kínában, Afganisztánban élő
kun-kipcsak népek, így a kazak, kara-
kalpak, kirgiz, nogaj, továbbá balkár,
karacsáj, kumük, krími tatár, dobru-
dzsai tatár, illetőleg a Volga-vidéki
baskir és kazáni tatár nép története
különösen foglalkoztatta. Több mint
tíz éve az Altaj-Szaján-Abakán vidé-
kén élő törökség múltjának kutatásával
foglalkozott, amely témákról kisebb
cikkek és tanulmányok jelentek meg.

A mai kun-kipcsak népek nyelve:
1965 óta évente két-három alkalommal
- összesen körülbelül ötvenszer -
egyéni nyelvészeti, etnográfiai és folk-
lorisztikai kutatásokat végzett a Romá-
niában és Bulgáriában lévő Dobrudzsa
és Deliorman vidéken élő, a Krimből a
múlt század második felében odatele-
pült tatár lakosság falvaiban és városa-
iban. A nagyszámú nyelvészeti fel-
jegyzéseken kívül összegyűjtötte egy
megközelítőleg negyvenezer szavas ta-
tár nyelvjárási szótár anyagát, amelyet
magyarországi kiadók híján Törökor-
szágban szándékozott kiadni. A szin-
tén nagyszámú tárgyi néprajzi vonat-
kozású feljegyzésein kívül több kötetre
rúgó tatár folklóranyagot gyűjtött. így
népmesét, hőséneket, népdalt, verseny-
dalokat, találós kérdéseket, közmondá-
sokat és szólásokat. Ez idáig a fenti
témakorbői csupán hat cikk jelent meg.

A mai kun-kipcsak népek kutatása:
1966 óta kb. 25 alkalommal végzett
egyéni nyelvészeti, néprajzi és népköl-
tészeti kutatásokat Mongóliában, első-
sorban a nyugat-mongóliai Baján- Öl-
gij és Kodbó ajmakokban élő kazakság
megismeréséért és megismertetéséért.
Kutatásainak eredménye: nagyszámú
nyelvészeti feljegyzés, nyelvjárási szó-
gyűjtés, több kötetnyi hősének, népme-
se, népdal, versenydal, találós kérdés,
közmondás és szólásanyag, továbbá a
nomád életre, a ló, teve, juh és szarvas-
marha nomád tenyésztésére vonatko-
zó, a nomád szokásokkal és hagyomá-
nyokkal, a népi játékokkal és sportok-
kal kapcsolatos feljegyzések. Az aláb-
bi témakörökből néhány cikknyi köz-
lés jelent meg.

A mongóliai türk és ujgur rovásem-



lékek kutatása: eddig ismert anyag, így
az emlékanyag tanulmányozásán, újra-
értelmezésén túl mintegy húsz alka-
lommal végzett egyéni helyszíni kuta-
tóútjai során nyolc, korábban nem is-
mert emléket talált, mongóliai kollégá-
ival együtt pedig még további négyet.
Mongóliában többször töltölt hosszabb
idői a tuva nép körében. Itt elsősorban
nyelvészeti és néprajzi-népköltészeti
vonatkozású feljegyzéseket készített,
amely gyűjtést tovább kívánta bővíte-
ni.

Hasonlóképpen minden kínálkozó
lehetőséget kihasznált, és számtalan-
szorjárt Özbekisztánban, Türkmenisz-
tánban, ahol kipcsak-özbek nyelveket,
illetve a türkmenek nyelvét és nyelvjá-
rásait, néprajzát-folklórját tanul-
mányozta.

Amiként Mándoky Kongur István
szóbeli közléseiből annak idején érte-
sülhettünk, némi folklór-anyagot a
Bulgáriában és Romániában élő gagau-
zok között is gyűjtött, azok azonban
igen szórványosan, kevésbé rendszeres
gyűjtésekből származó feljegyzések,
amelyek néhány rövid közleményben
kiadhatók lehetnének.

A régi török-magyar történeti kap-
csolatok kutatása témakörében elsősor-
ban a magyar nyelv régi török jöve-
vényszavaival foglalkozott, több új eti-
mológiája (bir, börtü, bütü, gyónik,
kaptány, kozma, tilt stb.) jelent meg.
Ugyancsak e témakörön belül, erősen
foglalkoztatta a baskir-magyar törzs-
névegyeztetés és a közösnek vélt hely-
nevek kérdése. Kimutatta, hogy az ad-
dig közösnek hitt törzsnevek közül tör-
téneti, nyelvészeti okok miatt a Yanáy,
Nagmán, Kese Yulaman baskír törzs-
és nemzetségnevek nem hozhatók kap-
csolatba a magyar Jenő, Keszi, Nyék és
Gyűl törzs-, illetve nemzetségnevek-
kel. Kutatásai közben ez idáig még
észre nem vett baskir-magyar rokonsá-
gi kapcsolatokra utaló jelenségeket fe-
dezett fel.

A mintegy másfél száz publikáció-
ból szinte mindent sikerült összegyűj-
teni. Ezeket kiadásuk időrendi sorrend-
je szerint közöljük. Ezek tartalmuk
szerint kétharmadában tudományos,
egyharmadában pedig népszerűsítő
cikkek és tanulmányok.

Számos műfordítása jelent meg a

dobrudzsai tatár, nogaj, balkár, kara-
csáj, kumük, kirgiz, baskir, karakalpak,
kazáni tatár, altaji, török jakut, özbek,
kazak mű- és népköltészet köréből,
továbbá több kötetnyi nyersfordítást és
szerkesztést, kontrollszerkesztést vég-
zett a fenti népek irodalmát és népköl-
tészetét ismertető különféle kiadvá-
nyok, kötetek számára, melyek részére
olykor elő- vagy utószókat is készített.
Ezek száma a másfél százat közelíti.
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Szabó András

Az özvegy óra

Az utolsó óra ez.
Lehetetlen, zord és groteszk.
0, néma, megtört sebek,
Elszállt idő, felettetek sötét,
S a bársony szőnyegen
Rabszolga mutatók falják percedet,
Mint húsra éhes véres ebek.

Az utolsó kiáltás ez.
Hangtalan, csöndes és nehéz. Halld hát szavát,
sárga penész,
SJia nincs már ész,
Ő lesz az, ki pokol és menny között
Meghúz majd határt.

Kör

A legjobban azt a kört utálom, amit csukott szemmel
rajzolok, mert mire kinyitom a szemem, már nem tudom,
honnan kezdődik.

Cseh Károly

Téli zsoltár

Ujjadat sejtem a kampóban
mely tartja a húslila napot
a hó-csempézte mezők fölött -
a világnagy hentesbolt ragyog

Nyírseprű a jeges betonon
a gerincen futó borzalom -
kívül maradni: éhhalál
belül: a tömeg tapos agyon

Poharadként emelj fel innen
- így szépül meg végül is hulltom
míg álmaim habja a holdfény
habzik az égi kocsmapulton

Vígh Erika

Nyári este, viharban
Milyen szörnyű és gyönyörű volt a nyáron egy este.
Amikor hirtelen vihar támadt.
Szörnyű volt, hogy olyan gyorsan jött a változás, s
hogy mi annyira el voltunk foglalva, hogy nem
vettük észre, les már minket a háztetőkről meg a
fák lombjai közül, ahogy a versekben van, s ször-
nyű volt, hogy nem tudtuk végigcsinálni a mun-
kánkat, s szörnyű volt, hogy nem hasonlított a
romantikus mesékre, mert nem voltunk szomorú-
ak, sem magányos elüldözőttek, nem járt eszünk-
ben a halál, mert éppen bolond jókedvünk volt,
bolond, mert hülyeségeken nevettünk, s azért vol-
tak azok hülyeségek, mert számunkra nem lehetett
való, s ez az egész azért volt gyönyörű, mert láttuk,
mint zavar be másokat is a vihar, s nekünk gyorsan
fürödnünk kellett, mert tele lettünk porral, láttuk,
hogyan öleli, tépi le az akác leveleit, s hogy enge-
delmeskednek azok, láttuk aztán, hogy megbolon-
dul minden mozdítható, s csodálatos volt, mert
csodálkoztunk rajta, hogy a fák is össze-vissza
hajlonganak, egyikünk megjegyezte, hogy nem is
olyan hülyék, mert mi is így hajlongunk a mi
zenénkre, és hátha a fáknak ez a zenéjük, és hagy-
juk szegényeket, hisz oly ritkán hallanak zenét, s
ha némelyik akkorát hajol, hogy kettő lesz belőle,
az csak neki jó, mert aztán kisebb lesz a terhe, s
közben óbort ittunk, s mindez gyönyörű volt, és
csodálatos, mert a természet megmutatta, hogy
milyenek vagyunk, hogy mindenkiben ez lappang,
és ezért is gyönyörködtünk, és csodáltuk, és lassan
nem lehetett megkülönböztetni a port a levegőtől,
mi tomboltunk, tudtuk, hogy folytatni fogjuk, hiá-
ba esik majd az eső, mert mi igenis, folytatjuk
majd, mert erre vártunk.
Azóta várjuk, hogy eleredjen az eső.
De állandóan csak a vihar készülődik.

Téli szemlélődés

Levegő márványába vési
a tekintet
belém sajduló mozdulataid



VITA

Horváth Attila

Értelmiségi közérzet és hatalom
Hogy lassú alvadással lehet-e legin-

kább minősíteni azt a folyamatot,
amely napjaink értelmiségét jellemzi -
nem tudom, s talán nem is ez a legfon-
tosabb. Azt azonban tudom, tudjuk,
hogy 1848/49 után a passzív reziszten-
cia - bármily honfiúi, nemzeti érzület
indokolta is - közel húsz évig nem
oldott meg semmit, s hogy Magyaror-
szág igazi fejlődése az 1867-es kiegye-
zés konszolidált kül- és belpolitika vi-
szonyai nyomán indult meg... A ki-
egyezés akkor azonban nem csupán az
osztrákokkal köttetett, a deáki bölcses-
ség a belső nyugalmunkat is szolgál-
ta...

Bevezető fejtegetésemmel is elárul-
tam immár, hogy nem szerencsés, ha a
mát csak a tegnap függvényében néz-
zük. Az értelmiség általában nem csak
a totalitárista kurzusok kiszolgálója.
Amióta létezik, engedelmes vagy en-
gedetlenkedő, de helyzetéből adódóan
kiszolgáló rétege volt az uralkodó
ideológiai-politikai irányzatoknak.
Már a sámánok sem szuverén módon
döntötték el a másnapi harc kimenete-
lével kapcsolatos látomásokat. A teg-
napi Lenin-szobrokat formálók tegnap-
előtt világháborús emlékműveket for-
máztak volna; ma, lehet, hogy turul-
madarat. Kivétel természetesen akadt -
ahogyan akad ma is -, de a hatalom
kiszolgálása - még ha összeszorított
fogakkal is - általában is jellemezte az
értelmiséget.

Véleményem szerint - s erre sok
példát ad a történelem -, a nagy társa-
dalmi változásokat mindig inkább a
lázadó ifjúság kényszerítette ki, s eh-
hez ideológiát és érvrendszert a fiatal
értelmiség szolgáltatott, s persze maga
is tevékenyen közreműködött.

Az értelmiségi szerepvállalás tekin-
tetében különösen megtévesztő össze-
mosni, egyként kommunistázni a Rá-
kosi- és a Kádár-korszakot. A Rákosi-
kor nyíltan értelmiség-ellenes volt: az
értelmiséget az osztályidegennél egy
fokkal jobbra „értékelte". (Megkoc-
káztatnám, hogy az akkori legádázabb
egyházellenesség mögött sem elsősor-

ban valamiféle materialista világszem-
lélet radikális, következetes végigvite-
le húzódott, hanem az értelmes, mű-
velt, retorikailag jól képzett papoktól
való jogos félelem, akik a szószékről
félelmetes ellenfelei voltak (ahol mer-
tek) a településekre vezényelt idegen
kádereknek, akiket sokkal inkább jel-
lemzett a Credo quia absurdum est
színvonalú meggyőződés, mint Aqui-
noi Szent Tamás kora papjait...)

Hogy milyen óriási eszköz volt ak-
koriban a szószék: emlékszem - még
gyerekfejjel Grösz József kalocsai ér-
sek szenzációszámba menő bátor és
nagyhatású beszédeire, melyekben
gondolataival tömegekre tudott hatni,
hétről hétre a vasárnapi nagymiséken a
nagytemplomban.

Rákosi után a Kádár-korszak szö-
vetségi taktikája - „aki nincs ellenünk
az velünk van" - az értelmiség számára
is gyors megkönnyebbülést jelentett,
még akkor is, ha a hatalommal nem
azonosult...

Ha már itt tartunk, roppant nehéz
meghatározni a hatalommal való azo-
nosulás mértékét, mert azt hiszem, ezt
soha sem lehetett hiteles mérőeszköz
hiányában objektíven mérni. Legkevés-
bé a párttagkönywel rendelkezők há-
nyada perdöntő itt - noha a felszínesen
és/vagy rosszindulatúan ítélkezők szá-
mára ez látszott (látszik?) a legkézen-
fekvőbbnek. Az eszmei elkötelezettsé-
gű, identifikálódon értelmiségi (és nem
értelmiségi) párttagság hányada véle-
ményem szerint a „fordulat éve" után
volt a legjelentősebb - ahogyan a II.
világháború utáni időkben is szinte
mindenütt, Görögországtól Franciaor-
szágig... A Kádár-korszak a kortárs
értelmiség jelentős részében is újabb
reményt jelentett, részint, mert a Ráko-
si-korszakhoz képest nekik is javult a
közérzetük, s egy részüknek még ma-
radt az eszme megvalósíthatóságában
korábban vetett hitükből. S ne feled-
jük: az ifjú értelmiség jó részének épp-
úgy, mint kortársaiknak a szocialiszti-
kus eszmék eleve szimpatikusak vol-
tak.

A '60-as évektől mint kortárs értel-
miségi voltam résztvevője a Kádár-
korszaknak. Én úgy érzékeltem, e kor-
szak népszerűségének csökkenésével
egyenes arányban csökkent a hatalom-
mal identifikálódott értelmiségiek ará-
nya is, ha nem jobban!, Hiszen az
értelmiség csalódását nem csupán a
hangzatos ígéretek, a viszonylagosan
stabil gazdasági helyzet megrendülése
okozta; mert kiábrándulásuk, ponto-
sabban, gyorsabb kijózanodásuk üte-
mét épp az elkötelezetteknél fokozta a
tiszta eszmék megvalósíthatatlanságá-
nak felismerése a piszkos gyakorlat-
ban. Véleményem szerint már csak
emiatt sem lett volna szabad lekommu-
nistázni az egész párttagságot, hiszen
egy jelentős része akkor sem hitt ben-
ne, amikor belépett, míg mások - fő-
képp kezdetben - pártonkívüliként is
rokonszenveztek a szocializmus teóriá-
jával.

Véleményem szerint sem szabad a
Kádár-rendszer lebontásában alábe-
csülni - legalább két ok miatt - a
párton belüli, volt meggyőződéses ér-
telmiségi párttagságot; hisz volt politi-
kai bátorságuk hangot adni „alternatív
véleményüknek", olykor szembefor-
dulni nyíltan pártplénumon is (s nem
szűk baráti körben szidták a rendszert).
Másrészt, volt mozgásterük és hatal-
muk - ha relatíve csökkenő mértékben
is -, amellyel élhettek a korszak lebon-
tásában... Nagyon találóan ismeri fel a
választási politikai győzelmekből kissé
már kijózanodva egy MDF-es pártel-
nök a Népszabadságban Kubinyi Fe-
renc 1990-es, korabeli cikkének igaz-
ságát, miszerint „a reformkommunis-
ták nélkül még mindig ott ülnénk a
lakitelki sátorban..."

A K. I. említette „hatalomvédte
bensőségesség" véleményem szerint
inkább apparátusi metszetben műkö-
dött, mint értelmiségi primátusként
Mert miközben elfogadom, hogy bizo-
nyos értelmiségi pályák és körök -
mint minden társadalomban - hatalom-
függőbbek másoknál, a valóságos el-
kötelezettséget körükben sem lehetett



mérni. Az apparátusok dolgozóira vi-
szont, a munkakörtől függetlenül sok-
kal inkább kiterjedt a „hatalomvédte
bensőség", s az ebből származó ked-
vezmények úgyszintén; még ha ennek
eltérő is volt jellege és mértéke a belső
hatalmi hierarchikus tagolódás, illetve
a kialakult helyi „hagyományok" sze-
rint.

A rendszerváltozás átvezető szaka-
szában - mely jórészt a Németh-kor-
mány rövidke időszakára, s az azt kö-
vető szűk időszakra tehető - vélemé-
nyem szerint az értelmiség még tele
volt várakozással és reménnyel...
Egyebek közt a növekvő eladósodás
mértékét, a kultúra és a kultúra-finan-
szírozás ellehetetlenülését látva, és sa-
ját bőrén is érezve, talán mindenki
másnál hamarabb mérte fel a „létező
szocializmus" társadalmi formációjá-
nak tarthatatlanságát. A választások-
ból sikercsen kikerült pártok sem szű-
kölködtek ezt a réteget hangzatos jel-
szavakkal, a kultúra minden korábbi-
nál nagyobb megbecsülésével stb. ke-
csegtetni. Az értelmiség tehát, vélemé-
nyem szerint, mindenki másnál jobban
támogatta a rendszerváltást. Miért épp
ennél a változásnál kellett volna gya-
nakodnia a hamis prófétákra, hiszen
politikusai az elmúlt rendszer fogyaté-
kosságairól, az értelmiségi munka szé-
gyenteljes megbecsüléséről stb., saj-
nos, nagyon igaz és élesszemű ítésznek
bizonyultak.

Még csak nem is az egzisztenciális
kiszolgáltatottság itt a csalódás elsőd-
leges oka (már csak amiatt sem, hiszen
a kvalifikálatlanabb társadalmi rétege-
ket még inkább sújtotta mindez). Én
még az értelmiségi küldetéstudat léte-
zésének tekintetében is optimistább va-
gyok K. I.-nál. Más kérdés, hogy a
legújabb udvari keresztény-népi-nem-
zeti ideológiába véletlenül vagy tuda-
tosan beágyazódott értelmiségi sors-
társunk küldetéstudatát most jobban
kiélheti, s a különféle kormányzati pá-
lyázatok „pártatlan szakértői testülete"
változatlanul őrködik a mai kor szelle-

me szerint a fő csapás irányán. Azt
gondolom tehát, hogy az értelmiségi
többség ezt a kétségtelenül meglévő
jelenséget, hogy tudniillik most is van-
nak nála közelebb e „húsos-fazékhoz"
tányérnyaló udvari tanácsosok, építé-
szek, művészek stb.; nem a küldetéstu-
datáról való lemondásként éli át, ha-
nem beilleszti önmagának a rend-
szerváltást követő társadalmi tanulási
folyamatába...

Természetesen nem akarom sem
bagatellizálni, sem cinikusan kezelni
ezt a jelenséget, mert kétségtelenül árt.
A hatalmi változást követő váltások-
ban a progresszív társadalmi folyama-
tok erjesztése, befolyásolása sokat je-
lentene, s ha a hatalomból az új nó-
menklatúra szerint kirekesztett (levál-
tott vagy csak kihagyott) értelmiségi
nem is sodródik óhatatlanul ellenzékbe
- lehet, hogy egyszerűen félreáll vagy
csendesen tudomásul veszi mellőzött-
ségét. Dehát önmagában az a tény,
hogy nem vesz részt a mindannyiunk
által óhajtott szebb és jobb jövőké-
pünkhöz vezető társadalmi folyamatok
gerjesztésében: nem használ senkinek!

Mint említettem, szerintem Ma-
gyarországon az értelmiség döntő
többségének fokozatos elcsendesedé-
se, ha jobban tetszik: „lassú alvadása",
egy kezdeti, viszonylag lassú, legalább
2-3 éves optimista várakozással teli
időszak után következett be.

Ehhez természetesen hozzájárultak
az ellehetetlenülő kulturális intézmé-
nyek, a kultúra és a szellem szabad-
ságának beváltatlan választási ígéretei.
Különösen sokat ártott a kormány és
az értelmiség közötti hídverésben a
szakértelmet degradálni...(Ezt még a
Kádár-korszak sem engedhette meg az
utolsó évtizedében, a Németh-kor-
mányról nem is beszélve...)

A passzivitás másik oka a félelem.
A rendszerváltást követően a lakiteleki
sátorban egymással még békésen meg-
férő értelmiségiek azóta pártjaik érde-
keitől vezérelve tartanak ott, ahol...
Pozsgay Imrét mint afféle persona non
grátát retusálják a körükből (paradox
módon a Csurka-tanulmánynak kell
megvédenie most). Aki a másik pártjá-

ban folytatja korábbi párttagságát az
kommunista, legföljebb reformkom-
munista. Az utóbbi tíz év mindannyi-
unk által ismert és tisztelt ellenzéki
értelmiségijei, Pozsgay, Bihari, Han-
kiss, Lengyel stb. ma már nem kellők,
talán azért, mert ők és intézményeik a
kétségtelenül megnőtt demokrácia ke-
retei között változatlanul kritikusak?
De hát az igazi értelmiségi létnek ez
valóban lételeme. Ahogyan ezt K. I.
nagyon logikusan kifejti. S végül egy
gondolat a „szellemi szklerózishoz".

Egyetértve K. I. fejtegetéseivel, is-
mét visszautalnék a „tegnapelőtt törté-
néseire". A mai praxison mit sem vál-
toztat, talán csak némiképp árnyalja,
„enyhíti" jelen fájdalmainkat, ha elis-
merjük, hogy a szklerózis már korábbi
eredetű... A Rákosi-korszak nyílt érte-
lem- és értelmiség-ellenessége, a Ká-
dár-korszak ünnepi üdvözlési koreog-
ráfiája (munkások - mezőgazdasági
dolgozók - hű értelmiségiek!) mögött
az uralkodó ideológiai-politikai gya-
korlatnak adekvát értékrend kezdett el-
hatalmasodni. Az országban egyre in-
kább elkülönült a diplomások és az
értelmiség egymással nem fedésben le-
vő világa, amelyben mind több diplo-
másra mind kevesebb értelmiségi ju-
tott, csak ezt nem lehetett - s ma sem
lehet - statisztikailag kimutatni...

* * *

Az elmúlt negyven év hibáiról már
készültek bűnlajstromok. Közülük az
egyik legégbekiáltóbb vétek az volt,
amit az értelem, s az értelmiség ellen
követtek el... A rendszerváltás idején
tehát nem volt nehéz leleplezni mind-
ezt, s ígérni a kultúra és az értékek
hordozóinak valódi megbecsülését.
Szerintem az értelmiség egy része
azért „alvad", mert valójában csak pa-
pírja van róla; más része fél, és ismét
joggal becsapva érzi magát. Az aktívak
pedig pártállásuk szerint körülhatárolt
„mozgástérben" hadakoznak, már rég
nem értelmiségi meggyőződésből, ha-
nem pártjaik - vagy jobb sorsuk - által
vezényelten észre sem véve, hogy egy-
idejűleg egy újabb démon foglyai és
ideológusai...



Táll Éva

Helyi vezetők értékrendje
(Egy nemzetközi felmérés hazai tanulságaiból)

1989-1990 - a rendszerváltás - for-
dulópont Magyarország életében. Ra-
dikálisan átalakultak a hatalmi viszo-
nyok, köztük a helyi hatalom is. A
korábbi centralizált, pártállami struktú-
rát egy demokratikus, a helyi hatalmat
elvileg partnernek tekintő struktúra
váltotta föl. A korábbi szisztémában a
helyi hatalom tevékenysége a végre-
hajtásra korlátozódott, a városi tanács
mozgástere rendkívül szűk volt. Külö-
nösen gazdasági téren voltak kiszolgál-
tatott helyzetben a tanácsok, elsősor-
ban a redisztribúció, a központi elvo-
nás és újraelosztás rendszere miatt,
amelynek közvetítője a megyei hata-
lom volt.

Az önkormányzati törvény ezt a
stuktúrát kívánta átalakítani. A taná-
csok helyén minden település saját ön-
kormányzatot alakíthatott ki. A koráb-
bi tanácsi rendszerben az erős centrali-
záció folytán nem egészen 1500 tanács
működött, az önkormányzati törvény
után viszont 3100 település hívott élet-
re saját önkormányzatot. Ez a szétta-
goltság hátrányokkal is járhat a helyi
társadalmak számára, és feltételezhető,
hogy a későbbiekben maguk az önkor-
mányzatok fognak egyesülni, szövet-
kezni egymással a hatékonyabb érdek-
képviselet reményében.

A változások radikálisan meggyen-
gítették a megyei szintet. Az új hatalmi
struktúrában kétségtelenül fölerősöd-
tek a helyi hatalom pozíciói, azonban
ma még nem dőlt el a hatásköri harc az
egyes hatalmi szintek között.

A többpárti választások megváltoz-
tatták a politizálásnak nemcsak a for-
máját, hanem sok esetben a tartalmát
is. Újfajta érdek keletkezett az orszá-
gos-regionális-helyi ügyek hierarchiá-
ján kívül, amely keresztbe metszhette
ezeket a korábban gyakran más szó-

lammá vált alá-fölérendeltséget, A po-
litikai hovatartozás kérdése egyeseknél
fölértékelődött, érdekké vált, másokat
éppen a sokszínűség késztetett vissza-
vonulásra, sokan pedig „passzívvá"
váltak, amikor a sokféle, új magatartás-
mód közül nem tudták egyértelműen
kiválasztani a számukra elfogadható-
kat. Úgy fogalmazhatnánk, hogy a po-
litikai kultúra eszköztára túl gyorsan
bővült, és még éppen csak hogy meg-
kezdődött az a társadalmi szelektálási
folyamat, amely részben az új politiku-
sok nyilvános szereplésének, megnyil-
vánulásainak etikai értékelését jelenti a
társadalmi élet minden nyilvános és
informális fórumán, másrészt pedig
halmozódni kezdtek a tapasztalatok ar-
ról, hogy a politikai kultúránkba újon-
nan bekerülő elemek (pl. hogy a nép
érdekeire hivatkozva eltérő párt- és
képviselői programokkal lehet fellép-
ni; hogy a hatalmi harcban egymás
lejáratásával is előnyhöz lehet jutni;
hogy a színrelépő politikusjelöltnek „el
kell adnia", vagyis dicsérnie kell ma-
gát; hogy a helyi képviselő-testület sa-
ját döntései révén anyagilag fokozato-
san függetlenedhet a központi hata-
lomtól, vagy hogy a döntéseket nyilvá-
nosan bírálni lehet, stb.) mennyire
használhatók, beválnak-e, elfogadottá
válnak-e a politikai gyakorlatban. A
helyhatósági választások egyértelműen
azt igazolták, hogy a helyi politika és
az országos politika jelentős módon
különbözik egymástól, a helyi politika
kevésbé átideologizált, átpolitizált,
mint az országos. A helyi társadal-
makban a döntő kérdés a mindennapi
életkörülmények, életfeltételek biztosí-
tása - a helyi lakosság ezt várja el az
önkormányzati testülettől. Ezt minden-
képpen figyelembe kell venni a helyi
vezetők értékeinek vizsgálatakor.

A felmérés
körülményei

Vizsgálatunk egy nemzetközi felmé-
rés része.* 1966 óta az Egyesült Álla-
mokon kívül Lengyelországban, Jugo-
szláviában és Svédországban már
többször elvégezték, az utóbbi néhány
évben pedig a kelet-európai új demolc-
ráciákal is bevonták az összehasonlító
vizsgálatokba. Magyarországon 1992
áprilisában történt az első kérdezés, és
reméljük, hogy a következő választá-
sok után mód lesz annak megismétlé-
sére. Mintánkat városi helyi vezetők
közül választottuk. A harminc város
megyék és településnagyság szerint
reprezentálja a magyar városhálózatot.
A városok népesség szerinti megoszlá-
sa a következő:

ország minta
10 ezernél kevesebb
népességű: 41 (7)

10-20 ezer fős: 64 (10)
20-50 ezer fős: 40 (7)
50-100 ezer fős: 12 (2)

100-200 ezer fős: 6 (2)
összesen: 165 + Budapest

A városok kiválasztásánál töreked-
tünk arra, hogy a minta megjelenítse a
magyar városok etnikai, történelmi,
vallási sokszínűségét is. A kiválasztott
28 település, valamint két budapesti
kerület mindegyikében 15 helyi veze-
tőt kerestünk meg az amerikai eredeti-
ből adaptált kérdőívünkkel. A mintába
végül 214 választott önkormányzati
képviselő, 125 kijelölt apparátusi veze-
tő és 111 egyéb helyi vezető (politikai
pártok vezetői, papok, más vélemény-
formálók) került be. Közülük 328 fő
(73%) az önkormányzati választás óta
helyi vezető, 122 (27%) pedig az ön-

* Magyarországon két intézet munkatársai vesznek benne részt: az MTA Politikai Tudományok Intézete és a
Magyarságkutató Intézet. Az eredmények nyilvánosságra hozatala 1992 őszén kezdődött, a Magyar Szociológiai Társaság
1992. évi kongresszusán előadások hangzottak el, amelyek a Szociológiai Szemle kongresszusi különszámában meg
fognak jelenni.



kormányzati választás előtt is jelenlegi
pozíciójában volt.

A megkérdezettek közel egyharma-
da vezető értelmiségi, 45 százaléka
egyéb értelmiségi, 13 százaléka egyéb
szellemi, 6-6 százaléka fizikai dolgo-
zó, illetve vállalkozó. Iskolai végzett-
ségét tekintve:

csak általános iskolát
végzett: 12 fő (2,7%)

középiskolát végzett: 82 fő (18,2%)

főiskolát, egyetemet
végzett: 354 fő (78,7%)

Ez egyértelműen az értelmiség elő-
retörését jelenti a korábbi helyi veze-
téshez viszonyítva.

A megkérdezett vezetők közül

30 éven aluli:
3 1 ^ 0 éves:
41-50 éves:
51-60 éves:
60 éven felüli:

40 fő (8,9%)
120 fő (26,7%)
173 fő (38,4%)
75 fő (16,7%)
37 fő (8,2%)

A legmarkánsabb a 31-50 éves kor-
osztály - a rendszerváltás ezt a korosz-
tályt juttatta vezető pozícióba a helyi
társadalomban. A férfiak aránya vi-
szont megnőtt: 79,8 százalék, női inter-
júalanyaink száma mindössze 91 volt.*

Vallását tekintve 277 helyi vezető
(61,6%) katolikus, 86 fő (19,1% refor-
mátus, 25-en (5,6%) evangélikusok.
Egyházi szertartáson a megkérdezettek
32,4 százaléka vesz részt rendszeresen.

A megkérdezettek politikai beállí-
tódását azzal a kérdéssel próbáltuk
„bemérni", hogy hova helyezné önma-
gát egy olyan koordináta-rendszerben,
amelynek vízszintes tengelye a bal és
jobb oldal között, függőleges tengelye
pedig a radikális, illetve a mérsékelt
politikai magatartás között húzódik. A
megkérdezettek 47,6 százaléka az ori-
gótól jobbra, 52,3 százaléka pedig a
semlegességet képviselő függőleges

tengelytől balra jelölte be saját politi-
kai állását. Ha azonban az origó köz-
vetlen közelében pozíciót választókat -
a valós helyzetnek valószínűleg jobban
megfelelően - együttesen tekintjük
centrumnak, akkor a megkérdezettek
túlnyomó többsége (66% - 297 fő)
sorolható ide, és csak a vezetők egy-
harmad része „kötelezte el magát" po-
litikailag valamelyik (jobb vagy bal;
mérsékelt vagy radikális) irányba. Eb-
ből a válaszolók 17,8 százaléka „vál-
lalta el", hogy politikai nézeteit, elkép-
zeléseit a többség lassú, „reformista"
megvalósítási szándékával szemben
akár „erőszakosabb" (radikális) mó-
don is lehetségesnek látja megvalósíta-
ni. Mivel interjúkészítés közben termé-
szetesen a fogalmak értelmezésével
nem foglalkozhattunk, ezek az arányok
csupán jelzésként, illusztrációként ér-
tékelendők.

Tovább színesíti a képet, ha bemu-
tatjuk, milyen a megkérdezettek beval-
lott pártszimpátiája.

Kérdésünk úgy hangzott, hogy me-
lyik parlamenti párt áll Önhöz a legkö-
zelebbi

Magyar Demokrata Fórum:
20,0% (90 fő)

Független Kisgazda és Polgári Párt:
5,8% (26 fő)

Kereszténydemokrata Néppárt:
12,0% (54 fő)

Szabad Demokraták Szövetsége:
14,0% (63 fő)

Magyar Szocialista Párt:
12,0% (54 fő)

Fiatal Demokraták Szövetsége:
20,9% (94 fő)

válaszhiány: 15,3% (69 fő)

A kormánykoalíció pártjainak szim-
patizánsai 37,8 százalékkal, az ellen-
zék pártjaié 46,9 százalékkal képvisel-
tetik magukat a mintában. Ez az ered-

mény összhangban áll az előző (önbe-
sorolásra épülő) kérdés kimenetelével.

A felmérés néhány
eredményéről

A vezetőket elsőként a település
problémáiról kérdeztük, mi mekkora
gondot jelent városukban?

A település gondjai között elsősor-
ban gazdasági problémákat említettek
(60,4%), nem gazdasági természetű
gondokat közel 40 százalékuk vetett
fel. (Ebből munkanélküliséget 49,6%,
szociális problémákat 40%, környezet-
szennyezést 16,2%, bűnözést, a köz-
biztonság hiányát 7,6%.)

Arra a konkrétabb kérdésre, hogy
mekkora gondot jelent egy-egy fontos
tényező, a munkanélküliséget, a sze-
génységet, a gazdasági fejlődést ki-
lenctizednél többen említették, a köz-
biztonságot, a lakáshelyzetet, a kom-
munális és a szociális szolgáltatásokat
és az önkormányzás költségeit 80 szá-
zaléknál többen, a vállalkozások felté-
teleinek biztosítását és az egészségügyi
szolgáltatást 70 százaléknál többen te-
kintik gondnak. Hatvan százalékon
felüli volt még az említési arány a
kultúra, a pihenés feltételeinek megte-
remtése és az oktatás minősége ügyé-
ben. (A „gondot jelent" és „nagyon
nagy gondot jelent" válaszok arányait
itt együtt adtuk meg.)

Azt gondolhatnánk, hogy voltakép-
pen minden gondot jelent a városi ön-
kormányzatok számára. Ez abból
adódhat - és ezt a sejtésünket más
kérdésekre adott válaszok is megerősí-
tik -, hogy a mai vezetők is (még
mindig, vagy már újra) szeretnék fel-
jebb, akár a kormányig tolni a felelős-
ség szintjét. Ennek oka nyilvánvalóan
az, hogy a települési intézményrend-
szerek működtetéséhez szükséges for-
rásokat nem érzik biztosnak (recesszió
van és redisztribúció), és talán azért is,
mert még nem tudják (akarják) igazán
használni az új lehetőségeket (pl. ala-
pítványok, pályázatok, helyi adók).

Következő kérdésünk arra vonatko-
zott, hogy a felsorolt gondokat meny-

* Egy, a KSH által végzett felmérés szerint (lásd Két választás Magyarországon 1990-ben, KSH, Bp. 1991, táblák
61-82. oldal) 18 160 önkormányzati képviselőből mindössze 2907 (kb. minden hatodik) volt nő. (A vizsgálat az összes
képviselő 77 százalékára terjedt ki.) A 10 000-nél nagyobb lélekszámú településeken 2890 képviselőből 377 volt nő,
vagyis 13 százalék.
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nyiben tudják az önkormányzatok sa-
ját erőből megoldani? Van-e ehhez
elég erejük, autonómiájuk?

A megkérdezett vezetők legin-
kább az egészségügyi alapszolgálta-
tások biztosítása terén (75,3%), a he-
lyi nemzetiségi, kisebbségi ügyek ke-
zelésében (64,2%) és a helyi oktatás
minőségének fenntartásában érezték
kompetensnek a helyi vezetést. A jó-
léti, a szociális, a kommunális, a kör-
nyezetvédelmi feladatokhoz és a vál-
lalkozás feltételeinek biztosításához
már csak a helyi vezetők 36-47 szá-
zaléka érezte elég erősnek saját ön-
kormányzatát, míg a bűnözés kezelé-

se, a gazdasági növekedés elősegítése,
a lakásprobléma megoldása és a foglal-
koztatás terén kifejezetten gyengének
érezték magukat. (Utóbbiról csak min-
den tizedik vezető gondolta, hogy ér-
demben befolyásolni tudják helyi szin-
ten.)

Az egyes városi önkormányzatokat
négy csoportba (gyenge, átlagos, erős
és nagyon erős) soroltuk annak alap-
ján, hogy a tizennégyből hány területen
érezte kompetensnek a kérdezett saját
városa önkormányzatát. íme az ered-
mény városonként:

Összegzésként megállapítható,
hogy a 449 válaszoló vezető 18,5 szá-

Varos

Budapest (ker.)
Budapest (ker.)

É-Dunántúl

Csorna
Esztergom
Keszthely
Mór
Veszprém

D-Dunántúl

Mohács
Tamási
Csurgó
Szombathely

É-Magyarország

Edelény
Pétervására
Putnok
Sajószentpéter
Pásztó
Vác

Duna-Tisza köze

Baja
Dabas
Kiskőrös
Szeged
Ráckeve
Jászberény

Tiszántúl

Hajdúnánás
Sarkad
Nádudvar
Tiszafüred
Fehérgyarmat
Nyíregyháza

gyenge

4
1

2
4
3
0
3

1
1
0
2

6
3
9
2
9
1

2
2
5
4
3
2

2
6
2
1
4
2

átlagos erős
önkormányzat

9
6

10
6
3
5
5

6
7
4
5

5
4
4
7
4
6

6
3
5
7
7
5

6
7
7

11
6

12

2
6

2
5
7
8
6

5
5
9
4

3
5
2
5
2
7

6
8
5
4
3
6

5
2
4
2
5
1

nagyon erős

0
2

0
0
2
3
1

3
2
2
3

1
3
0
1
0
1

1
2
0
0
2
2

2
0
2
1
0
0

összesen
válaszolt fő

15
15

14
15
15
16
15

15
15
15
14

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15

zaléka kifejezetten gyengének érezte a
saját városi vezetését, 42,5 százaléka
átlagosnak minősítette - 14 ügyben
való kompetenciája alapján - saját ön-
kormányzatát, közel egyharmaduk
érezte, hogy a városi vezetésnek az
esetek többségében van elég ereje a
felmerülő gondok megoldására, és
csak 8 százalékuk véleménye alapján
lehet igen erős helyi vezetésre követ-
keztetni.

A helyi társadalmak életének 11
fontos területével kapcsolatban (az ok-
tatás minőségétől a közbiztonságon át
a gazdasági fejlődésig) azt is megkér-
deztük a vezetőktől, hogy ha elvonat-
koztatnak az aktuális feltételektől, vé-
leményük, elvárásaik szerint kinek kel-
lene felelősnek lennie azén, ami a jel-
zett területeken a városukban történik.
Nos, az alábbi grafikon azt jelzi, hogy
ilyen elvonatkoztatásra a városi veze-
tők többsége jelenleg nemigen képes, a
11 felsorolt terület közül nyolcban'a
kormányt tennék felelőssé (területen-
ként minimum 42 és maximum 73
százalékban!), a megyei szintnek csak
a közbiztonság és a kommunális fej-
lesztés terén szánnának szerepet (7,6-
7,6%), a város felelősségét pedig első-
sorban három területen tudnák na-
gyobb arányban elképzelni, a kommu-
nális fejlesztésben (62,7%), a kultúra,
a pihenés feltételeinek megteremtésé-
ben (58,4%) és a környezetszennyezés
elkerülésében (45,1%). Más helyi szer-
vezetekfelelősségét mindössze a kultú-
ra és a környezetvédelem terén szeret-
nék tapasztalni a helyi vezetők, de itt
sem éri el az erre voksoló vezetők
aránya a 9 százalékot. Számomra a
legtanulságosabb az volt, hogy az élet
egyetlen területén sem akarnak számí-
tani az új vezetők az ott élő lakosságra,
vagyis igen kevés fejlődést „jósolnak"
a civil (polgári) társadalomnak. A
konkrét kérdésekre (Ki vállaljon fele-
lősséget elsősorban...?) a következő
arányban szavaztak a lakosságra: a la-
káshelyzet megoldása 10,9; a kultúra, a
pihenés feltételeinek megteremtése
7,8; a környezet szennyeződésének el-
kerülése 4,7; a gazdasági növekedés
elősegítése 1,8; a bevándorlók helyze-
tének megoldása 1,8 százalék. A többi
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ügyről (foglalkoztatás, szegények
helyzete, egészségügyi szolgáltatás)
mindössze öt vagy még kevesebb ve-
zető mondta azt, hogy „bízzuk a lakos-
ságra".

A mellékelt grafikon a százalékos
arányokat a 11 területre összesítve mu-
tatja: a legtöbb felelősséget tehát áthá-
rítják a városi vezetők a kormányra.

amelyek tizenegy metszetben négyfo-
kú skálán mérik a kérdezettek adott
értékekkel kapcsolatos beállítódását.
Az egyes dimenziók a következők: ki-
lenc olyan, amely a nemzetközi vizsgá-
lat standard kérdőívéből való, ezek a
konfliktustűrő képesség, a gazdasági
fejlődés, a gazdasági egyenlőség, a
becsületesség-nyíltság, a lokalizmus
(lokális - országos viszony), a partici-
páció (lakossági részvétel), a kapitaliz-

A felelősség szintié a hefen vezetők elvárása szerint
/ki legyen elsősorban telelőt.../ 1992

0.00

Elsősorban felelős/l 1 terület összevonva/

A felmérés egyik blokkja a helyi
vezetők értékrendjének azt a tartomá-
nyát vizsgálja, amely a demokráciával,
a politikai értékekkel, a rend-
szerváltással kapcsolatos. Nemzetközi
értékkutatásokra kidolgozott tétel-lis-
tákból ötvenhármat választottunk ki,

mus mint érték, a kisebbségek jogai és
a politikai egyenlőség. Felvettünk to-
vábbá két olyan dimenziót, amelyek-
nek elsősorban itt, a szomszédos orszá-
gokkal való összehasonlításban van je-
lentősége: az ún. Európa-indexet, (az
idegen tőke, munkaerő, kultúra, áru

stb. szabad áramlásának elfogadása, il-
letve elvetése) és-a vezető jogát (mire
kap a vezető felhatalmazást). Ezen di-
menziók közül itt csak kettőt mutálunk
be részletesen, a konfliktusok tolerálá-
sára vonatkozó készséget, és a lokaliz-
mus értékével kapcsolatos tapasz-
talatainkat.

A modern demokratikus politizálási
folyamat egyik döntő eleme, hogy a
hatalmat választások útján elnyert pár-
tok és személyek nemcsak az őket
megválasztó többség, hanem a „nép-
hez" ugyanúgy hozzátartozó kisebbség
érdekében is gyakorolják hatalmukat.
A különböző érdekek kifejezése, az
eltérő szükségletek és igények kinyil-
vánítása során konfliktusok keletkez-
nek, amelyek működő demokráciák-
ban csak akkor tűnnek a politikai stabi-
litást veszélyeztető eseményeknek, ha
nem alakíthatók ki olyan politikai
egyeztető mechanizmusok, amelyek-
ben a tárgyaló felek - legalábbis időle-
gesen - kompromisszumot köthetnek,
a továbblépéshez szükséges megegye-
zésrejuthatnak. A korábbi - szocialista
- berendezkedésben az érdekek hierar-
chikusnak voltak nyilvánítva (a fel-
sőbb szintű automatikusan magasabb-
rendű, előbbre sorolandó volt), a konf-
liktusokat igyekeztek elrejteni és érték-
nek a harmónia számított. A kompro-
misszum szónak rossz hangzása volt,
sokan - még tegnap is - a megalkuvás-
sal azonosították.

Vajon mit változtatott ezen az atti-
tűdön a rendszerváltás és az azóta eltelt
2-3 év demokratikus gyakorlata? Úgy
gondoljuk, e változási folyamatban
mintaadó szerepük van a helyi vezetők-
nek. Mennyire tudják ők elviselni a
konfliktusokat, hogyan kezelik,
mennyire hajlandóak azokat tolerálni?

Erre vonatkozóan öt megállapítás-
ról kértük a vezetők véleményét:
„Egyetért-e azzal, hogy 1) közügyek-
ben a döntéseket egyhangúlag kell
meghozni; 2) olyan vezetők, akik túl
sok figyelmet fordítanak a konfliktu-
sok feloldására, soha nem tudják siker-
rel megvalósítani a városi terveket; 3)
hogy a harmónia megőrzése a helyi
közösségben fontosabbnak tekinthető,
mint a városi tervek megvalósítása; 4)
hogy jó vezető nem tesz olyan javasla-
tot, amelyek megosztják az embereket,
még akkor sem, ha ezek fontosak len-
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nének a város számára; és 5) hogy a
konszenzus fenntartása érdekében egy
vezetőnek módosítania kell ténykedé-
sét. Az egyes állításokkal kapcsolatos
vélemények megoszlását a következő
táblázatban foglaljuk össze:

említett régi reflex, és így az egység
fenntartását (esetleg a megosztottság
titkolását) fontosabbnak tartják a város
érdekeinél. Elképzelhető, hogy éppen
ezen vezetők közül került ki az a 19,8
százalék is, akik szerint „közügyekben

Helyi vezetők konfliktustűrő képessége (%)

kérdésszám 1. 2. 3. 4. 5.

1. Egyáltalán nem ért e.
2. Nem ért egyet
3. Egyetért
4. Teljesenegyetért
Adathiány

A kérdéseket a 10 másik értékdimen-
zió kérdéseivel vegyesen tettük föl*, a
válaszok az „egyáltalán nem ért egyet"-
től a „teljesen egyetért"-ig (1-4) terjedő
skálán kaphattak értékelést. A kérdések
felében az adott érték szempontjából po-
zitívan, másik felében negatív módon
történt a kérdésfeltevés, abból a kérdezői
tapasztalatból kiindulva, hogy könnyebb
az egyetértést kinyilvánítani, mint az
ellenkezést. Az előbbi öt kérdésre adott
válaszok pontszámait összegezve a 30
város vezetői a következőképpen viszo-
nyulnak a konfliktusokhoz (lásd az 1.
ábrát).

A legtöbben 13-14 pontot „értek el"
(27%), a kérdezettek mintegy 80 szá-
zaléka is e körül az érték körül helyez-
kedett el. Azokat, akik igen alacsony
pontszámot szereztek, konfliktuskerü-
lőknek nevezhetjük, és többen vannak
(11,2%), mint azok, akik az átlagosnál
jobban készek a konfliktusok elviselé-
sére. A konfliktust jól tolerálok aránya
mintánkban 7,8 százalék volt.

Az egyes kérdések értékelésekor fi-
gyelembe kell venni, hogy nem tudjuk
milyen tapasztalatok, előzmények birto-
kában válaszoltak egyetértéssel vagy el-
utasítással a kérdezettek. Mindenesetre
megállapítható, hogy az új helyi vezetők
gondolkodásába máris jól beépült a
konfliktusok elviselésére való készség.

Anélkül, hogy általános érvényűnek
gondolnánk ezeket a válaszokat, meg-
említjük, hogy a negyedikként felsorolt
kérdésnél pl. minden ötödik megkérde-
zett vezető esetében működik még az

22,90
54,40
15,10
4,70
2,90

4,70
40,40
45,60

6,90
2,40

8,00
68,70
16,20

1,30
5,80

16,90
59,10
16,90
3,60
3,50

0,40
13,10
76,00

7,80
2,70

a döntéseket egyhangúlag kell meg-
hozni."

Az ötödik áMással a vezetők több mint 80
százaléka egyetértett, vagyis a túlnyomó több-
ségük inkább lemondana saját meggyőződé-
séről, szándékától, ha az a konszenzus felbon-

tását eredményezné. Ugyanakkor két-
harmaduk nem ért egyet a harmadik
állítással, vagyis a város érdekét előbb-
revalónak tartja, mint a helyi közösség
harmóniáját. (Ezeket az eredményeket
érdemes lesz majd összevetni a lokali-
tás-lokalizmus dimenzióban tapasztalt
értékekkel, mert segít értelmezni azt,
mi is vezetői szemmel a lokalitás; a
település maga a fontos elem, vagy az
ott élő emberek, a közösség jóléte.)

A vezetők konfliktustűrő készsége
városok és régiók szerinti bontásban is
igényt tarthat figyelmünkre. Az alkal-
mazott számítási mód miatt minél ma-
gasabb az elért pontszám, annál jobban
tolerálják az adott régió, illetve város
megkérdezett vezetői a konfliktuso-
kat.

1. ábra
Konfliktustűrő képesség

(átlag= 13,39; szórás=l,65; nincs adat=8,4%)
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Konfliktust jól
tolerálok:

7,8%

Konfliktuskerülők
11,2%

oo CB OI K> CO CD 0O

Összesített átlagérték

* Az értékek vizsgálatára a nemzetközi szociológiában standard skálákat és azokhoz ajánlott kérdéssorokat dolgoztak
ki. Ehhez a felméréshez is ezekből válogatták az egyes tézisekeL Azért tesznek föl az adott értékhez több (4-5) kérdést,
hogy a megfogalmazások esetlegességét ki lehessen szűrni.



Az öt konfliktuskérdésről
átlagai:

Városok régiókként

Budapest

É-Dunántúl
Csorna (GyMS)
Esztergom (KE)
Keszthely (Zala)
Mór (Fejér)
Veszprém (V)

D-Dunántúl
Mohács (BA)
Tamási (TO)
Csurgó (SO)
Szombathely (V)

É-Magyarország
Edelény (BAZ)
Pétervására (H)
Putnok (BAZ)
Sajószentpéter (BAZ)
Pásztó (N)
Vác (PE)

Duna-Tisza köze
Baja (BÁ)
Dabas (PE)
Kiskőrös (BÁ)
Szeged (CS)
Ráckeve (PE)
Jászberény (JNSZ)

Tiszántúl
Hajdúnánás (HB)
Sarkad (BÉ)
Nádudvar (HB)
Tiszafüred (JNSZ)
Fehérgyarmat (SZ)
Nyíregyháza (SZ)

Teljes minta

alkotott vélemények összevont

Átlagpontszárr

14,11

13,39
13,57
13,40
13,07
13,47
13,69

13,41
13,80
13,33
13,43
12,75

12,95
13,73
12,57
12,36
12,79
13,43
12,79

13,48
13,73
13,20
14,15
14,07
13,23
12,60

13,48
13,53
13,64
12,73
13,59
13,71
13,79

13,39

i szórás

1,15

1,73
1,60
1,59
2,19
2,07
1,44

1,83
2,14
1,76
1,09
1,96

1,54
2,15
1,34
1,01
1,42
1,16
1,63

1,76
1,39
1,52
1,21
1,68
1,74
2,47

1,48
1,46
1,34
1,87
1,88
1,07
0,97

1,64

kódértékeinek

esetszám (fő)

27

69
14
15
15
15
13

59
15
15
14
12

85
15
14
14
14
14
14

85
15
15
13
14
13
15

87
15
14
15
15
14
14

412

A jellegzetesen konfliktuskerülő, il-
letve az azt különösen jól toleráló váro-
sokat a következő ábra segítségével
mutatjuk be. (A kijelölt, átlagos sávba
esik a megkérdezettek többsége.) (2.
ábra)

A régiók sorrendje tehát a konflik-
tus elfogadása szempontjából az átlag-
pontszámok alapján: az átlagnál job-
ban tolerálják a budapestiek, a Duna-

Tisza közén élők, a tisztántúliak és a
déldunántúliak; az átlagnál kevésbé az
északdunántúliak és az Észak-Magyar-
országon élők. Városonkénti bontás-
ban az is látszik, hogy a regionális
átlagok mögött nagy különbségek hú-
zódnak meg. (A magasabb értéket el-
érők összességében jobban tolerálják a
konfliktusokat.) A helyi vezetők között
a legtöbb „konfliktuskerülő" Jászbe-

rényben, Szombathelyen, Keszthelyen
és Nádudvaron van, a másik végletet
Szeged, Kiskőrös és a két budapesti
kerület képviseli, ahol a vezetők több-
sége az átlagnál jobban tűri a konflik-
tusokat. A legszélsőségesebb nézeteket
Mohácson, Edelényben, Tiszafüreden
és Keszthelyen hallottuk. Úgy tűnik,
ezekben a városokban van a legkeve-
sebb egyetértés a tekintetben, hogy a
döntéseket milyen mechanizmussal
kell meghozni, vitákkal vagy a problé-
mák eltussolásával lehet-e jobban szol-
gálni a várost

A lokalizmus mint
érték

A standard interjúnak ebben a ré-
szében olyan állításokról kellett a ve-
zetőknek véleményt mondaniuk, ame-
lyek a helyi és az országos érdekek
viszonyára, a kérdezettek szerint érvé-
nyes prioritásokra vonatkozott. Azt
gondolhatnánk, hogy városi vezetőket
kérdezve, ezen érdekek egyensúlya
természetes módon a lokalitás javára
billen, ha a kérdezettek megfelelnek
aktuális politikai szerepüknek.

Lássuk az egyes kérdéseket!
1. Országos célokat nem szabad úgy

megvalósítani, hogy az túl nagy terhet
rójon a helyi közösségekre.

2. Bár fontosak az országos ügyek,
az embereknek elsősorban a saját tele-
pülésük problémáival kell törődniük.

3. A közösség, a város nem tud
fejlődni, ha mindig az országos célok
kapnak prioritást.

4. Nem kellene annyit törődnünk
országos gondokkal, hiszen annyi baj
van a saját városunkban is.

5. A helyi vezetőknek mindig ké-
szen kell lenniük arra, hogy programja-
ikat az országos célokhoz és politiká-
hoz igazítsák, még akkor is, ha ez
hátrányos a városuk számára.

A vélemények szerint a vezetők ál-
talában nem kérdőjelezték meg az or-
szágos érdekek fontosságát (a 4. állí-
tással 82%-uk egyetértett), de konkré-
tan a város érdekével szembeállítva
többségükben a lokalitás mellett sza-
vaztak. A kérdésekre kapott összpont-
számok azonban azt mutatják, hogy
mindkét irányban magas a „szélsősé-
gesek" aránya. A lokalitást mint érté-
ket az átlagnál kisebb mértékben érezte
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fontosnak a megkérdezettek 12,8 szá-
zaléka, ezt a csoportot röviden nemzet-
érdekpártinak nevezhetnénk. Az átlag-
nál jóval fontosabbnak tartja a helyi
érdekeket 11,3 százalék, e vezetőket
várospártiaknak neveztük el. Az elosz-
lást a 3. sz. ábra mutatja. A lokalitás
régiónként és városonként eltérően
fontos a helyi vezetőknek. Az összes
idevágó kérdésre adott válaszok átla-
gos pontszámai alapján a helyi érdeke-
ket legmagasabbra Észak-Dunántúlon
(13,56) és a Tiszántúlon (13,49) helye-
zik, míg az országos érdekek túlsúlya a
budapesti vezetők értékrendjében a
legmagasabb (12,75). Lássuk most az
egyes városokat, mennyire térnek el az
átlagos pontszámoktól! (4. ábra)

Az ábra közepén a teljes populáció-
ra vonatkozó átlag és a szórás segítsé-
gével kijelöltük az „átlagosan gondol-
kodó" városok sávját, így jól látszik,
hogy ehhez képest merre térnek el az
egyes városok vezetőinek álláspontjai
a lokalitás értékével kapcsolatban. Az
átlagos sávon belül maradókat Á-val,
az országos érdekeket az átlagosnál

2

3O

2 6

2O

18 H

1 0

3. ábra
Lokalitás

(átlag=13,40; szórás=l,84; nincs adat=7,8%)

Nemzetérdek-pártiak
12,8%

Várospártiak:
11,3%

00 CD

Összesített átlagérték

2. ábra
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jobban preferálókat 0-val, a lokalitást
erősen fölértékelő várospártiakat V-
vel, a mindkét irányba „kilógókat" pe-
dig D-vel jelöltük, utalva ezzel arra,
hogy az ottani városi vezetők vélemé-
nyei erősen differenciáltak.

Ebben a tanulmányban csak a vizs-
gálat alapadataiból tudtunk néhányat
bemutatni. A részletesebb elemzés, az
okok keresése még ezután következik.
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4. ábra
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Szeivolt Katalin: Árpád (1991)
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Erdei-Szabó István versei

Állapottöredék VI.
csönddel vagyok teljes
álmom harang alatti mise
beleárvulok a hallgatás
vermeibe
nyomorít ez a század
csontom is jajgat belé
kiabálok szórom magam
hetedhétfelé
s míg kedvem kódorog idegenbe'
legyintek meglopottan
készülődő keserveimre

Lélekvesztő
Egyszer s mindenkorra
arcképtelenül
lélek a testtől
érintetlenül
Fény és árnyék
sors és ajándék
Valamiféle föl támadás
határán
öröklétiglen árván

Turcsány Péter

Megmaradásunk litaniája
Magyarrá, szláuvá, szásszá, románná
Dübörögtek görgeteg-súlyú sorsok,
Szétszóródva is egymást lapítjuk,
Hogy a szertetekintő beleborzong.

Szász freskókon mennyi elevenség,
Oláh bányászokkal szürcsög a cujka,
Tót szorgalom és ruszin nóták
Lankáin a magyar dac mintha lapulna.

Szégyellünk élni, szűrjük álmainkat,
Szédülünk ránkvert sár rágalmaitól,
Földjét tagadja, magyarnak az kit szült,
S itt ki teng-leng, múltról az feledve szól.

Templomunk volna-e, ahol a misét
Kodály kórusával Bartók zokogná?
Rákóczi Nagyúrnak Ady celebrálna
S térdre hullott népünk válna -fájdalommá!

Fájdalmunkból nőne bércünk, kószálunk,
Orgonálna rajta ezeríziglen
Magyarrá sarjult, magyarrá tett ősök
Megtépázott hite- megtartó hitben!

Nem szabad, ó Isten, fel-ki-eloldódnunk!
Hol a szíjjártó, ki szorít nyereggé,
Ránk a jövő hogy üljön, a nyargaló,
Jutalmát hogy szenvedésünk elnyerné?

Jaj, szándék, mennyi széthordott kívánság
Faragatlan fekszik, közös múlttá fagyva;
Összeférhetetlen gőgjeinket, Isten,
Törd szét, törd már szét miriád darabra!

Budapest, 1990. december



TÖRTÉNELEM

Sallai János

Jászalsószentgyörgy
a térképtörténet tükrében

Az elmúlt években tapasztalhatóan
növekedett történelmünk objektív fel-
tárásának igénye. Vonatkozik ez hely-
történeti vizsgálódásainkra is. Felhasz-
nálva térképtörténeti ismereteimet, ku-
tatásaimat, e rövid tanulmányommal
kívánom bemutatni és szemléltetni
azokat a régi térképeket, amelyeken
Jászalsószentgyörgy fellelhető.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a
Zagyva folyó bal partján fekvő község-
gel elsőként a XVIII. század elején
készült térképeken találkozhatunk. A
Magyarországról készült első, az ún.
Lázár-térképen (1528.) a szomszédos
Jánoshidát (Ianashida) és a megye-
székhelyt, Szolnokot (Zolnok) lehet
felfedezni, amiből következtethetünk a
település helyére. Az ezt követő idő-
szakban készült térképek mind Lázár
térképét vették alapul, ezért a XVI.
századi Magyarország-térképen nem
szerepel Jászalsószentgyörgy neve.

A török kiűzését követően az orszá-
got L. F. Marsígli vezetésével J. C.
Müller és M. Visconti helyetteseivel
felmérték, és stratégiailag, topográfiai-
lag fontos térképeket készítettek. így
került sor a Duna (1700.), Erdély
(1699) és Magyarország (1709.) térké-
peinek megalkotására és kiadására.

A Johann Christoph Müller által
elkészített 1:550 000 méretarányú,
négyszelvényes térképen találhatjuk
meg elsőként Jánoshida településtől
délre S. György települést. (Az 1689-
ben kiadott első magyar kisatlaszban
ugyan Ianoshida felett jelölve van egy
S. Georg, de ez nem lehet a fent neve-
zett település, mivel mérete nagyobb,
mint Szolnoké, és egy kiemelkedő vár
mentén van ábrázolva. Köztudott,
hogy Szentgyörgynek nem volt erős
vára.)

A XVIII. század elején élt és a
tudomány több területén maradandó
alkotást hagyott az utókorra Mikoviny
Sámuel (1700-1750), ki jelentős tér-
képművekkel ajándékozta meg a kar-

tográfia világát. Ezek közül is kiemel-
kedtek a vármegye térképei, valamint a
Jászság térképe. Ez utóbbi alapján sze-
rezhetünk tudomást a jászsági települé-
sek pontos helyéről, XVII. századi
megnevezésükről. így Alsószent-
györgy névvel ott találjuk a Zagyva
folyó partján Jászalsószentgyörgyöt is.

Ugyanebben a században Bedeko-
vich Lőrinc készített térképet a Jász-
ságról és így Jászalsószentgyörgyről is.
Térképe sokáig a falu a falu irattárában
volt található. Jelenlegi helyét sajnos
nem sikerült felkutatni.

1769-ben készült el Müller ezredes
Magyarország-térképe, melyen Jaziges
(Jászság) területén Alsószentgyörgy
névvel tünteti fel a falut, és jelöli a
Boldogházára és Ladányra vezető uta-
kat.

A települést is felmérték az első
katonai felvétel során, melyre 1763 és
1785 között került sor. A felvétel ere-
deti szelvénye Bécsben, másolata a
Magyar Honvédség Katonai Térképtá-
rában található. A térképen jól látható a
Zagyva folyó, a házak, az utcák, a
templom, a temető elhelyezkedése.
Fontos dokumentum ez a falu törté-
netének vizsgálatában, mivel a felvéte-
lezés pontos információt ad a XVIII.
század végi helyzetről.

A felvételezés során készült ország-
leírás Jászalsószentgyörgyre vonatko-
zó részének magyar fordítása a követ-
kező:

1. Alsószentgyörgy Jánoshidától 1,
Jászladánytól 1 1/2, Alattyántól 1 1/2,
Kisértől 3 1/2, Apátitól 4 1/4, Mihály-
telektől (Jásztelek) 4 1/4 órányi járásra
van.

2. Egy templomfal, egy malom a
Zagyvából eredő pataknál.

3. Mint Alattyánnál. '
4. A Borsa erdő Szt. Györgyhöz

tartozik, és többnyire vad gyü-
mölcsfákból áll.

5. Mint az előbbiekben Alattyánnál
írva volt.

6. Mint az előbbiekben Alattyánnál
írva volt.

A XIX. században, a tudomány fej-
lődésével a második (1806-1869) és a
harmadik (1869-1887) felmérés még
pontosabb térképeket adott az ország-
ról. A II. felmérés anyagában már a
Jász Alsó Szent György névvel talál-
kozunk, s a faluról is aprólékosabb
képet kapunk. így a házak, az utak, a
templom, a temető, a birtokok is jól
láthatók. A szomszédos települések, a
falu határa és az ott található rétek,
mocsarak megnevezése szintén fellel-
hető.

A felmérések anyagára épült a
Schédus-Blaschnek által készített tér-
kép, melyen a Jászság közigazgatási
határairól kapunk információt.

A XIX. század elején (1811) Görög
Demeter által kiadott atlaszlapok közt
ott találhatjuk a „Pest, Pilis és Solt
törvényesen egyesült vármegyék, a
Jászság, a Nagy- és a Kis-Kunság"
című lapot, melyen megtalálhatjuk a
század eleji állapotnak megfelelő köz-
igazgatási beosztást, így Alsó Sz.
György helyét is.

A polgári térképészet történetében a
kataszteri felvételezés során készítet-
ték a legrészletesebb térképet Jászalsó-
szentgyörgyről.

Az első részletes kataszteri felmé-
rést 1786-ban II. József rendelte, ami
nagy ellenérzést váltott ki a nemesség
körében. Ennek kövvetkeztében a
munka félbemaradt, és az elkészült ré-
szek térképét is megsemmisítették.

A második alkalommal 1850-ben, a
forradalmat és szabadságharcot köve-
tően rendelték el a felmérést. Az ennek
következményeként elkészült, község-
határanként 1:2800 méretarányú térké-
pek ma az Országos Széchényi Könyv-
tár Térképtárában található, így Jászal-
sószentgyörgy kataszteri térképe is.
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A kataszteri térkép hátoldalán a kö-
vetkező feljegyzés található:

„Az ezen vázlaton lerajzolt kimuta-
tás az alól írtak jelenlétében a helyszín
megjáratván helyesnek találtatott

Jász Alsó Szentgyörgyön
Mártius 8-án 1852
Jász alsószentgyörgy község
Ügyvezetője: Bátor Imre
Választmányi tagok:
Tóth Miklós
Sipos S Pál
Rigó György
Varga István
Kormos András

Tóth T Ferentz"
A közigazgatási és a megyetérké-

pek közül kiemelkedik a századfor-
duló táján készült Hátsek Ignácz által
rajzolt közigazgatási és a Koguto-
wicz Manó által rajzolt vármegyetér-
képek, melyeken Alsó Szent György,
majd az 1901-ben bekövetkezett tele-
pülésnevek törzskönyvezése folytán
(elnyerve a mai nevét) Jászalsószent-
györgy névvel találhatjuk meg a tele-
pülést.

A XX. században a térképészet
fejlődésének köszönhetően termé-
szetesen légifénykép is készült a fa-

luról. Az újabb felmérések során a
településen bekövetkezett változásokat
rávezették a térképekre. A legújabb
térképeket még nem tárták a nyilvá-
nosság elé.

Rövid tanulmányomban a teljesség
igénye nélkül kívántam bemutatni a
Jászalsószentgyörgyről készült térké-
peket. A legkiemelkedőbb alkotások
felsorolásával szerettem volna a tele-
pülés múltjáról kiegészítő tájékoz-
tatást, képet adni.

Szeivolt Katalin: '91 pornója



Wirth István

Palackposta a XIX. századból
Major Endre múlt században élt jászárokszállási gyógyszerész. 1880-ban

háza építésének megkezdésekor egy befőttesüveget helyezett el a koalapban. Az
üzenetet tartalmazó üveg 1981-ben a ház bontásakor került elő. A bontást végző
munkások felnyitották, és egy levelet találtak benne, a levélbe egy szappant
csomagoltak, a szappan a vele érintkező területeken olvashatatlanná tette az
írást. Mellékletként még néhány pénzdarabot és az 1880-as esztendőből szárma-
zó újságot tartalmazott az üveg. A bontás során megtalált tárgyakat az újságok
kivételével a művelődési házba hozták. A levélről - ami 1981 óta szőrén-szárán
eltűnt - fotókópiát készítettem. A levél közreadásával Jászárokszállás gyógysze-
részének és egykori főbírájának végakaratát szeretném teljesíteni. Sajnos az
említett ok miatt a levélben és a kópián is 4 x 4 olvashatatlan folt található, az
olvashatatlan részeket tartalmazó kihagyásokat pontozással jelöltük.

A levél, amely megírása után mintegy 110 esztendővel jutott el címzettjeihez,
szaggatott szövegszerkesztése ellenére is értékes kordokumentum. Egy vagyo-
nosodó, tekintélyes mezővárosi polgár nagyon őszinte gondolatait olvashatjuk
városa, országa, nemzete sorsáról.

Gondolkodása nem mentes a XIX. század hetvenes-nyolcvanas éveiben
felerősödő antiszemitizmustól sem. Őszinte vallásossága, hazaszeretete és lokál-
patriotizmusa, melynek annyi jelét adta írásban és közéleti működésében, úgy
érzem, mégis feljogosítja a „megtalálót", hogy közzétegye ezt az írást.

Dicsértessék az Úr
Jézus Krisztus! *

A megtaláló, azt hiszem, rá fogja
mondani, Mindörökké Ámen. Áldás,
békesség a megtaláló kedves magyar
véreimnek.

Midőn ez épületet emeltettem,
szükségesnek találtam az alapkőbe a
ház és a ház tulajdonosának történetét
megírni. Én Major Endre gyógyszerész
születtem Sátoralja Újhelyben, Zemp-
lén megyében az úgynevezett Zolyom-
kai utcában iparűző szülőktől 1823.
november l-jén.

Iskoláimat, 6 gimnáziumi osztályt
igen jó sikerrel az ottani Piaristák gim-
náziumában végeztem. Jó tanuló, emi-
nens voltam. Pap akartam lenni, de
mivel pártfogóm nem volt, Kassára
írattak be, így kénytelen voltam gyógy-
szerészeti pályára lépni, pedig érzem,
hogy nagy ember válhatott volna belő-
lem, de szegénységre jutott szüleim
reám nem költekezhettek. 1840. szep-
tember l-jén gyakornoknak Király
Melmecre Moór János gyógyszerész-
hez ... Békés Csabán volt ... Jánosnak
... s azhoz ott 1 évet töltöttem. Jász
Berénybe kerültem a Sz. háromság
gyógyszertárba, hol két évet töltöttem

1845^47 közt. Innen felmentem a kur-
zusra, hol 1 évet kihúzván diplomát
nyertem jún. 15-én.

1848. kiütvén a forradalom,a Körö-
si önkéntesekkel bevonultam Szalk
szentmárton Abony fele vonultunk,
Ozoránál elfogtuk okt. 6-án Rót és
Filipovics generálisokat és katonáik
közül mintegy tízezret. Az elfogott ge-
nerálisokat Pestre kísértem. Nagy kő-
rösre mentem az iskolába, volt nagy
korház itt expediáltam a számos beteg
és sebesültekhez. Ott Conditioba lép-
tem Esser Károly gyógyszertárába a
magyar címerhez - hol 1854 májusáig
voltam - az ő jótállása mellett vettem
meg az Árokszállássi gyógyszertárt 4
ezer pengő forintért és a házacskát 600
forintért, az nagy pénz volt az időben.

Isten segedelmével szorgalmam ál-
tal letörlesztettem a vállalt néhány év
alatt. Ide jöttem 1854. május 14-én,
megnősültem, elvettem Világhy Júlia
kedves nőmet áldott jó munkás terem-
tés és szép asszony. Kedves nőm attya
Világhy József gazda tiszt volt gr.
Batthyányi József Úr adácsi birtokán
hol nőm 1828-án született. Világhy
József, Pálnak fia volt. Kisdobokon
Komárom megyében született. Vi-
lághy József mint számtartó 1831. feb-
ruár 25-én Horton elhalálozott és ott

temettetett el, hol sírköve van. Anyó-
som Paulovich Karolin, de Kirjászon
özvegységre maradván Hortról Árok-
szállásra anyai Pethes birtokába költö-
zött, mivel az attya Paulovich József...
szolgabíró, anyja Pethes Mária volt.
Ezért férje halála után haza jött. Anyó-
som második férje Pethes József Cs.
Cs. K. főhadnagy volt, kitől gyermeke
nem lett. E jó mostohaapa 7 öl utáni
földeket nőmnek hagyott, anyai testa-
mentumaként 5 öl utáni 3 öl Paulovich
...; kapott vagyon összesen 16 öl után
belhatári föld, mely szépen befásítva
az őrsi útban van és majd a... hídig tart.

Született 1 fiam Endre 1856. július
5-én, elvégezvén iskoláit, érettségi
vizsgák után a gyógyszerészeti pályára
lépett, s e tárgyban diplomát nyert,
majd doktorátust szerzett mind dr. Ma-
jor Endre vezeti a gyógyszertárt ... A
ház is az ő számára épült, amelynek
fundamentumában ezen irat meg fog
találtatni. A gyógyszertárt vettem Mó-
ric Demeter gyógyszerésztől, ki árusí-
totta a gyógyszertárt, továbbá Cser La-
jostól ...

Már 26 éve lakom itt, voltam temp-
lombíró, városi mindenes, Kórház gaz-
dasági pénztárának kezelője. 4 évig
város fő bírája, mikor a városházát is
1863-64. építettem, 1865-ben vissza-
lépvén a tényleges szolgálattal, mint a
város virilis lakosa a közügyekben te-
vékenyen részt veszek, vagyok megye
és közigazgatási bizottsági tag és min-
denféle közügyekben kiküldött egyén.
Ezen építendő ház kő alappal fog 3
ezer osztrák értékű forintba kerülni.
Építi Aladi István, Sánta és fia szintén
Sánta Émán 600 forintért anyag nélkül
-188O.dik évben.

Polgármester idősb. Móczár Alajos,
főjegyző Csuka Ignác, kapitány Flosz
János, ügyész ifj. Márkus József, má-
sodik bíró Csikós József, adó szedő
Hegedűs Kálmán, ellenőr Sipos Béla,
árvagyám Farkas József, árva referens
Ficzek Béla, levéltárnok Nemoda Ig-
nác, templombíró Móczár István, 2-ik
jegyző Koczián Gyula. Szállás birto-
kos öreg Görbe József - Dékány Jó-
zsef, Törőcsik József főesperes és pré-

* 1756-1886-ig Jászárokszállás városi jogú, illetve rendezett tanácsú város volt. Lakóinak száma 1880-ban
10 525, kik közül mintegy 170 volt izraelita vallású. A cigányok számáról nincs megbízható adatunk. (W. L.)



post alkalmasint még ez évben kano-
nok lesz Káplán Stipula József Liszká-
ról való Hulin István berényi Kabik
Tódor barát, Jablonkáról kántor Nagy
János.

Házam 6 ablakú a parókiával szem-
ben a barátlak tőszomszédságában. -
Ezen 1880-dik esztendő nevezetes ar-
ról, hogy 1879-ik évi december l-jén
egy kissé megfagyván a föld, másnap
nagy hó esett és eltartott tél végéig,
volt örökké 20-25 fokos hideg, a ker-
tekben a gyümölcsfák elfagytak. így
jártam a belhatári gyümölcsömmel.

Mostanában a búza ára 10, 12 f
köblönként a piacon. Most következik
a tizedes év, talán ezek boldogabbak
lesznek - a város lakossága most 10
ezer körüli, ide csatoltam a papi név-
tárt, mely 1870. került népszámlálás
után. Készült a városon végig kő út, a
végső házig járdák készültek...

Országos követünk Gullner Gyula
Abonyból, ellenzéki ember július 14-
én jön a beszámoló ... tartani. Külön-
ben a Jászság örökké ellenzéki követe-
ket küldött fel az országgyűlésre ú. m.
Pethes József, Oláh Gyula, Király Ala-
jos a ..., ezeknek köszönheti, hogy be

olvasztotta a Tisza Kálmán minisztéri-
uma Szolnok megyébe. A szomszéd
Őrsön (Tarnaörs) birtokos Br. Orczy
László, utódai u. m. Emil, Félic Cheru-
bin és Serafin...

Viszneken, Adácson gr. Batthyányi
József, Vámosgyörkön visontai Ko-
vách László és Major Endre voltak
birtokosok Gyöngyösről. - És most
már azzal zárom be soraimat, hogy az
Isten adjon szegény magyar nemzetnek
jobb jövőt, virágozzék e között az irigy
szerb, oláh, szász faj között. Védje a
kormányát és fejedelmét, mert csak így
tudhatja fel magát Európában.

Nagy veszedelme nemzetünknek a
zsidóság szaporodása, ez elnyeli a
földbirtokot, a legtöbb birtok már a
kezük között van. A nemzet adósodik,
a pálinka ital nagy mérvben terjed,
még az asszonyok is isszák, a luxus
nagy, selyembe jár a fehérnép. Ne adja
Isten, de végelszegényedés fog beállni
a zsidók miatt.

Támadt is Lstóczy Győző ország-
gyűlési képviselő elnöklete alatt egy zsidó
ellenes Liga, dehát többsége adós az em-
beriségnek..., az egyletbe be állani, nem
mernek zsidót és a cigányt az országból

kívülre küldeni, mert addig boldog
nem lesz az ország - meglássák. Aki
valaha e házat szétbontja és rátalál az
írásra, tegye közzé, ne sajnáljon éret-
tem - bár éltemben a becsületesség
mintája voltam - egy miatyánkat el-
mondani és egy misét szolgáltatni.

Legyen áldott és boldog, az utókor,
szeretnék akkor feltámadni, mikor e
levél napvilágot lát, de lélekben az
olvasó mellett leszek.

Légy boldog kedves olvasóm és ne
feledkezz meg rólam, akár vagyok ro-
konod vagy ősöd, akár nem. Isten,
Isten, Isten veled utókor, mikor már
nekem a csontjaim is porladnak.

Jászárokszállás, júl. 1880.
Sarlós boldog asszony napján

Major Endre gyógyszerész és köz-
birtokos

Világhy Júlia
ifj. Dr. Major Endre
gyógyszerész tudor
a város Doctora Dr. Margonyai

Gyula miskolci

WFg

Szeivolt Katalin: Én, részegen (1991)



Barabás Imre

A kútfúrás történetéből
Jászjákóhalma, Piac-téri kút

„... a községben egy artézi kútnak
létesítése elhatároztatott, melynek
költségéhez a község 50 százalékkal
köteles hozzájárulni" - olvashatjuk a
jászjákóhalmi képviselő-testület 1894.
október 10-i gyűlésének jegyzőköny-
vében a törvényhatósági bizottság dön-
tését.

A jelenlevők egyetértéssel fogadták
az ügyet előterjesztő főjegyző szavait,
a felmerülő költségekkel kapcsolatban
azonban más nézetet fejtettek ki hatá-
rozatukban: „... miután az artézi kút
létesítése iránt a községben a mozga-
lom már régebben megindult, s ezen
czélra már egy bizonyos összeg rendel-
kezésre is áll, s már arra nézve is
történt intézkedés, hogy fúró gépet na-
gyon mérsékelt dijazás mellett kaphat,
ezen kívül a munka felügyeletére ah-
hoz értő itteni lakos dij nélkül vállalko-
zott is - azon tiszteletteljes kéréssel
járul (a képviselő-testület - B. I.) a tek.
törvényhatósági bizottsághoz, hogy a
kútnak létesítését a törvényhatóság ál-
tal kirendelendő szakértő felügyelete
mellett a községre bizni méltóztassék,
ha pedig ez nem megy, legalább a ránk
eső összeget szállítsák le 30%-nál ke-
vesebbre."

El kell ismernünk, hogy ebben az
esetben jó oka volt a vezetésnek arra,
hogy szabadulni igyekezzen a reá
kényszerített pénzügyi tehertől.

Hasonlóan felülről jövő elrendelés-
re nem sokkal azelőtt kellett megven-
niük egy - a kolerajárványok veszélyét
csökkentő - 395 forintos gőzfertőtlení-
tő gépet, ugyanakkor folyamatban volt
az új iskola építése, valamint a temp-
lom tatarozása is. Mindezek persze
nélkülözhetetlen beruházások voltak,
de a megvalósításukhoz szükséges
pénz jelentős részét már így is Friczek
Károly plébános biztosította, és hát az
egyház teherviselő képességének is
megvoltak a maga határai.

Nem meglepő tehát, ha nem siették
el a dolgot, és két évvel később Rónai
József főjegyző még mindig csak arról
számolhatott be a képviselőknek, hogy
beszélt a jászberényi vezetés egyik elő-
kelőségével, aki ígéretet tett neki a
városban már évek óta dolgozó fúróbe-
rendezés kölcsönadására, valamint,
hogy értekezett a berendezés „... mes-
terével az itt készittendő kút munkála-
tának elvállalása iránt, ki ki is jelentet-
te, ... a munkát hajlandó elvállalni ak-
kor, ha a Jászberény városban elvállalt
két kútfuratási munkálattal rendbe
jön."

A főjegyző ezután felkérte a jelenlé-
vőket, hogy szavazzák meg az előrelát-
hatóan 2700 forintos költséget, egyben
reményét fejezte ki a közpénztár meg-
kímélésével kapcsolatban „... mert bár
mennyire is óhajtja az artézi kút készí-
tését, de azt egyáltalán nem szeretné,
ha a kút készítéséből kifolyólag közsé-
gi pótadó emelkedés következne be."

Megemlítette saját javaslatát: a
jászberényi bankban a kút készítésére
már korábban letétbe helyeztek 203
forint 99 krajcárt, továbbá, mivel „...
helybeli lelkész főtisztelendő Ficzek
Károly úr által 200 fr ajánltatott meg,
határoztassék el, hogy a temetőből el-
adott fák árából s már idáig kamataival
együtt mintegy 800 frt-ra felszaporo-
dott pénztár, melynek biztos rendelte-
tése nincsen, fordíttassék a kút készítés
költségeire", a maradék 1500 forintot
pedig a közbirtokosság pénztárától kell
kölcsön venni.

A képviselők megszavazták az in-
dítványt, akárcsak azt az elképzelést,
hogy a fúrásra a községház és a fogadó
között kerüljön sor. A kivitelezésre
felkért Hoffer Antal és Schrédl István
jászberényi gépészek 1897 végén nyúj-
tották be végleges költségjegyzéküket
megbízóiknak, akik azt elfogadták,
egyben kijelentették, hogy bár Horváth

Pál társuk, valamint Antal István főbí-
ró és Rónai József főjegyző már eddig
is sokat tettek a kútért „... célszerűnek
látszik, hogy még szakértőül Egyházi
József és Tóth A. Sándor képviselő
urak is felkéressenek, hogy ezen ügy-
ben szükség esetén közre működni szí-
veskedjenek."

Magáról a tényleges fúrási munká-
ról semmi nem maradt fenn az utókor-
ra. Annyit tudunk, hogy 102 mm-es
csővel kezdtek, majd 230 m-ben álltak
meg véglegesen, 117 l/p hozamot kap-
va ismeretlen magasságban a terep-
szint felett. A 17 °C-os víz nyugalmi
szintje állítólag + 1,0 m volt.

Az 1898 nyarán lezajlott kútátadást
követően az addig szakértőként dolgo-
zó Egyházi József gőzmalom-tulajdo-
nos saját kútjának elkészítéséhez köl-
csönkérte a képviselő-testülettől a fú-
róbódét és a használt csöveket, amit
díjazás nélkül meg is kapott, mert -
mint az a szeptember 28-i jegyző-
könyvből kiderül - a községi kút készí-
tésének idejére ő is ingyen adta köl-
csön gőzgépét.

Az első artézi kút vize hamar nép-
szerűvé vált a községben, ugyanakkor
az is kiderült, hogy az északkeleti köz-
ségszélen lakók jelentős vízhordási ne-
hézséggel küszködnek.

„... amiért is nagyon kívánatos vol-
na, hogy amennyire lehetséges, az ezen
artézi kúttól a víz, minthogy oly nagy
mennyiségű, hogy csak egy nagyon
jelentéktelen részét fogyasztják el, a
felvég egy alkalmas pontjára elvezet-
tessék" - mondta az 1899. szeptember
5-i testületi ülésen a főjegyző.

Ismereteim szerint a kút a későbbi-
ekben sem vált méltatlanná készíttetői
bizalmára, hiszen egészen az 1970-es
évek végéig szabad kifolyással látta az
itt élőket, és - országút mellett lévén -
az átutazókat.
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Lipták Sándor

Adalékok a magyar sport történetéből
i.

Kevés téren ért el Magyarország több
sikert, mint a sport terén. A népek és
nemzetek versenyében nem is igen talál-
hatunk olyan hathatós tényezőt, mely a
nemzet nevét, az utolsó évszázad lefor-
gása alatt olyan széles körben tette volna
ismertté, mint a magyar sport!

- Az ősmagyarok testi ügyességét
sportszempontból nézve, legjellegzete-
sebb tulajdonságuk a nyilazásban való
képességük volt. Szakértők szerint a
lovas magyarok nyilas stílusa a nor-
mannok révén Angliába is elkerült, és
itt a mai modern sportnyilazás (íjászat)
stílusának az őse lett. Szerintük a mo-
dern íjászat stílusa a honfoglaló ma-
gyarok stílusával egyezik.

- A középkori sporttörténetek egyik
adata Magyarországról szól. Siklóssy
László kitűnő magyar sporttörténeti
művének megállapítása szerint már
1263-ban rendeztek atlétikai versenyt
fiatal lányok számára. V. István király
csepeli vadászkastélyában futásban és
ugrásban a sólymász ispán lánya, Jo-
lánta legyőzte a király lányát, Katalint.

- A király a győztes lánynak bár-
sonyt és posztót ajándékozott verseny-
díj gyanánt. Az újkori nemzetközi sza-
bályok szerint űzött sport ősei a lovagi
játékok, a tömegsport előfutára pedig a
népies játékok. Mindkettő úgyszólván
egész Európában elterjedt.

- A népies játékokról, amelyek a
mai Németország területén ezer ver-
senyzőt és tízezer nézőt is megmozgat-
tak, Magyarországon szinte semmit
nem tudunk. Ennek magyarázatát a
puszü'tó háborúk, a tatárjárás és a török
hadjáratok adják.

- Anonymus szerint a magyar vité-
zek csaknem naponta vívtak tornákat.
Más krónikák pedig arról szólnak,
hogy magyar őseink külföldi hódító
útjaik alkalmával a XII. században ver-
senylovaglást és versenyugratásokat
rendeztek. Nálunk a XII. és a XIII.
században a lovagi játékokat francia
hatásra, francia szabályok szerint vív-
ták.

A XV. században, a magyar lovag-
kor fénykorában Visegrádon és Budán

rendeztek nemzetközi lovagi játékokat.
Ezeken a játékokon lovasmérkőzések
és összecsapások többféle fajtáin kívül
ugrásban, kődobásban, gerelyhajítás-
ban, birkózásban és futásban is verse-
nyeztek. A lovagi játékok utolsó ismert
adata Mátyás király és II. Lajos korá-
ból való.

Legrégebbi egyesületünk a Késmár-
ki Lövész Egyesület. 1510-ben már
működött! 1582-ben Szepesváralján,
1587-ben már Iglón is alakult Lövész
Egyesület.

II.

Testnevelésünk
kezdetei

A történelmi újkor a görög atlétika
szellemét is felújította. Magyarországon
ez a szellem az iskolai testnevelésben
jelentkezett először. A sárospataki főis-
kola tanára, Comenius Ámos János a
XVII. század közepén már testnevelő és
sportjátékokat foglalt tantervébe. Utána
száz éwel később Koppi Odo apát a
magyar nemesi akadémia felállítására
vonatkozó tervében foglalkozik a testne-
veléssel. Ürményi József korszakalkotó
koncepciója az 1777-i Ratio Educatio-
nis. Előírta, hogy minden tanintézet kö-
zelében a minden napi játék céljaira
terek jelöltessenek. Az irat az iskola
feladatává lett, hogy a tanulóifjúság tes-
tének edzésére és erejének növelésére,
fenntartására megfelelő eszközökről
gondoskodjanak. A Ratio Educationis
rendelkezései azonban nem valósulhat-
tak meg, mivel a feltételek hiányoztak.

Az első egyetemes tanítógyűlés
1848-ban kimondja: minden tanoda
mellett testgyakorló helynek kell len-
nie. Az első felelős minisztérium tör-
vényjavaslatában a testnevelés már kö-
telező tantárgyként szerepel.

Az 1868. évi tanterv a testgyakor-
lást a középiskola rendes és a népiskola
kötelező tantárgyai közé veszi fel. Az
1885. évi országgyűlési tanügyi bizott-
ság előadója azt kívánta, hogy a test-
gyakorlatoknak a modem nevelés
rendszerében nagyobb teret kell bizto-
sítani az iskolában!

Az 1890. évi miniszteri rendelet a
tanulók cselekvésszabadságának foko-
zására a sport különböző nemeit és
főleg a versenyjátékokat tekinti a leg-
megfelelőbb eszköznek. Ezért orszá-
gos versenyek rendezését helyezi kilá-
tásba. Az 1891-i rendelet e versenyek
és játékok nagymérvű gyakorlására ad
utasítást. 1892-ben intézeti tomaverse-
nyeket rendeznek. A következő évek-
ben Budapesten, Kassán, Pozsonyban,
Szegeden, Győrben, Nagyváradon ke-
rületi, 1896-ban pedig milleneumi or-
szágos tornaversenyt tartanak, utóbbit
5000 tanuló részvételével: ez Magyar-
ország szívében páratlan látvány.

1899-ben a heti két tornaórán kívül
egy-egy kötelező játékdélutánt írnak
elő.

III.

Lövészet, a vívás és a
torna kezdete, lovaglás

A középkorban megindult lövészet
a későbbi századok folyamán sem
vesztette el jelentőségét, mert a polgári
lakosság rájött arra, hogy a lövészetben
való jártasság nagy erőt és biztonságot
jelenthet számára.

1696-ban a Budai Polgári Lövész
Egylet, 1701-ben a Pesti Polgári Lö-
völdöző Társaság alakul meg. A
XVIII. században már nagyszabású lö-
völdének tették le az alapkövét: a kö-
zönség körében ez igen sikeres, mivel
ez időtájt ez volt Pestnek a legnagyobb
épülete. A pesti nagy lövöldét 1840-
ben nyitották meg. A lövészet sportja
nem szorítkozott Pestre, hiszen Vácon
már a XVIII. század végén alakult
lövészegylet, 1808-ban lövészházat is
építettek. A magyar lövészsport első
nagy dátuma az 1874-i budai nagy
országos lövészünnepély, erre több
mint hatvan város nyert meghívást.

Hazánkban a sportszerű vívás a
múlt század elején terjedt el. Az első
magyarországi vívómesterek franciák
és olaszok voltak. A harmincas és
negyvenes években kerül a vívás okta-
tása a magyarok kezébe. Közülük a
legkiemelkedőbb Keresztessy József, a



magyar vívósport tulajdonképpeni
megalapozója. A húszas években a ma-
gyar ifjúság tanítására vívóiskola ala-
kul, s nem sokkal később már szak-
könyv is jelenik meg a vívásról.

A vívás tanításával kapcsolatban
fejlődött ki a magyarországi torna,
amikor Clair Ignác 1883-ban Budapes-
ten tcstgyakorló-iskolát nyitott. Ebből
az iskolából alakul ki a harmincas évek
végén a Pesti Testgyakorló Egylet, eb-
ben a sportnemben az első hazánkban.
Az iskola jelentősége az 1840-es évek-
ben emelkedett, mert királyi rendelet
mondotta ki, hogy a testnevelésnek a
népnevelési eszközök közé fel kell vé-
tetnie. Ez az egylet a szabadságharc
viharait is túlélte, sőt 1852-ben már
évkönyvet is adott ki.

A negyvenes években Pozsonyban,
Eperjesen, Nagyváradon, Kassán, Ko-
lozsváron és Sárospatakon is foglal-
koznak tornával. A budai tornászélet a
hatvanas évek végén kezdődik, ekkor
alakul a magyar sport egyik oszlopa: a
Budai Torna Egylet. A hetvenes évek-
ben a torna- és vívósport országos je-
lentőségű mozgalommá fejlődött.
Nagykanizsán 1866-ban alapítanak
tornaegyletet, amely alig négyéves
múlt után, 1870-ben országos tornaün-
nepélyt tart.

A hagyomány szerint a magyar lóra
termett. A múlt század végén építettek
Pesten lovaglóiskolát, hogy az ősi
sport feledésbe ne menjen. Ennek a
sportnak nagy Széchenyink lelkes
apostola volt. Szóval és írásban sikere-
sen segíti a lovaglás elterjedését. Tevé-
kenységének hátterében főként a lóte-
nyésztés fejlesztésének gondolata ál-
lott, mivel ebben gazdasági erőforrást
sej telt. Később az abszolutizmus gátat
vetett a fejlődésnek. Mégis, azokban a
nehéz időkben is értünk el sikereket.
Nemzetközi távlovaglásokon a külföl-
di szakértők is elismeréssel adóztak a
magyar lovasművészetnek.

IV.

A vízisportok kezdete
(Úszás)

Pesten már 1817-ben építettek kato-
nai úszóiskolát, de az uszodai élet csak
1830-ban indult meg. A következő év-

tizedek főképp az úszás tanításáról,
úszókirándulásokról, a strandfürdőzés
kezdeteiről, dunai úszásokról és vízi-
ünnepélyekről emlékeznek. Az úszó-
élet sem csupán Pestre szorítkozik,
mert Pozsonyról, Aradról, Gyuláról s
mindenekelőtt a Balatonról szól.

A balatoni úszósport első nagy ese-
ményének dátuma 1880. Siófok és Ba-
latonfüred között ekkor úsztak át elő-
ször a Balatont! Hosszútávú úszóver-
senyt Vác és Budapest között a nyolc-
vanas évek végén rendeztek.

A dunai uszoda első nevezetes ver-
senyét 1890-ben rendezik. Ekkor már
nemzetközi sikerekkel is dicsekedhe-
tünk, hiszen volt úszónk, aki 1889-ben
a bécsi hosszútávú Európa-bajnoksá-
gon harmadik volt!

Igazi nagy fellendülést 1893-ban a
Magyar Úszó Egyesület alakulása je-
lent. Ekkor fejlődik ki a kezdő, nem-
zetközi hírességű magyar tempó, ami
annyit jelent, hogy a versenyzők kizá-
rólag karral úsznak!

(Evezés)
Az Angliát járó Széchenyi és Wes-

selényi a magyar evezőssport előfutá-
rai. Széchenyi a húszas évek végén
próbálkozik először e sportnak hazánk-
ban való bevezetésével. A harmincas
évek folyamán ő maga is számos eve-
zőstúrát rendez. 1841-ben megalakul a
Budapesti Hajós Egylet, 1843-ban pe-
dig már versenyt rendeznek a Dunán.
A következő évtizedekben több hajós
és csónakázó egylet alakul (pl. Neptun,
Hunnias stb.). Az első nemzetközi eve-
zősverseny 1873-ban zajlott le a pesti
Dunán, amelyet a walesi herceg, VII.
Edward angol király is végignézett.
1882-ben a Balatonon is rendeztek ha-
jósversenyt, a következő években pe-
dig a magyar evezősök külföldön, pl.
Londonban is részt vettek evezősverse-
nyeken.

(Vitorlázás)
Széchenyi érdeklődését még a vi-

torlázásra is kiterjesztette, bár ez fő-
képp közgazdasági vonatkozású volt.
A harmincas években a Fertő-tavon, a
Balatonon és a Dunán egyaránt megje-
lennek a vitorláshajók. Egyleteink kö-
zül legelőször a Budapesti Hajós Egy-
let foglalkozott a vitorlázósporttal.
Batthyány Ödön gróf 1862-ben, az an-
gol trónörökös jelenlétében, a világ
első tengerészállamának fővárosában,

az úgynevezett Schooner Match verse-
nyen győzelmet aratott.

Az első balatoni vitorlázó regattát a
Győri Csónakázó Egylet rendezte, és
ekkor alakult a Balatoni Egylet is,
mely később a Stefánia Yacht Egylet
nevet vette fel. A Keszthelyi Csónaká-
zó Egylet 1879-ben alakult.

V.

Régi labdajátékaink,
természetjárás

A labdajátékok mindenkor a legő-
sibb és legkedveltebb sportok közé tar-
toztak, a nagyközönség érdeklődését a
mai napig a labdával űzött sportágak
kötik le a legjobban. Igen szomorú,
hogy a régi magyar labdajátékok isme-
rete és az irántuk való érdeklődés ho-
mályba vész, hisz mostani játékaink
szinte kivétel nélkül mind angol erede-
tűek! Régi adatok szerint a középkori
iskolákban is felemlítik a labdajátéko-
kat, később az ismertetett Ratio is! Az
első jelentősebb lépést gyakorlati téren
azonban Esterházy Miksa gróf tette
meg: ő a magyar labdajátékok népsze-
rűsítése, szervezése és szabályainak
megalkotására pályadíjat tűzött ki! Vi-
szonyainkhoz képest sokan pályáztak,
s műveikben több mint száz magyar
ifjúsági játékot dolgoztak fel.

Nyilvánvaló, hogy nem mindegyi-
kük volt magyar eredetű. Magyarázata
igen egyszerű: a jó játékok sosem állot-
tak meg egy-egy ország határánál! A
fent említett pályadíjak könyv formájá-
ban is megjelentek. A '90-es években
megjelent szakcikkek is foglalkoztak a
labdajátékokkal, s ezek nyomán a '90-
es évek végén Budapesten és Kolozs-
váron már labdakörök is alakultak. Kü-
lön érdekességként említem, hogy
1875-ben Tatatóvárosban Iparos Méta
Club alakult.

A magyar ifjúsági, illetve iskolai
testnevelés első nagy alakja Berze-
viczy Albert, aki az atlétika mellett a
játékok népszerűsítésén is buzgólko-
dotL

A magyar természetjárás hegymá-
szással indul meg. Nagy-Magyaror-
szág hegyei csábítják a turistákat: ki-
rándulásaik a század első felében álta-
lában még a vadászathoz kapcsolód-
nak. A menedékházak ez idő tájt még
nem szolgálhatták a vándort, a turistát.
Barlangok és sűrű növényzet adott vé-
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delmet az időjárás viszontagságai el-
len. A húszas években a Lomnici csú-
csot sporlturisták masszák meg. A kö-
vetkező évtizedekben turisztikai iro-
dalmunk is megindul. Ebben az időben
az erdélyi természetjárás már sportsze-
rűen van jelen. Ugyanekkor Buda kör-
nyékét is bevonják a természetjárás
körébe.

A budai hegyvidéknek 1847-ben
adnak turistáink szép magyar neveket:
Vérhalom, Nyék, Kurucles, Sasad,
Csillebérc stb.

A hegyi természetjárás ápolására
1873-ban alakult a Magyarországi
Kárpát Egyesület. A Kárpát Egyesület
menedékházakat épít, s térképeket ad
ki. Ugyancsak ők kezdtek barlangkuta-
tással foglalkozni.

A Magyar Turista Egyesület 1880-
ban alakult. Rövid idő múlva megsza-
porodtak a turistaegyesületek. Nagy
segítség volt számukra a sajtó tisztes-
séges támogatása!

VI.

Atlétika, ökölvívás,
birkózás, korcsolya,
tenisz, kerékpár

Atlétika
A magyar szabadtéri sportok kezde-

te Széchenyi István gróf és Wesselényi
Miklós gróf szerepére vezet vissza.
Széchenyi a sportban is megelőzte ko-
rát, „élete a jövő testnevelés és sport
életét vetíti előre". Széchenyi már ifjú-
kori naplóiban is foglalkozik testneve-
lési kérdésekkel: „... a lelket és testet
már fiatal korban alkalmassá kell tenni
a haza iránti szolgálatra". Főként a
gimnasztikát ajánlja. Az ésszerű edzés
elveiről szól, és azt mondja: „sohasem
késő ésszerű testnevelésbe kezdeni".
Azt állítja, hogy minden kornak meg-
van a maga sportja, sportot mindig kell
művelni, mert testünk tökéletesítésére
éppen oly gonddal kell ügyelni, mint
lelkünk művelésére. Széchenyi az
edzést idomításnak nevezi, és azt állít-
ja, hogy általa csodálatos mértékig le-
het az emberi erőt fejleszteni. Meg-
jegyzendő: ő a „sport" kifejezést nem
használta!

Wesselényi szerint nálunk keveset
ügyelnek a testnevelésre, s ha összeha-
sonlítjuk a mi „henye" életmódunkat a
nyugati népekével, a tennivalók töme-

gét kellene elvégeznünk! E két nagy
magyar testnevelési programjában
meglepő, hogy a kornak nem jelenték-
telen mozgalma, a német toma, telje-
sen hiányzik! E két nagy férfiúra az
hatott, amit Angliában láttak. Talán
kimondhatjuk, hogy Széchenyi és
Wesselényi készítették elő lelkileg a
harcot arra, hogy Esterházy nagy gon-
dolatai megszülethessenek.

A magyarországi szabadtéri sportok
kezdeti dátumának gróf Esterházy
Miksa fellépését szokás tekinteni. Az ő
lelkes, kitartó működése nélkül a ma-
gyar sport talán sohasem ért volna el
arra a magaslatra, amelyen (kornak
megfelelően) már évtizedek óta van.
Mint diplomata hosszú időt töltött
Angliában és az Egyesült Államokban.
Ott ismerte meg a szabadtéri sportokat,
az angolszász népek eredeti sportfelfo-
gását, sportintézményeiket.

Korán rájött arra, hogy a sport nem-
csak az egyént, hanem az egész nemze-
tet oly mértékben képes átformálni,
mint semmilyen más mozgalom! Látta
azt is, hogy az atlétika - a szabadtéri
sportok összessége - milyen fontos
nevelési tényező; s elhatározza, hogy
élete céljául tűzi ki a szabadtéri játékok
(sportok) meghonosítását Magyaror-
szágon. Apostolként végzi dolgát a
szabadtéri sportoknál. Még Angliában
megkezdi Viator jelzésű cikkeinek írá-
sát, s miután hazatér 1874-ben, azon
fáradozik, hogy az atlétikát az egyete-
mi tantárgyak közé felvegyék. Ezt,
nyilvánvaló, hogy nem sikerül elérnie;
de 1875-ben, április 8-án megalakítja a
Magyar Atlétikai Clubot. Esterházy
Miksa írta az első magyar atlétikai
munkákat: pl. „Gyalogsági kalauz"
(1875), „Útmutató atlétikai klubok ala-
kítására" (1876). Kevesen tudják: az
erdélyi származású Molnár Lajos
1874-ben csatlakozott Esterházy Mik-
sa gróf zászlaja alá, és nagy lendülettel
fogott bele a munkába. Molnár szárma-
zása talán magyarázza, hogy Erdély-
ben a szabadtéri sportok virágzó szint-
re emelkedtek. 1875-ben jelenik meg
az „Athletika" és 1879-ben az „Athlé-
tikai gyakorlatok" című munkája.

Esterházy Miksa és Molnár Lajos a
modern szabadtéri sportok megalapí-
tói, mert mindaz, ami előttük volt, csak
szórványos jelenség, kísérletezés, pró-
bálkozás. Munkájuk meggondolt, szer-
vező és alapos, mert az atlétikát, a

szabadtéri sportokat az iskolai és a
nemzetnevelő tényezők sorába sikerrel
rögzítették. Esterházy kiváló érzékkel
helyes irányban terjesztette az atléti-
kát. Mindent elkövetett, hogy vidéken
is meghonosodjék.

Munkáját a külföld is nagy elisme-
réssel kísérte. Az angol lapok egész
sora hosszú cikkekben emlékezett meg
a magyar atlétika kontinentális úttörő
voltáról.

(Ökölvívás)
Az ökölvívást is Esterházy Miksa

honosította meg Magyarországon. A
MAC 1875-i versenyén, vagyis a ma-
gyar szabadtéri sportok tényleges meg-
indulásán az ökölvívás már szerepel a
műsoron. Londonba küldött szakértők,
hazatérve kiváló csapatot neveltek.

(Birkózás)
Ennek a sportágnak a kezdete (mint

általában Európában) a professzionista
cirkuszi mutatványokkal kapcsolatos.
A Magyar Athlétikai Szövetség 1905-
ben rendezte először Magyarország
birkózóbajnokságait három súlycso-
portban. Ettől az időtől kezdve a birkó-
zósport az egész országban elterjedt.

(Korcsolya)
A magyar korcsolyázás története az

1869-ben alakult Budapesti Korcsolyá-
zó Egylet történetével indul. Az első
versenyt 1872- ben tartottak.

1870-ben épül fel az egyesület első
korcsolyázócsarnoka, ekkor már szak-
cikkek is megjelennek. A hölgyek ná-
lunk kezdettől fogva korcsolyáztak.
Vidéken először Sopronban 1872-ben,
Debrecenben 1874-ben alakult korcso-
lyázó egylet.

(Tenisz)
Molnár Lajos „Athlétikai gyakorla-

tok" című könyvében már 1879-ben
részletesen ismerteti a teniszjátékot és
történetét. Ezt a játékot inkább mulat-
tatónak, mint edzőnek nevezi. A labda-
játékok sorában nála az utolsó.

1881-ben építik az első teniszpályá-
kat Budapesten, és bemutatót is tarta-
nak. Kezdetben a tenisz főleg az arisz-
tokraták, elkülönített csoportok kizáró-
lagos kedvtelése. 1893-ban a Budai
Torna Egylet versenyt rendezett, ekkor
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már közel 300 egyesületi tag űzte az új
sportot.

(Kerékpár)
Első kerékpáros egyesületünk, a Bu-

dapesti Kerékpár Egyesület, 1882-ben
alakult. Kezdetben csupán kiránduláso-
kat tesznek, 1885-ben pedig már házi- és
nemzetközi versenyt is rendeznek. A
kerékpáregyesületek egyre szaporodnak,
hiszen a kerékpár terjesztése üzleti érde-
ket is jelent, sőt közlekedési eszköz is; és
ekkor még olcsó volt. Ezek az üzleti
érdekek teszik lehetővé, hogy a kilenc-
venes évek közepén már professzionista
versenyeket rendeztek. Vidéken a nyolc-
vanas években indult meg: Aradon,
Brassóban, Fiúméban, Győrben, Keszt-
helyen, Temesváron, de mindenekelőtt
Kolozsváron, ahonnan külföldre irányu-
ló nagy túrákat szerveznek. Borbély
György, a kor első kerékpáros turistája,
magas kerékpárral kb. 10 hét alatt 4300
kilométert tett meg Svájcon át Párizsba,
és onnan Olaszországon keresztül vissza.
Az ország többi részében a '90-es évek-
ben jelenik meg a kerékpársport.

VII.

Egyesületek és
szövetségek alakulása

A nyolcvanas években már több-
száz sportegyesület működik Magyar-
országon. A magyar sport és testneve-
lés igen sokat, talán mindent az ezek-
ben az időkben megalakult egyesüle-
teknek köszönhet. Az amatőr egyesü-
letek vezetői időt, munkát és pénzt
óriási mértékben áldoztak ezért.

Ezek az úgynevezett társadalmi
sportegyesületek ébresztették fel első-
sorban a középosztály érdeklődését, ők
alakítottak szövetségeket, és vívták ki
a hatóságos elismerését, többek közt
azzal, hogy az állam és a városok
helyett sportpályákat építettek!

Általában kevés ország előzte meg
hazánkat a sport mívelésében és az egye-
sületek alakításában. Egyes sportokat,
mint a klasszikus atlétikát, Magyaror-
szág vette át először a kontinens nemze-
tei közül a szigetországból. Ilyen előz-
mények után Magyarországon hamar el-
következett a sport fejlődésének az a
korszaka, amikor az egyesületek sportá-

ganként szövetségbe tömörültek, és
legfőbb sportfórumoknak számítottak.

A Magyar Atlétikai Szövetség - a
legtöbb sportnak anyaszövetsége -
több sportágat is a hatáskörében tartott:
pl. birkózás, ökölvívás, vívás, vízipóló.
Ezek csak a szakosztályok keretében
különültek el, de a fejlődés meghozta
számukra, hogy önálló szövetséget
hozzanak létre, amely lehetővé tette,
hogy kiváljanak az anyaszövetségből.
Ez a folyamat természetesen még az I.
világháború utáni időkre is áthúzódott.

Az ezredforduló körüli időkben új
sportok (sportágak) jelentek meg. A
magyar műugrás az 1890-es évek kez-
detén Biegelbauer Antal és Stobbe Fe-
renc nevéhez kötődik. A lovaspólót
(évezredes játék) hazánkban 1900 kö-
rül kezdték játszani. Andrássy Géza
gróf ekkor alapította a Budapesti Póló
Clubot. A magyar pólójátékosok nem-
zetközi szinten is megálltak a helyüket,
de mivel ez a sport nagyon is arisztok-
ratikus jellegű maradt, így a nagykö-
zönség alig szerzett róla tudomást. A
jégkorong (akkor jéghoki) elődje a lab-
dahoki (bandy). Az első mérkőzést ná-
lunk 1906-ban játszották, s a követke-
ző években már osztrák, cseh és német
csapatok ellen számos győzelmet arat-
tunk. A jégkorongot csak az I. világhá-
ború után játszottuk. Az asztaliteniszt
verseny szinten először 1904-ben ren-
deztük meg, e sportágban ez volt az
első magyar bajnokság. A magyar ver-
senysízést három kiváló sportember
vezette be 1892-ben. Demény, Hohl-
feld és Bély. Az első magyar sfldub
1906-ban alakult. Megjegyzendő,
hogy Kolozsváron már 1905-ben űzik
a sízés sportját. A Magyar Atlétikai
Club kezdeményezésére a gyeplabda-
játék is elterjedt. 1914-ben már nem-
zetközi mérkőzéseket is rendeztek. A
golfjátékot nálunk főleg angol meste-
rek oktatták - kezdetben franciák -, és
az első szerény „versenyt" Budapesten
és Tátralomnicon tartották.

VIII.

Az I. világháború
előtti magyar sportról

A magyar atlétika új fejezete kezde-
téül mindenképpen a milleneum évét
tekinthetjük! Az első olimpián értük el
atlétikában három helyezésünket,
mellyel a kontinens legtöbb országát

megelőztük. Angol edzők révén a stí-
lus és az edzés fortélyai ekkor kezde-
nek ismertté válni, s ekkor indul ná-
lunk az első külföldi nagy atléta: Shaw,
Anglia népszerű gátfutó bajnoka.
Ugyanakkor már német, cseh és oszt-
rák atléták is indulnak. Versenyzőink
ezekben az országokban győzelmek
sorát érik el. Ugyancsak ebben az év-
ben rendezik az első cross-country fu-
tást, és ekkor indul meg, majd 1897-
ben fejeződik be a Magyar Atlétikai
Szövetség megalakítása.

A következő években osztrák, cseh
bajnokságok, nemzetközi versenyek so-
rát nyerik a magyar versenyzők, és szá-
mos „csúcseredményt" állítanak fel. A
magyar atléták nemcsak kiváló eredmé-
nyekkel dicsekedhetnek, hanem a moz-
gásformák kialakításában is jelentős sze-
rephez jutnak. Például a kétfordulós
diszkoszvető stílust a magyarok alkal-
mazták először. A magyar atlétikának
emlékezetes éve 1902. Magyar atléta
ekkor győz először az angol bajnokság-
ban, és ebben az évben éri el Fóthy
Nándor az első 40 méteren felüli dobást

A londoni olimpián, és ez idő tájt
egy nemzet sem rendelkezik olyan ki-
váló képességű rövidtávfutókkal, mint
Simon Pál, Jankovich István és Rácz
Vilmos; és Somodi Istvánnál nincs kü-
lönb ugró a kontinensen. Kóczán Mór
négyszer javított világcsúcsot gerely-
vetésben. Világrekordjait az ún. végén-
fogással érte el, hiszen a mai középfo-
gásos stílus csak 1909-ben vált általá-
nossá a világon.

A stockholmi olimpián, illetve köz-
vetlenül utána az ifjúsági korú Maros
két világbajnokot győzött le 1500 mé-
teren: Sheppardot és Meredith-et;
Solymár pedig Malmőben utasítja ma-
ga mögé az amerikai bajnok Ellert.

Európ legjobbjai ellen Mezey, War-
dener, Újlaki, Forgács, Kovács György
és Gáspár (utóbbi főként Németország-
ban) győznek. A magyar eredményekre,
ekkor, a koronát két világcsúcs teszi fel:
Mezei 300 m-en 36,4 mp-es, Rafiz pedig
500 m-en 67,6 mp-es eredménnyel.
1914-ben a svéd-magyar versenyt nagy
fölénnyel nyertük.

Atlétikai társadalmunk kivette a ré-
szét a világháború szenvedéseiből! Ki-
válóbb atlétáink közül a Mudin testvé-
rek, Kovács György, Ondrus István,
Thomka Áron és még sokan mások
haltak hősi halált a haza védelmében.
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... tükröt tartson mintegy
a természetnek

Feszültségekkel terhelten, olykor
kisebb botrányokkal indult a színházi
évad a Szigligetiben. Színész szerep-
visszaadása, rendező távozása a bemu-
tató előtti munkából egyaránt nehezí-
tette a kezdeteket. Az író-direktor,
Schwajda György távozása, s a staféta-
bot átadása a másik író-direktor Spiró
Györgynek nem volt egészen harmoni-
kus. Csak egyetérthetünk Spiró
György azon kijelentésével, hogy a
színháznak jót tesz a botrány, hiszen az
évad végül is nem roppant meg, sőt
előlegezetten megkockáztatható az a
kijelentés, hogy a vezetőváltás több
tekintetben nem volt eredménytelen.
Spiró sajátos arculatú színházteremtő
szándékának jegyei már most, az évad
végéről visszatekintve pregnánsan lát-
hatók, kitapinthatóvá vált színház-
i koncepciója. Bár nem maradéktala-
nul, ami megbocsátható is e rövid idő-
szakban - hiszen egy színház törekvé-
sei több évad után értelmezhetők csak
kellő tárgyilagossággal - színházte-
remtő, megújító igényessége elvitatha-
tatlan.

A kezdet nehézségei Spiró György
művészi tartásának, személyisége
erősségének következtében ezért ter-
mészetesek. A társulat meg kellett fe-
leljen az új igazgató elképzeléseinek,
és az új elvárásoknak való megfelelés
semmikor nem történik mindenki szá-
mára maradéktalan kielégüléssel. Vé-
gül is megteremtődött a munkához
szükséges egyensúly, jelentős eredmé-
nyek is megszülettek. A társulat azon
tagjai, akik Spiró színházát felvállalva
maradtak, megítélésünk szerint na-
gyobb csalódottságtól mentesen tekint-
hetnek vissza az évadra, szakmai elis-
merésük és a közönség elfogadásának
egységében.

Termékeny évad volt, hiszen kilenc
hónap alatt tíz darab bemutatására ke-
rült sor, igen változatos repertoárból,
sokszínűén. Öt klasszikus, világ-
irodalmi szinten is elismert szerző és öt

magyar - így oszlik meg a választott
darabok aránya. Figyelemre méltó me-
részségnek is mondhatnánk, hiszen a
magyar szerzőkből négy mai magyar
szerző darabja. A drámairodalom vi-
lágklasszikusai közül három huszadik
századi, kettő már századok óta klasz-
szikus.

Sámuel Beckett 1953-ban bemuta-
tott Godot-ra várva című drámája
könyvtárnyi irodalmat betöltő elemzé-
sei mögött mindenkor kihívás egy szín-
ház műsortervében. A várakozás cse-
lekvésképtelenségében vergődő két
clown, Estragon és Vladimír már-már
archetipikussá mélyült alakjai kollek-
tív tudatunknak. A kiúttalanság re-
ménytelenségében is felcsillanó válto-
zás lehetősége mindannyiunkban ben-
ne él. Beckett minden korban megújuló
értelmezést követelő példázata filozo-
fikusságának mélységével, minden-
napjainkra tükröződésével fontos vá-
lasztás a színház életében.

Az amerikai Tennessee Williams
megkapó szépségű, szomorú-lírai da-
rabja, az 1944-ben bemutatott, később
a Brodway-n is nagy sikert aratott
Üvegfigurák szintén klasszikus alko-
tás. A figurák rebbenő vergődései, zár-
kózottságuk törékenységgel megter-
helt magánya, a kiszolgáltatottság és az
emberi lélek szenvedésének pontos, lé-
lektanilag hiteles rajza Williams e ko-
rai darabja, melyben már benne rejlik
egész későbbi életpályája. Értsük meg,
és kerüljünk közel az elesettekhez, su-
gallja a dráma.

Bertolt Brecht A házitatító-ja intel-
lektuális igénnyel megírt példázat Ja-
cob Michael Reinhold Lenz művéből
merítve arról, hogy a mindenkori értel-
miségi lét erkölcsi lehetőségei hogyan
torzulnak. Miképpen válhat terméket-
lenné annak a rétegnek az életformája,
mely társadalmi helyzeténél fogva a
környezetéhez kötődő személyiségek
épülésére, nevelésére hivatott.

A IV. Henrik szerzője a világ-

irodalom egyik, a drámában minden-
képpen legnagyobb költője, William
Shakespeare. A szerző nagy történelmi
sorozatába illeszkedő királydrámája a
Tudor-monarchia kialakulásának törté-
nete, tízfelvonásos monumentális alko-
tás. Panorámája a XIV-XV. századi
Anglia történelmét végigkísérve egya-
ránt bemutatja a marginális alvilág és
az uralkodó ház hatalmi harcát, életét.
A darab fő témája a hatalomváltás
működésének mechanizmusa, az érték-
vesztések és új értékek megszületésé-
nek kegyetlen folyamata.

A bemutatott másik nagy klasszikus
dráma Moliére Tartuffe című darabja,
a jámborság képmutató mivoltáról, a
hamis ideák iránti vak rajongásról, a
bűnről, tisztességről és az erényről. Az
ideologikus eszmék és a valóság konf-
liktusa, a látszat és a valóság egymás-
nak ellentmondó feszültsége e polgári
vígjáték témája. Az 1664-ben bemuta-
tott darab megjelenésekor sikere mel-
lett zajos felháborodást is keltett a
Napkirály udvari környezetében, egé-
szen az akkori betiltásig. Azóta minden
kor megtalálja aktuális értelmezhetősé-
gét, bemutatása ma is jelentős színházi
eseménynek számít a világ színpadain.

Pozsgai Zsolt Szeretlek cirkusz cí-
mű színműve az első világháború kör-
nyezetébe ágyazott írásmű. A Molnár
Ferenc dramaturgiájából merítő szín-
darab a Hergotü-cirkuszcsalád törté-
netén keresztül valóban megtörtént
eseményt dolgoz fel. Tragikus hangvé-
telében az emberi kiállás, a feláldozás
és a szeretet elárulásának témáját hor-
dozza. A darabban a cirkusz mint szín-
hely szimbolikussá válik, minden szak-
maiság jelképévé. A cirkusz kiélezett
helyszín, az itt történő tévedések élet-
re-halálra szólnak, mint a mindenna-
pokban, vagy még annál is keményeb-
ben. Pozsgai számára cirkusz a világ.

Egy másik, de szintén cirkuszi világ
Lázár Ervin gyerekeknek írt színjátéka.
Műfaját tekintve mesejáték A kisfiú



meg az oroszlánok. Ez is épp oly ke-
gyetlen cirkusz, mint Pozsgai Zsolt
cirkusza, csak nyelve egészen más, a
legfiatalabb közönségrétegnek szól. A
mellőzöttség konfliktusai, valamint a
közös összefogással újra megtalálható
siker áll Lázár Ervin darabjának kö-
zéppontjában.

Egy mai szerzőpáros Fábri Péter író
és Gallai Péter zeneszerző' közös mun-
kája, a Rinaldo Rinaldini, tulajdonkép-
pen a regény alakjában is megjelent
közismert történet - ezúttal színpadi
feldolgozása. A deviáns, társadalmi
normatörő rablóvczér története a szer-
zőpáros jóvoltából furcsa csavart kap,
és nem lesz a társadalmi be nem illesz-
kedés kritikája, mi több tettei beépülé-
sét és felmagasztalását segítik elő. Ri-
naldo Rinaldini ebben a történetben
szinte már Hérosszá válik, mivel csele-
kedetei majd hogy nem alul maradnak
környezetének tetteihez képest.

A másik zenés darab a színház re-
pertoárjában Gábor Andor komédiája,
a Dollárpapa. Gábor Andor a század
első évtizedében ugyan az egyik leg-
többet foglalkoztatott, legnépszerűbb
színpadi szerző, aki olykor évente több
színpadi mű szövegkönyvét is jegyez-
te, sanzonok, kabaréjelenetek írója, fá-
radhatatlan munkatempóval dolgozó
színpadi szerző. Alkotótársa a Csárdás-
királynőnek, valamint a Mágnás Mis-
kának. A szélhámosság természetrajzát
körülíró, 1917-ben nagy sikerrel bemu-
tatott, később megfilmesített Dollárpa-
pa témáját tekintve ugyan éppen aktuá-
lis, de eléggé megkopott és erőtlen
darabnak tűnik. Az első rész lassan
csordogáló cselekményvezetésén a da-
rab második részének pergőbb ritmusa,
tempósabb cselekménye sem segít.

Sajnálatosan sikerületlen debütálás
Spiró György Önkormányzati kabaré-
ja. A szövegkönyv nem lép túl a vázla-
tos szinopszis szintjén. Az írásműnek
nincs tétje, igazán nem jön létre a
drámai szituáció, a viszonyrendszerek
érdektelenek, a napi publicisztika
szintjén maradva kínos lassúsággal
csordogáló jelenetek füzérét kapjuk.
Politikai aktualitása ugyan a város éle-
tének konkrétságához köti, ugyanak-
kor ez a publicisztikus gondolatiság
éppen napjaink színházi irányvonalára

nem jellemző. Annál is inkább problé-
más az ezúttal szerző-rendező direktor
bemutatkozása, mert Spiró György az
elmúlt években több jelentős darabbal
lepte meg a színházakat. A néhány
újságírói oldalra elegendő anyag szín-
padi művé való szétterítése erőltetett
tábortűzi műsorokra emlékeztető szó-
vicceivel fáradtnak tűnik, és messze
távol marad a szerző megszokott igé-
nyességétől.

A Godot-ra várva játékmestere, ren-
dezője, Tompa Gábor, nem a tőle meg-
szokott értelmezési pontossággal állí-
totta színre a művet. Szabatos, preg-
nánsan eltalált zene vezeti be az előa-
dást, amelyik a Beckett világához kö-
zel álló, a távolkeleti színház színpada-
inak tisztaságát hordozó térben jelenik
meg. Az előadás azonban lebeg a bo-
hóctréfákra épített helyzetek és a filo-
zofikus elmélyültség közölt. Egyik is,
másik is, és így valójában igazán egyik
sem. Sok játékötlettel dolgozik az előa-
dásban az Estragont játszó Mucsi Zol-
tán, valamint a Vladimirt játszó Mé-
száros István. Megrendítő Győry Emil
Lucky szerepében, de félresikerült le-
osztás Kátay Endre Pozzója. Tompa
Gábor kétségkívül eredeti ötlete, hogy
Godot a kisfiúval egy televízión át
üzen, azonban a játéktér elrendezésé-
ben, az üres térben, túlságosan is hang-
súlyozottá váló televíziókészülék je-
lenlétével megtöri a semleges teret,
másrészt didaktikusnak tűnik. A fiú
szerepét Mucsi Gergely alakítja. Több-
ször nem megoldott a tér használata
sem. Beckett kozmikussá növelt teré-
ből nem lehet kilépni, ez néhányszor
megtörténik az előadásban, ami na-
gyon zavaró. Gondolatilag a rendezői
igényesség jelen van, de a Tompa Gá-
bortól megszokott mívesség ezúttal el-
maradt.

Hegedűs D. Géza rendezte Fábri
Péter-Gallai Péter zenés komédiáját, a
Rinaldo Rinaldinit. A bevezetőben em-
lített gondok miatt a rendező az előadá-
sok egy részében a címszereplő szere-
pét is át kellett vegye. A sorozat későb-
bi előadásaiban megosztva játszották
Funtek Frigyessel. A trükk-effekteket
is felvonultató zenés komédia naiv vi-
lága egységes játékmodorban, zenei
hangzásban és a díszlet-, jelmezterve-
ző Csík György jóvoltából a rendező
felfogásmódjához igazodó látványvi-

lágban jelent meg. Nem különös
igénnyel megírt alapanyag pontos és
szakmailag jól megoldott színrevitelét
láttuk. Maradéktalanabb lenne azon-
ban biztató véleményünk, ha a szerzők
megmaradtak volna a történet egysé-
gességénél, és nem emelték volna be
Kőműves Kelemenné motívumát a tör-
ténetbe, így ez szájbarágóssá tette a
mondanivalót, másrészt a szükségesnél
jobban aktualizálta a történetet. Az elő-
adásban kiemelkedő teljesítményt
nyújt a Pittorini festőt alakító Szerémi
Zoltán. Magánszáma gondosan felépí-
tett, ízléssel kezelt ripacskodásai illesz-
kednek az előadás szellemiségének
egészéhez.

A Hergotti-cirkuszcsalád történetét
megíró Pozsgai Zsolt darabját Molnár
György rendezte. Szintén nem mara-
déktalan művészi etikával. A rendező
ugyanis bemutatóközeiben magára
hagyta a társulatot, és tudomásunk sze-
rint munkáját végül is az igazgató,
Spiró György fejezte be. A gondolati
igényességgel megírt bulvár darab
pontos rendezői kibontását látjuk. A
díszlet-, jelmeztervező Dévényi Rita
az előadás, illetve a darab világához
hű, a forgószínpad felhasználásával
célszerű látványvilágot tervezett. Pon-
tos együttesjátékot látunk, a női szere-
pekben remekel Bajcsay Mária, Bíró
Krisztina és Moldvai-Kiss Andrea.
Váry Károly a Wacklert alakító karak-
terszerepében pontosan kidolgozott
gesztusokat használ, meggyőző és erő-
teljes epizódalakítást nyújt. Talán leg-
kevésbé a Stefi szerepében fellépő
Gazsó György cirkusztulajdonos-csa-
ládfő alakítása sikerült. Nincs kellő
árnyaltsággal kidolgozva jelenléte, és
ezáltal színpadi hatásában kissé kívül
marad az együttesen.

A második cirkusztéma a gyereke-
ké, Lázár Ervin meg a színház drama-
turgiájának jóvoltából. Gyerekdarabot
rendezni, játszani mindenkor kihívás,
mert a gyerek a jövő felnőtt előadásai-
nak nézőközönsége. Ezért nagyon fon-
tos, hogy igényes, ízlést nevelő előadá-
sok, jól megírt darabok kerüljenek elé.
A kisfiú meg az oroszlánok jó darab, és
Tasnádi Márton vendégrendezése nem
marad alul a darab minőségén. A gye-
rekek részévé válnak az előadásnak, a
nézőteret is felhasználó rendezés elő-
segíti a minél hatásosabb megjeleni-
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test, fokozza a játékba való bevontság-
érzetünket. Nagyon jó alakítást nyújt
Sebestyén Éva az idősödő oroszlán,
Szilvia szerepében. Mucsi Zoltán go-
noszkodó, de végül is bűnhődő
cirkuszigazgatója érzékelhetően, a szí-
nész számára is kedves feladat. A „cir-
kusz-számok" hangulatosak, a rendező
és a művésztársak együttmunkálkodá-
sának köszönhetően az előadás időtar-
tamára valóban elhisszük, hogy az Al-
tamero cirkusz világszám.

Shakespeare két estét betöltő, de a
színház által, erősen húzott változatban
játszott, egy hosszú estére nyúló IV.
Henrik című királydrámáját Csiszár
Imre rendező jegyzi. A színpadravitel
előkészítésében nyilvánvalóan nem kis
feladat hárult Szeredás András drama-
turgra sem, aki pontosan értelmező hú-
zásaival nem csorbította a darab mon-
dandóját, és a teljes darab ismeretében
sincs hiányérzetünk a bemutatót illető-
en. Csiszár a hatalomváltás termé-
szetrajzát bontja ki a darab szövetéből.
Aktualizál, de nem lép túl az elfogad-
ható határon, így előadása nem válik
publicisztikussá, megmarad a kellő ál-
talánosítás mellett. A IV. Henriket mai
ruhákban játszák, teljesen üres, a jele-
nelekhez szükséges, változásokban át-
bútorozott játéktérben. Különböző szí-
nű háttérfüggönyök segítik az értelme-
zést, a díszlet is Csiszár Imre munkája.
Karakteres jelmezeket tervezett Sza-
kács Györgyi. A lecsupaszított színpa-
don a csoportalakzatok és az egyéni
gesztusok válnak nagyon fontossá, és
ami emellett központivá válik, a szö-
veg. Shakespeare színpadi költőisége
megnyílik, uralkodóvá válik ebben az
üres térben. Ennek a formaelemnek a
felfedezése és a szó ennyire hangsú-
lyozott felvállalása a rendezés erénye.
Jó, hogy Csiszár Imre merte ezt a
bátorságot, bízott a shakespeare-i szö-
veg erejében, és erőteljes, intellektuális
színházat hozott létre.

Fodor Tamás Tartuffe rendezése
pontos dolgozat. Egységes színészi já-
tékstílusban jeleníti meg Moliere da-
rabját. Használható teret tervezett Sze-
gő György. Frappáns ötlet az előadás
végén megjelenő, ajándékcsomagba
rejlett felhúzósbaba Napkirály. Az elő-
adás láthatóan jutalomjáték az Orgont
alakító Koltai Róbertnek. Koltai évek
alatt kidolgozott magának egy játék-

modort, és ennek dimenzióit járja kör-
be alakításaiban. Itt is ezt teszi, amitől
illeszkedik ugyan az együttes egészé-
be, de sajnálatosan nem lépi át saját
határait. Orgon alakítása így más sze-
repei reinkarnációjának tűnik. Pontos
alakítása ellenére nem tud alkotó mó-
don túllépni saját jól bevált és minden-
kor sikeres modorosságán. Ami nem
bántó ugyan, de lassan ráfagy tehetsé-
gére. A címszerepet alakító Mucsi Zol-
tán most nem találja igazán helyét Tar-
tuffe bőrében. Azokban a feladatokban
jobb inkább, ahol személyisége fonto-
sabb, mint szerepet alakítani egy szín-
házi stílusiskolában. így most a vártnál
erőtlenebb. Moldvai-Kiss Andrea és
Szőllősi Zoltán ifjú, és nehezen, de
végül is révbe jutó szerelmespárja sok-
sok bájjal van jelen. Lehet izgulni ér-
tük. Spolarics Andrea társalkodónője
egyre érettebb színésznői állomás.

A Dollárpapál Horváth Péter ven-
dégrendező rendezte. Csík György iro-
nikus díszletében egy lassan csordogá-
ló előadást láttunk, amiben Krámer
György koreográfus táncai is erőtle-
nek. A pénztelenül Amerikából haza-
tért rokon, címszereplő Hoffmann Ta-
más alakítója Győry Emil. Szerepépí-
tésének ironikus hangvétele, színészi
eszköztárának gazgagsága teszi végül
is élvezhetővé az előadást. Tört ma-
gyarsággal beszélő szövegmondása
külön bravúr. Jó színekkel van jelen,
talán az előadás másik figyelemremél-
tó lakítása, a Koltai család cselédjét
megjelenítő Gombos Judit. Pontos ka-
rakteralakítás, apró megfigyelésekből
építkező gesztusokkal.

Taub János a tőle megszokott ren-
dezői stílusiskola helyett most egészen
más megközelítést hozott Tennessee
Williams Üvegfigurák rendezésében.
Megmutatta, hogy értője a lélektani
realizmusban gyökerező színészveze-
tésnek is. A helyzetek pontos elemzé-
sét elvégezve, bár a lélekrajzokban
mégsem igazán elmélyülve, nagyon
szép és világos előadást vezetett le,
Williams kamaradarabjából. A realiz-
musban megjelenő szimbolikusság
költői mélységűvé emeli a művet. Min-
denki megbúvik saját világában, üveg-
törékenységű bezártságában. Törőcsik
Mari váltásai, mindent és mindenkit
leöntő szóáradatával, folyamatos átér-
tékeléseivel és kimagyarázkodásaival,

hanghordozásával, gesztusaival, egy
nagy színművész pompázatos alakítá-
sává teszik Anna Wingfield szerepét.
A lánya, Laura Wingfield hallgatag
némaságaival, testi gesztusaival erős és
meggyőző ábrázolója a világba nehe-
zen illeszkedő, testileg és lelkileg is
törékeny, fiatal lánynak. Vitrinjében
őrzött üvegfigurái saját sorsának tárgyi
szimbólumát hordozzák. A Tom Wing-
fieldet alakító Mucsi Zoltán alkatában
is nagyon eltalált szereposztásnak kö-
szönhetően elemében érzi magát ebben
a teljességgel rászabott szerepben. Az
előadás megrázó szépségű jelenete, a
Jim O'Connor-t alakító Kerekes Lász-
ló és Moldvai-Kiss Andrea kettőse.
Egymásra találásuk a szorongás táncba
oldódó kiteljesedésén át az újrabezár-
kózásig ível, szívszorítóan szép színpa-
di jelenléttel. Szegő György díszlete
pontos illúziója egy amerikai város
képének úgy, hogy stilizáltságával
mégsem köt, inkább csak jelez. Az
előadás világításmegoldásai túllépnek
a technikailag szükséges feltételek biz-
tosításán, és művészi szépségűvé vál-
nak atmoszférateremtéssel és az értel-
mezés erősítésével. Nem feledkez-
hetünk meg Verebélyi József hangulat-
hoz illő, atmoszférateremtő zenei válo-
gatásáról sem.

Váratlan meglepetés, de nem az
öröm váratlan meglepetése a szerző-
rendező Spiró György Önkormányzati
kabaré című előadása. A megírt szöveg
sem alkalmas igazán színpadi előadás-
ra, s ezen nem segít maga a játék sem.
Túlzott egyértelműségével, a helyzetek
hiányaival statikus előadás jön létre,
amin nem segít a színészek karakteri-
záló játéka. Az erőtlen szöveghumor és
a játék inkább tábortűzi műsorokra em-
lékeztet, mint színházi előadásra. Az
egykori kabarédalok napi időszerűvé
tétele, mint ötlet, kevés. Ötletszegény,
invenciótlan előadás ez a kabaré,
amelynek szándéka, illetve létrejötté-
nek motivációja sem egészen világos
számunkra. Annak ellenére sem, hogy
a közönség ugyan élvezi az aktuális
poénokat, de ez azért nem lehet elegen-
dő igény egy művészi törekvéseiben
egyre gazdagodó színháznak. Az évad
ívének megbicsaklását érezzük ezzel a



bemutatóval. A műfaji megjelölésben
beígért jutalomjáték ezúttal elmaradt.

Minden jó, ha jó a vége. És nagyon
jó előadás Bertolt Brecht A házitanító-
ja Fodor Tamás invcnciózus rendezé-
sében. Az évad utolsó bemutatója rele-
váns szakmai siker. Sőt a látott előadás
alapján meghatározó közönségsiker is,
amely feloldani látszik azt a vitakér-
dést, hogy a közönség érzékeny-e a
minőségre. A válaszunk határozott
igen. Mintha egy alternatív színház
előadását látnánk a legjobb minőség-
ben. A két részben játszott bábjáték
formailag is teljesen megfelel a brechti
színház követelményeinek. A bábok
elidegenítenek, hűvös, értelmes, intel-
lektuális színházat látunk. Minden a
helyén van ebben az előadásban, a
színészek pontosan értik a stílust, létre-
jött egy egységes színházi formanyelv.
A játszók maguk díszleteznek és zenél-
nek, mint ahogy a kollektív színházak-
ban ez természetes. A színészek
együttjátszva a bábokkal, véleménye-
zik is azok viselkedését. Teljes értékű-
en valósul meg így Brechtnek az az
elve, hogy a színész úgy játssza a
színpadi helyzeteket, hogy arról a hely-
zetről alkotott véleménye is benne le-
gyen. Az előadás által felkínált proble-
matika a mindenkori értelmiségi maga-
tartás aktualitását hordozza. A rende-
zői gesztusok mellett nagyon pontosan
felépített és kidolgozott színészi gesz-
tusok lepnek meg. A stilizált játékmód
ebben az előadásban abszolút termé-
szetes. A színészi alakításokból ki-
emelni szinte senkit nem lehet, egysé-
gesen mindenki a helyén van. Mégis
említsük meg a címszerepei játszó Lá-
uffer szerepében Mihályfi Balázst.
Testtartása, mozdulatai, járásmódja és
gesztusai mind-mind egy korszerű
színházi nyelv pontos elsajátítását hite-
lesítik. A színészi játék egészen alázat-
ról és művészi fegyelemről tanúskodik.
Az előadásban közreműködők példát
adnak színházi etikából is. Sáry László
zenéje hű az előadás és Brecht világá-
hoz egyaránt. A hangokból, zörejekből
álló akusztikus kíséret külön élményét
nyújtja azáltal, hogy a hangszereket
maguk a színészek szólaltatják meg.
Díszlet-jelmez-maszk-bábtervezőként

dolgozott az előadásban Németh Ilona.
Bábjait, ruháit nagyon jó látni, nem
különben a látvány egésze tökéletes.
Remélhetőleg A házitanító nem csak a
szolnoki színház évadjának kimagasló
előadása, de előkelő helye van a ma-
gyar színházi bemutatók sorában is. Ez
az előadás ízig-vérig igazi ensemble
(enscmble = 1. együttes, színtársulat;
2. összhatás).

Összeforrott színházi együttest ala-
pozott meg Spiró György igazgató be-
iktatásának első évadjában. Művészi
igényű, egységes világlátású színházi
koncepcióval, jó bemutatóarányokkal
és a munkatársak elégedettségének
szándékával. Sokszereplős színpadi
bemutatókkal megoldotta a színház
színészeinek egyenletes alkalmazását.
A társulat tagjai bizonyára elégedettek
feladataikkal. Nem hajlott az évad a
könnyű megoldások felé, kilenc bemu-
tatóból hat kifejezetten a tartalmas mű-
vészi szándék jegyében született, há-
rom bemutató tartozik az úgynevezett
könnyű műfaj kategóriájába. A gye-
rekdarab is igényes szórakozást nyújt a
legkisebb korosztály számára. A tíz
bemutatóból nyolc nagyszínpadi be-
mutató, kettő kamaraszínházi, stúdió-
színpadi előadás. Ez az arány is megfe-
lelőnek látszik, a város ismeretéről, a
közönség igényéről, elvárásairól való
tárgyilagos értékítéletnek tudható be.

Kilenc rendező rendezett tíz bemu-
tatót, ez nyilván sokféle alkalmazko-
dást jelentett a színészek számára.
Ugyanakkor sokféle színházi gondol-
kodásmód megismerését is, ami színé-
szi erejük, képességeik többirányú ki-
bontakozását, tehetségük többféle ki-
próbálását tette lehetővé. Ám a sűrű
rendezőváltás hátrányaként említhet-
jük, hogy ebben a modellben a színész
képzésének mélységei nem igazán jö-
hetnek létre. Hosszabb távon ezért ta-
lán természetes lenne, hogy egy-egy
rendező több előadást megrendezve
maga köré tömörítsen azonos nyelvet
beszélő embereket, és a most különbö-
ző gyakorlati okok miatt extrovertált
műhelymunka a belső élmények iránti
érzékenység fejlesztése felé haladhas-
son.

A rendezők közvetlen munkatársai
is átgondolt vezetői meglátás részeként
illeszkednek az együttesbe. Szeredás
András és Matuz János dramaturg vál-

takozva dolgoznak a bemutatók előké-
szítésében, talán kicsit több feladatot
vállalva Szeredás András, de ez termé-
szetesnek tűnhet, hiszen az ő dramatur-
giai tapasztalatai eddigi gyakorlatánál
fogva bővebbek.

A látványvilág kialakításában részt
vevők alkalmazása is átgondolt. Négy
tervező az előadás komplex látványvi-
lágának megtervezésére alkalmas;
Both András, Csík György, Dévényi
Rita és Németh Ilona. De nagyon jó
együttgondolkodásról tanúskodik a
Szegő György-Németh Ilona páros
munkája, mind A kisfiú meg az orosz-
lánokban, mind a Tartuffe-ben. Né-
meth Ilona képes a totális színházi
látványvilág megtervezésére, többféle
dologban jártas, művészi alkotótehet-
ségének kimagasló példája a színház
Brecht bemutatójában nyújtott munká-
j a ..

Összességében igényes, eredmé-
nyes, bizakodásra nem alaptalan évad
zárult. Ebben a műhelylégkörben több
mint remény, lehetőség a perspektíva.
A művészeti vezetés igényes, átgon-
dolt, sokoldalúan megalapozott és biz-
tosnak tűnő, az alkotótársak és a kö-
zönség igényének egymásra találása
létrejött. Mindezekkel együtt az eljövő
évad(ok) remélhetőleg bizonyítanak
majd.

Bemutatók: 1992. szeptember 27.
Sámuel Beckett: Godot-ra várva

D-J.: Both András, Dg.: Szeredás
András, R.: Tompa Gábor, Sz.: Mucsi
Zoltán, Mészáros István, Győry Emil,
Kátay Endre, Mucsi Gergely

7992. október 10. Fábri Péter: Ri-
naldo Rinaldini

Trükk-effektek: Robin Hood bű-
vész, D-J.: Csík György, Koreográfus:
Gesler György, Dg.: Szeredás András,
Zeneszerző: Gallai Péter, R.: Hegedűs
D. Géza, Sz.: Hegedűs D. Géza, Fun-
tek Frigyes, Szerémi Zoltán, Kerekes
László, Czibulás Péter, Császár Gyön-
gyi, Kákonyi Tibor, Horváth Gábor,
László Sándor, Árva László, Illés Edit,
Kocsis Ágnes, Turza Irén, Bakos
Éva,Balogh Ildikó, Gombos Judit

1992. október 16. Pozsgai Zsolt:
Szeretlek, cirkusz

D-J.: Dévényi Rita, Dg.: Matuz Já-
nos, R.: Molnár György, Sz.: Gazsó
György, Meszléry Judit, Bajcsay Má-
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ria. Bíró Krisztina, Moldvai-Kiss And-
rea, Kaszás Mihály, Mihályfi Balázs,
ifj. Ujlaky László, Magyar Tivadar,
Váry Károly, Szőllősi Zoltán, Czáklcr
Kálmán, Czakó Jenő

1992. novemljer 13. Lázár Ervin: A
kisfiú meg az oroszlánok

Dg.: Matuz János, D.: Szegő
György, J.: Németh Ilona, R.: Tasnádi
Márton, Sz.: Győry Emil, Varga Kata,
Nyakó Juli, Kálay Endre, Sebestyén
Éva, Éliás Anikó, Mucsi Zoltán, Káko-
nyi Tibor, Mészáros István, Árva Lász-
ló, Horváth Gábor

1993. január 8. William Shakespea-
re: IV. Henrik

D.: Csiszár Imre, Zene: Márta Ist-
ván, J.: Szakács Györgyi, Vívás: Pintér
Tamás, Dg.: Szeredás András, R.: Csi-
szár Imre, Sz.: Gazsó György, Mihály-
fi Balázs, Kerekes László, Kaszás Mi-
hály, Czákler Kálmán, ifj. Ujlaky
László, Váry Károly, László Sándor,
Kátay Endre, Árva László, Czibulás
Péter, Gáspár Tibor, Kákonyi Tibor,
Mucsi Zoltán, Szcrémi Zoltán, Czakó
Jenő, Szőllősi Zoltán, Horváth Gábor,
Ujlaky Dénes, Magyar Tivadar, Baj-
csay Mária, Láng Balázs, Mészáros

István, Kocsis Ági, Győry Emil, Éliás
Anikó

1993. március 19. Moliere: Tartuffe
D.: Szegő György, Dg.: Szeredás

András, J.: Németh Ilona, R.: Fodor
Tamás, Sz.: Meszléry Judit, Koltay
Róbert, Nyakó Júlia, Mészáros István,
Moldvay-Kiss Andrea, Szőllősi Zol-
tán, Szerémi Zoltán, Mucsi Zoltán,
Spolarics Andrea, Váry Károly, László
Sándor

1993. március 19. Gábor Andro:
Dollárpapa

D-J.: Csík György, Koreográfus:
Krámer György, Dg.: Matuz János,
R.: Horváth Péter, Sz.: ifj. Ujlaky
László, Bajcsay Mária, Kocsis Ági,
Bíró Krisztina, Magyar Tivadar,
Győry Emil, Gazsó György, Mi-
hályfi Balázs, Árva László, Czakó
Jenő, Horváth Gábor, Kákonyi Ti-
bor, Kaszás Mihály, Czáklcr Kál-
mán, Czibulás Péter, Gombos Judit,
Balogh Ildikó, Sebestyén Éva, Var-
ga Kata

1993. április 23. Tennessee Willi-
ams: Üvegfigurák

D.: Szegő György, J.: Németh Ilo-
na, R.: Taub János, Sz.: Törőcsik Mari,

Moldvai-Kiss Andrea, Mucsi Zoltán,
Kerekes László

1993. május 9. Spiró György: Ön-
kormányzati kabaré

D-J.: Csík György, Koreográfus:
Gesler György, R.: Spiró György, Sz.:
Árva László, Bajcsay Mária, Czakó
Jenő, Czibulás Péter, Császár Gyöngyi,
Győry Emil, Horváth Gábor, Kocsis
Ági, Koós Olga, László Sándor, Ma-
gyar Tivadar, Sebestyén Éva, Szerémi
Zoltán, ifj. Ujlaky László

1993. május 12. Bertolt Brecht: A
házitanító

Zene: Sáry László, D-J.-maszk-báb:
Németh Ilona, Dg.: Szeredás András,
R.: Fodor Tamás, Sz.: MiháJyfi Balázs,
váry Károly, Czákler Kálmán, Illés
Edit, Mészáros István, Nyakó Júlia,
Bíró Krisztina, Éliás Anikó, Turza
Irén, Gazsó György, Varga Kata, Ka-
szás Mihály, Szőllősi Zoltán, Kákonyi
Tibor, Bakos Éva, Gombos Judit

D. = díszlettervező, D-J. = díszlet-
jelmeztervező, Dg. = dramaturg, J. =
jelmeztervező, R. = jelmeztervező, Sz.
= szereplők

Szeivolt Katalin: Sikoly '91 (1991)
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Zelei Miklós

Dr. Friderikusz Sándor
Hű, de sokan utálják Friderikuszt, és hű, de sokan

imádják. Vagy „a" Friderikuszt? Ebben a kérdésben bizony-
talan c rövidke szerzője. Nem tudja eldönteni, hogy Frideri-
kuszunk eljutott-c már a létrának ama felhők közé vesző
fokaira, ahol a név elé kijár a határozott névelő, porcukorból
készül a ködsziiálás, rózsaolajat pisikéi a lurkó, a producer
maga a Jóisten, aki a hat plusz egy napot kizárólag azért
teremtüvé, hogy műsoridőt lehessen választani.

Már maga a név is! Megnéztem a telefonkönyvet,
egyetlen egy van benne, minden valószínűség szerint ő
maga. Megnéztem az 1943 januárjában kiadott „A buda-
pesti egységes hálózat betűrendes távbeszélő névsora"
című „hivatalos kiadást" is. Abban még egy Friderikusz
sincs. Megállapíthatjuk tehát, hogy az elmúlt fél évszá-
zadban a Friderikuszok elterjedése száz százalékos. Érde-
mes elmerengeni azon, hogy a jóhangzású, rendkívül
ritka, mondhatjuk egyedi névnek a sikerben mi szerepe?
Hogy például dr. Szabó Sanyiként is \ehQine-z friderikusz
valaki? És itt már kis betűvel írom a nevet, mert a
friderikusz, az foglalkozás. Sőt különös hivatás. Mindig
van. Nem lehet letenni, mint kovácsnak a kalapácsot,
postásnak a táskát, szakácsnak a fakanalat. Hogy másnap

újra felvegyék, és akkor megint, újra kovács, postás, sza-
kács lesz belőlük.

Aki csütörtökön este egy órát, másfelet friderikusz, az
nem teheti meg, hogy kedden hajnali háromkor, édesen
aludva is ne friderikusz legyen. Hát igen, Friderikusz
álmában is friderikusz. A köz-Friderikusz azonos a magán-
Friderikuszszal. (így kell ezt írni? Vagy inkább úgy, hogy
Friderikusszal? Megnéztem a Helyesírási kéziszótárt. Sán-
dor, nem vagy benne!) A magán-Friderikusz pedig teljesen
a köz-Friderikusz. Vagyis egyik sincs. Ami van, az a
produkció. Valószínűleg ennyi a titok. És ha netalán téved-
nék, akkor ez a megállapítás annál inkább igaz. (Miért? A
helyes megfejtők megnézhetik Friderikusz következő mű-
sorát.)

Nagy dolog: Friderikusz tudja, hogy kikkel van dolga
nézőterén. Épp ezért bánik úgy velük, ahogy. Tudja, hogy
meddig mehet el.

Meddig is? Bármeddig. Ilyen helyzetben persze nagyon
könnyű hibázni. Ha azonban hibázik majd, még jobban
fogják imádni. Akik pedig utálják, azok nem számítanak.
Nekik, az utalóknak sokkal nagyobb szükségük van rá, mint
imádóinak. Úgyhogy Friderikusz momentán megbukhatat-
lan. Ez most tényleg az ő ideje.

Pályázati felhívás
„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma pályázatot

hirdet, melynek célja a jászok és a Jászság történeti,
néprajzi, kulturális, oktatási és közművelődési értékeit
gyarapítók támogatása.

Pályázhatnak azok a magán- és jogi személyek, akik
és amelyek a fenti célokat szolgáló törekvéseikhez,
kezdeményezéseikhez anyagi támogatást várnak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- annak a konkrét kezdeményezésnek, célnak, törek-

vésnek a rövid tartalmi leírását, melyhez a pályázó az
anyagi támogatást kéri;

- a fenti cél megvalósításának teljes költségigényét,
ideértve a már rendelkezésre álló anyagi fedezetet, to-
vábbá a kért támogatás felhasználásának részletes terve-
zetét;

- a pályázó pontos nevét, címét, telefonszámát, továb-
bá azt a bankszámlaszámot (a pénzintézet megnevezésé-
vel), ahová a megítélt összeget kéri, a számlatulajdonos
nevének feltüntetésével;

- két ajánló véleményét a pályázatról.
A pályázatok benyújtásának határideje: 1993. július

31.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
„A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1536 Budapesti 14 Pf. 367
Egyúttal „A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma köz-

zéteszi az általa alapított
„Jászságért" Díj
második alkalommal történő kiírását.
E díjat az a személy nyerheti el életműve elismerése-

ként, aki a Jászság művelődési és oktatási életében
kiemelkedő alkotómunkát végzett. A díj összege: 75 000
Ft.

A díjazandó személyére részletes indoklással javasla-
tot kér és vár a kuratórium magánszemélyektől és jogi
személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának határideje: 1993. július
31.



MELLÉKLET

Ecseki Jánosné

Rólunk írták
(1993. április-május)
Jász-Nagykun-Szolnok
megye

1. Szakály Ferenc: Magyar nemesség a
török hódoltságban. = Századok,
1992. 5-6. sz. 562-633. p.

Megyénkre vonatkozó adatokkal.

2. Expo-rendezvények vidéken. = Gyors
Jelentés, 1993. március, 6. sz. 25-26.
P-

Az írás megyénként 2-2 rendezvény
tervét ismerteti.

3. Március 1. a Polgári Védelem Napja.
= Polgári Védelem, 1993. április, 4.
sz. 4-ll .p.

Fényképekkel illusztrált országos
körkép a nap eseményeiről, rendezvé-
nyeiről. Szolnok és a megye: 8-9. p.

4. S. Cs. J.: Haladunk vagy maradunk?
Megnyitották a Könyvtári Kulturális
Napokat. = Könyvtári Levelező/Lap,
1993. április, 4. sz. 36. p.

Az Új Néplap márc. 30-i számában
megjelent cikk átvétele.

5. Bencsik András: Polgárok krónikája.
= Pesti Hírlap, 1993. ápr. 2., 77. sz. 13.
P-

A Pesti Hírlap vállalkozik arra,
hogy szerkesztett formában naponta
eljuttassa a Jászkun Krónika számára
az ország és a külföld legfontosabb
híreit.

6. Megjelent a Jászkun Krónika. Jóhi-
szemű lokálpatrióták. = Pesti Hírlap,
1993. ápr. 2., 77. sz. 4. p.

Beszélgetés Palágyi Béla főszer-
kesztővel a lap céljairól.

7. Szombathy Zoltán: Elkészült az Al-
föld-program. = Magyar Hírlap, 1993.
ápr. 5., 79. sz. 8. p.

Az Alföld rövid és hosszú távú terü-
letfejlesztési és tájhasznosító koncep-
ciójának tervezetét ismertették a Bács-
Kiskun megyei önkormányzat ülésén.

8. Jász-Krónika - új napilap. = Világ-
gazdaság, 1993. ápr. 6., 65. sz. 4. p.

9. Ballai József: Alföld-program konfe-

rencia Bugacon. = Világgazdaság,
1993. ápr. 6., 85. sz. 12. p.

A konferencia témája az Alföld fá-
sítása. Fő szervezője dr. Tóth Albert
országgyűlési képviselő.

10. Szü. L.: A Jászkun Krónika nem a PH
mutációja. = Magyar Hírlap, 1993.
ápr. 6., 80. sz. 4. p.

A lapot alapító Nagy Gábor és Ben-
csik András nyilatkozik.

11. Új lappal gyarapodott a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei sajtópiac... (Hír.)
= Magyar Nemzet, 1993. ápr. 6., 80.
sz. 4. p.

Híradás a Jászkun Krónika c. lap
indulásáról.

12. Új napilap. = Népszava, 1993. ápr. 6.,
80. sz. 9. p.

A Jászkun Krónika első száma ápr.
2-án jelent meg.

13. Kárpótlási földárverések. = Világgaz-
daság, 1993. ápr. 8., 67. sz. 9. p.

Az Országos Kárrendezési és Kár-
pótlási Hivatal 14. heti földárverési
összesítéséről közöl megyei adatokat.

14. Baranyai Mária: Szabolcsban és Szol-
nok megyében kevesebb munkanélkü-
li. = Új Magyarország, 1993. ápr. 16.,
88. sz. 1., 5. p.

A két megyében összesen 3002 fő-
vel csökkent a regisztrált munkanél-
küliek száma márciusban.

15. (SZEMÁN): Rendőrkékben. = Kurír,
1993. ápr. 16., 103. sz. 2. p.

Heves és Jász-Nagykun-Szolnok
megye rendőrsége Rendőrkék címmel
lapot indított.

16. Fásítási program az Alföldön. = Ma-
gyar Hírlap, 1993. ápr. 28., 98. sz. 8.
P-

Az Alföld-fásítási konferencia kap-
csán nyilatkozik Tóth Albert MDF-es
képviselő.

17. B. J.: A frakció kizárta Körösi Imrét.
= Pesti Hírlap, 1993. ápr. 29., 99. sz. 3.
P-

Halász István szolnoki képviselő
véleménye az ügyről.

18. Buják Attila: A csalódott óriás. =
Kurír, 1993. ápr. 29., 116. sz. 5. p.

Körösi Imrét az MDF kizárta a
pártból. Halász István szolnoki képvi-
selő véleménye.

19. D. J.: Ok és (f)okozat. = Napi Gazda-
ság, Üzlet, Világ, Politika, 1993. ápr.
29., 98. sz. 12. p.

Körösi Imrét, megyénk ország-
gyűlési képviselőjét kizárták az
MDF-ből.

20. Kéri J. Tibor: Körösi: Antalit félreve-
zették. = Népszabadság, 1993. ápr.
29., 99. sz. 1., 9. p.

Körösi Imre, az MDF Szolnok me-
gyei országgyűlési képviselője nyilat-
kozik.

21. R. S.: Miért interpellált? = Napi
Gazdaság, Üzlet, Világ, Politika,
1993. ápr. 29., 98. sz. 12. p.

Körösi Imre interpellációjáról.

22. Szombathy Pál-Németh Éva: Az
MDF-ből kizárt képviselő Kónya Im-
rét támadja. = Magyar Hírlap, 1993.
ápr. 29., 99. sz. 4. p.

Interjú Körösi Imrével.

23. Privatizáció. = Világgazdaság, Mene-
dzser Kalauz, 1993. ápr. 30., 82. sz.
11. p.

A Szolnok Megyei Gabonaforgalmi
és Malomipari Vállalat nyilvános pá-
lyázatot hirdet telephelyei megvásár-
lására.

24. Munkaerő-piaci helyzetkép. = Mun-
kaügyi Szemle, 1993. május, 5. sz.
38-39. p.

1993. márciusi adatok, köztük a
megyénké.

25. Önkormányzati térinformatikai cél-
pályázat. = Magyar Tudomány, 1993.
5. sz. 651-652. p.

Az önkormányzati földrajzi infor-
mációs rendszer létrehozására 50%-
os támogatást kap a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Önkormányzatok
Szövetsége.

26. Pedagógus munkanélküliek. = Szak-
oktatás, 1993. május, 5. sz. 4. p.



1992 decemberére vonatkozó me-
gye; adatok.

27. Kőváry E. Péter: Körösi ma nem ül
sehová - palántáz. = Népszabadság,
1993. máj. 3., 101. sz. 4. p.

Beszélgetés Körösi Imrével, aki
megyénk MDF-es képviselője.

28. Dányi László: Miért lázadt Körösi
Imre? = Pesti Hírlap, 1993. máj. 4.,
102. sz. 3. p.

Interjú az MDF-ből kizárt Szolnok
megyei képviselővel.

29. (s. i.): Körösi cáfolja Kulim. Nincs
rokoni összefonódás. = Népszava,
1993. máj. 4., 102. sz. 5. p.

Körösi Imre a Hét c. műsorban
elhangzott vádat cáfolja.

30. Lindner András-Horváth Zoltán: Kö-
rösi Imre távozni kényszerül az MDF
képviselő-csoportjából és magából a
pártból is. = Tallózó, 1993. máj. 6.,
18. sz. 823. p.

31. Körösi még mindig tagja az MDF-
nek. = Magyar Hírlap, 1993. máj. 7.,
105. sz. 5. p.

Körösi Imrét csak az MDF-frakció-
ból zárták ki - mondja Kulin Sándor.

32. Külső Szolnok vármegye leírása. =
Magyar Hírlap, 1993. máj. 7., 105. sz.
8.p.

Újra kiadásra kerül Palugyay Imre:
Jász-Kun kerületek s Külső Szolnok
vármegye leírása c. műve.

33. A. Sz.: A szolnoki Új Néplap nem
tágít. = Magyar Hírlap, 1993. máj.
10., 107. sz. Mell. IV. p.

Interjú Hajnal Józseffel, a lap fő-
szerkesztőjével.

34. Hallod-e te, körösi... Ki privatizál itt?
= 168 óra, 1993. máj. 11., 19. sz. 4-5.
P-

Interjú Körösi Imre Szolnok me-
gyei MDF-es képviselővel és Szabó
Tamás privatizációs miniszterrel.

35. Összesítő az 1992. évi vadászatokról.
= Nimród, 1993. május, 12. sz. 12. p.

Táblázat az országban lőtt vadak
számáról - megyei részletezéssel.

36. Kunszabó Ferenc: „Egyesülés, nyil-
vánosság, állhatatosság." = Pesti Hír-
lap, 1993. máj. 14., 111. sz. 11. p.

Eszmefuttatás a címben foglaltakról
- Körösi Imre kapcsán.

37. A törökszentmiklósi pesszimisták. =
Magyar Hírlap, 1993. máj. 17., 113.
sz. Mell. 11. p.

A telefonhelyzet alakulása a me-
gyében.

38. Az első pályázatok a Jászkunságból.
= Népszabadság, 1993. máj. 19., 115.
sz. 34. p.

A világkiállítás programjához me- B e r e k f ü r d ő
gyénkből tíz pályázat érkezett, többek
között Szolnokról, Tiszafüredről és
Mezőtúrról.

Magyar Hírlap, 1993. máj. 21., 119.
sz. Mell. IV. p.

Vállalkozások és ifegenforgalom a
településen.

39. A gimnáziumok sorrendje a felvettek
aránya szerint. = Köznevelés, 1993.
máj. 21., 21. sz. 14-15. p.

40. Együttműködési megállapodás. =
Magyar Nemzet, 1993. máj. 22., 118.
sz. 6. p.

A közigazgatásban dolgozók szak-
mai továbbképzésének összehangolá-
sában egyezett meg három megye,
köztük Szolnok köztársasági megbí-
zottja.

41. Az Alföldön az év végéig rendeződ-
het a földkérdés. = Magyar Hírlap,
1993. máj. 24., 119. sz. Mell. I. p.

42. F. L. Gy.: Néma kiáltás. = Zsaru,
1993. máj. 27., 22. sz. 6-7. p.

Országos szinten élen jár megyénk
a megoldatlan eltűnési ügyek arányát
tekintve. A szajoli Horváth Imréné
esete.

47. Kanta Gyula, id.: Ne takarózzunk
elődeink bűneivel. = Heti Kis Újság,
1993. ápr. 30., 18. sz. 12. p.

A szerző berekfürdői.

Besenyszög

43. Pótkötet. = Hócipő, 1993. máj. 27.,
11. sz. 31. p.

Fotó: egy elképzelt könyvborító. J á s z a p á t i
Az MSZMP-ből kizárt négy név alá
kerül Körösi Imre neve is.

48. Földvallatás robbantással. = Népsza-
va, 1993. máj. 21., 117. sz. 12. p.

Szénhidrogénkutatást végez Be-
senyszög térségében a Geofizikai Kft.
föld alatti robbantással.

Cserkeszdlő
49. Templomot szeretnének a cserkesző-

lőiek. = Reformátusok Lapja, 1993.
ápr. 18., 16. sz. 6. p.

Telket az önkormányzat már adott.
Létrehoztak egy Templomépítő Ala-
pítványt.

50. N. H. M.: Cserkeszőlő új postahivata-
la. = Posta Magazin, 1993.5. sz. 21. p.

44. Csoknyay Edit: Körösi újra a privati-
zációról. Külföldön írják az üzlet for-
gatókönyvét. = Népszava, 1993. máj.
28., 123. sz. 5. p.

Körösi Imre megyénk független
képviselője.

Abádszalók
45. Blaskó Lajos-Juhász Csaba: Egyes

melioratív elemek hatásai a növények
terméseredményére a Tisza-tó hidro-
lógiai hatásának kitett réti talajon. =
Növénytermelés, 1993. február, 1. sz.
95-101. p.

Az 1984-1991. közötti időszakban
az abádszalóki tsz területén végzett
kísérletekről számol be a tanulmány.
A szerzők a DATE Karcagi Kutató
Intézetének munkatársai.

46. Sz(abó) I(mre) A.: Abádszalók: Az
Eldorádó a Sárga Csikón is vesztett. A
polgármester is kötvényt jegyzett. =

51. Pethő László: A 92 esztendős dr.
Rusvay Lajos. - Honismeret, 1993. 2.
sz. 67-70. p.

A Jászok Egyesülete által alapított
Jászságért díj tulajdonosának bemuta-
tása.

52. Méhészek, figyelem. - Pesti Hírlap,
1993. máj. 17., 113. sz. 6. p.

Zárlat miatt nem lehet a méhekkel
Jászapátira vándorolni.

53. Salamin Ferenc: Vándoriskola,
1989-1992. = Országépítő, 1992. 3-
4. sz. 4-28. p.

Bemutatkoznak az első végzett épí-
tész vándoriskolás évfolyam diplomá-
sai. Közülük Engelmann Tamás a
jászberényi Kálmán utcai sorházat,
Krizsán András a tiszaderzsi Tisza
áldozatainak' emlékkápolnáját tervez-
te.

54. Metapedagógiai tanácskozás. Jászbe-
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rény, 1993. január 25-28. = Új Kated-
ra, 1992-93. 7. sz. 4. p.

A rendezvény tanulságairól nyilat-
kozik Zsolnai József, az Országos
Közoktatási Intézet igazgatója, aki né-
hány évig a Verseghy Könyvtár mun-
katársa is volt.

55. Pethő László: Az osztrák egyházi
iskolaügy működéséről. = Holnap,
1993. január, 1. sz. 42-44. p.

A szerző jászberényi.
56. Ölvedi Ignác: Visszatekintés az 1.

hadosztály megalakulására. = Új Hon-
védségi Szemle, 1993. 3. sz. 14-19. p.

1945. márc. l-jén Jászberényben
kezdődött az 1. gyaloghadosztály
szervezése.

57. Magyar Levente-Szívós Jánosné:
Kórházak önkormányzati tulajdon-
ban. = Magyar Közigazgatás, 1993.
április, 4. sz. 236-238. p.

A jászberényi polgármester és a
Népjóléti Iroda vezetőjének tanul-
mánya.

58. Nemes András: Köszönet az olvasók-
nak, a Könyvtári Védegylet tagjainak.
= Könyvtári Levelező/Lap, 1993. áp-
rilis, 4. sz. 24-25. p.

Tudósítás a Jászberényi Városi
Könyvtárból.

59. Réfi Zsuzsanna: Az idei Székely
Mihály-díjas. = Pesti Hírlap, 1993.
ápr. 2., 77. sz. 14. p.

Az emlékplakettet idén a kolozsvári
Airizer Csaba kapta.

60. A Város Napja Jászberényben. =
Népszabadság, 1993. ápr. 5., 79. sz.
27. p.

A Város Napját az 1849-es szabad-
ságharc jászsági eseményeinek em-
lékére rendezték. Az ünnepségen Ka-
tona Tamás államtitkár emléktáblát
leplezett le.

61. Balog Gyula: Portelek kíváncsi a
múltjára. = Szabad Föld, 1993. ápr. 6.,
14. sz. 6. p.

Jászberény-Portelken helytörténeti
szakkör alakul.

62. Heimer György: „Nem vagyunk cá-
pák." Válaszol az Elektrolux elnöke.
= Heti Világgazdaság, 1993. ápr. 17.,
16. sz. 4. p.

Interjú Leif Johansson-nal, az
Elektrolux elnökével. Érinti a jászbe-
rényi gyár tevékenységét is.

63. A Munkahelyi területi közművelődés
céltámogatása pályázat nyerteseinek

listája. = Új Magyarország, 1993. máj.
10., 107. sz. 8. p.

Megyénkből jászberényi és szolno-
ki művelődési házak nyertek a pályá-
zaton.

64. Kilencven esztendős korában vasár-
nap Jászberényben elhunyt Hamza D.
Ákos festőművész, filmrendező.
(Hír.) = Magyar Hírlap, 1993. máj.
18., 114. sz. 23. p.

65. Lovas látványosság Jászberényben. =
Népszabadság, 1993. máj. 19., 115.
sz. 37. p.

Lovasbandériumot állított fel Jász-
berény, melyet ünnepi alkalmakkor
szerepeltetnek. A hagyományápolást,
az idegenforgalmat egyaránt szolgál-
ja-

66. Hét nap. Szolnok. = Magyar Hírlap,
1993. máj. 24., 119. sz. Mell. I. p.

Május 16-án Jászberényben elhunyt
Hamza D. Ákos festőművész és film-
rendező.

67. Rendőri lépések a bőrfejűek ellen
Jászberényben. — Népszabadság,
1993. máj. 27., 122. sz. 4. p.

Megbeszélést tartottak Jászberény-
ben az iskolák, a cigányság és az
önkormányzat képviselői. A téma a
skinhaedek elleni fellépés volt, mivel
több esetben intéztek támadást a cigá-
nyok ellen.

Jászfényszaru

Ld. még a 74. sz. tételt.

Jászság

72. „A Jászságért" Alapítvány kuratóriu-
ma... = Kurázsi, 1993. május, 5. sz.
15. p.

A kuratórium pályázatot hirdet,
melynek célja a Jászság és a jászok
történeti, néprajzi értékeit gyarapítók
támogatása.

73. Pethő László: Rendszerváltás hely-
ben. Egy jászsági falu az átalakulás
éveiben. = Forrás, 1993. május, 5. sz.
41-54. p.

74. Jászok Napja. = Pesti Hírlap, 1993.
máj. 6., 104. sz. 16. p.

Május 5-én rendezték meg Jászjá-
kóhalmán a Jászok Napját. Fodor Ist-
ván polgármester mondott ünnepi be-
szédet.

75. Pályázat a jászsági értékekért. = Ma-
gyar Hírlap, 1993. máj. 7., 105. sz. 6.
P-

A pályázatot a Jászságért Alapú
vány hirdette meg.

68. Városavató Jászfény szarun. = Nép-
szabadság, 1993. ápr. 3., 78. sz. 4. p.

Megjelent és beszédet mondott
Göncz Árpád köztársasági elnök is.

69. Városavató és agrárfórum Jászfény-
szarun. = Magyar Mezőgazdaság,
1993. ápr. 14., 15. sz. 2. p.

Az új város polgármesterének
Göncz Árpád köztársasági elnök adta
át az alapító okiratot.

70. Benkő Imre: Nemcsak hétvégén...
Jászfényszaru várja a horgászokat. =
Magyar Horgász, 1993. 5. sz. 24. p.

Tájékoztatás a település horgászati
lehetőségeiről.

Jászjákóhalma

71. Vámos László: Xanácsok zárt tartás-
hoz. Csirkenevélés. = Új Szövetkezet,
1993. máj. 26., 11. sz. 21. p.

A szerző jászjákóhalmi.

Karcag

76. Frigyesy Ágnes: Turulháza. = i !• -
méret, 1993. 2. sz. 76-77. p.

77. Zöld szívesek országos találkozója
Karcagon. = Népszabadság, 1993.
ápr. 9., 83. sz. 23. p.

A Zöld Szív Ifjúsági Termé-
szetvédő Mozgalom negyedik orszá-
gos találkozóját tartották ápr. 6-8. kö-
zött Karcagon. Tevékenységükről,
terveikről is tudósít a cikk.

78. Fazekas Mihály: Nőszövetség alakul
Karcagon. = Reformátusok Lapja,
1993. ápr. 25., 17. sz. 6. p.

Ápr. 3-án 120 résztvevője volt a
karcagi református egyházközség nő-
találkozójának.

79. D. J.-R. S.: Pro és kontra: a parlament
hároméves működéséről. = Napi Gaz-
daság, Üzlet, Világ, Politika, 1993.
ápr. 29., 98. sz. 15. p.

Varga Mihály karcagi fideszes or-
szággyűlési képviselő véleménye.

80. Karcagtej Kft. néven önállóan műkö-
dik a Szolnoki Tejipari Vállalat volt
karcagi üzeme. = Figyelő, 1993. ápr.
29.,17.sz.8?p.

81. Kováts Mihály huszárezredesnek...
(Hír.) = Magyar Hírlap, 1993. máj.
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10., 107. sz. 21. p.; Magyar Hírlap,
1993. máj. 17., 113. sz. Mell. I. p.

Az amerikai függetlenségi háború
hősének tiszteletére emléknapok kez-
dődtek május 8-án Karcagon.

Ld. még a 200. sz. tételt.

Kenderes
82. Nógrádi Tóth Erzsébet: Kenderes ká-

lyúban. = Népszava, 1993. ápr. 24.,
95. sz. 9. p.

Beszélgetés a község lakóival a te-
lepülés gazdasági problémáiról.
Horthy Miklós hamvainak hazahoza-
tala nem Kenderest terheli.

83. Szombaton avatták fel a 4-es út men-
tén Kenderesen az első hazai JET
benzinkutat. = Magyar Hírlap, 1993.
máj. 3., 101. sz. 12. p.

Képriport.
S4. Kik térnek meg a kenderesi kriptába?

Exkluzív interjú Horthy Istvánnéval.
= 168 óra, 1993. máj. 11., 19. sz.
18-19. sz.

Beszélgetés Horthy Istvánnéval a
Horthy család emigrációs éveiről, fér-
jének politikai szerepléséről, végren-
deletéről.

85. (Horthy Miklós kormányzó Esloral-
ban hunyt el.) = Magyar Hírlap, 1993.
máj. 21., 117. sz. Mell. 2. p.

Fotó Horthy M. portugáliai sírjáról.

Kunhegyes
Ld. a 112. sz. tételt.

Kunmadaras
86. Kiskunlacházi tranzitrepülőtér. Szük-

séges hatástanulmány készítése. = Vi-
lággazdaság, 1993. ápr. 6., 85. sz. 5. p.

Kérdés: Kunmadarason, vagy Kis-
kunlacházán épül-e új repülőtér.

87. Szabó Imre, A.: Két település mara-
kodik egy repülőtér felett. Madaras
kontra Lacháza. = Magyar Hírlap,
1993. máj. 3., 101. sz. Mell. II. p.

88. Elfogyott a pénz a volt kunmadarasi
légi bázison. = Népszabadság, 1993.
máj. 12., 109. sz. 10. p.

Meg nem dőlt el a kunmadarasi volt
szovjet repülőtér sorsa. A szennyező
anyagok eltávolítása folyik, bár jelen-
leg nincs anyagi fedezet a munkála-
tokra.

Martfű
89. A. L.: A Martfű nem fizet osztalékot.

= Magyar Hírlap, 1993. máj. 15., 112.
sz. 13. p.

A sörgyár pénzügyi helyzete.
90. Szenes Gábor: Nem fizet osztalékot a

Martfű Sörgyár. = Napi Gazdaság,
Üzlet, Világ, Politika, 1993. máj. 15.,
111. sz. 5-6. p.

Túlzott készletállomány finanszíro-
zásából eredő veszteséggel zárt a sör-
gyár.

91. Martfűi karcsúsítás. = Népszabadság,
1993. máj. 27., 122. sz. 5. p.

A Tisza Cipőgyár további feladatai-
ról döntött a közgyűlés. Létszámcsök-
kentésekre, a termelés visszafogására
van szükség.

92. Tőzsdei hírek. = Figyelő, 1993. máj.
27., 21. sz. 51. p.

Nem fizet osztalékot az 1992-es év
után a Martfűi Sörgyár.

Mezőtúr
93. Kádár Edit: Mezőtúr tegnap és ma. =

A Szabadság, 1993. ápr. 2., 13. sz. 7.
P-

A Munkáspárt helyi szervezetei po-
litikai fórumot tartottak a művelődési
házban, melyen Ádámné Bogdán Pi-
roska polgármester is részt vett.

94. Kőváry E. Péter: A tollfelvásárló és
az áfész. Mezőtúri tanulság. = Nép-
szabadság, 1993. ápr. 7., 81. sz. 15. p.

A Mezőtúr és Vidéke Áfész egy
gyanús felvásárlási ügybe keveredett.
Rendőrségi vizsgálat folyik, a szövet-
kezet csőd előtt áll.

95. Csóka Magda: Kun Zsigmond kin-
csei. = Képes Újság, 1993. máj. 8., 19.
sz. 2-3. p.

A százesztendős Kun Zsigmond
csodálatos cserépedény- gyűjteményt
hozott létre Mezőtúron a helyi fazeka-
sok munkáiból. (Fotókkal illusztrált
cikk.)

életéről szóló írásait és felvételeit köz-
li.

Szajol

Nagykunság
96. Kunkovács László: A kunokról -

magyar szemmel. = Új Magyarország,
1993. ápr. 24., 95. sz. 15. p.

Kunkovács Lászlónak Alma-A-
tában nyílt fotókiállítása. A lap a fotó-
művésznek a Kis- és a Nagykunság

Ld a 42. sz. tételt.

Szolnok

97. Dömötör László-Hájos László: A
répafejelés mértékének hatása a cu-
korgyártás gazdaságosságára. = Cu-
koripar, 1993. január-március, 1. sz.
11-12. p.

Dömötör László a szolnoki Cukori-
pari Kutató Intézet osztályvezetője.

98. Grillus Vilmosné-Ányos Éva: A répa
N-vegyületeinek hatása a gyártástech-
nológiára és a környezetre. = Cukor-
ipar, 1993. január-március, 1. sz. 3-
11.p.

A szerzők a szolnoki cukorgyár
munkatársai.

99. Zalán Tibor: Mintha máris. Kardon. =
Műhely, 1993. 2. sz. 32. p.

Versek. (Zalán Tibor Szolnokon
született 1954-ben.)

100. Szávai István: Néhány gondolat az
osztályfőnöki órákról. = Új Pedagó-
giai Szemle, 1993. 3. sz. 18-19. p.

A szerző szolnoki. A lapot a szolno-
ki metszőkör tagjainak munkái díszí-
tik.

101. Domokos György: Buda visszavívá-
sának ostromtechnikai problémái. =
Hadtörténelmi Közlemények, 1993.
március, 1. sz. 3-60. p.

Szolnok szerepe Buda visszafogla-
lásában. Az 1685. évi hadjáratok.

102. Göbölyös N. László: Szolnokrock. =
Ifjúsági Magazin, 1993. március, 3.
sz. 36. p.

A szolnoki rock-együttes értékelé-
se.

103. Ahogy a nyomdaipar látja. = Nép-
szabadság, 1993. márc. 31., 75. sz. 26.
P-

A nyomdaipar lehetőségei; kapcso-
latok a papíriparral. A cikk megemlíti
a szolnoki papírgyár bezárását.

104. Látlelet egy szorongatott iparágról.
= Népszabadság, 1993. márc. 31., 75.
sz. 23. p.

A hazai papíripar helyzete, a priva-
tizáció és következményei. Részletek
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a szolnoki gyár helyzetéről, bezárásá-
nak okairól.

105. Alföldi „manager". = Mezőgazdasá-
gi Technika, 1993. április, 4. sz. 27. p.

A cikk dr. Deák Lajost, a Produker
Vállalat vezetőjét mutatja be, aki ko-
rábban gyárigazgató volt.

106. Magániskolák almanachja c. kiad-
vány. Mit kínálnak a magániskolák? =
TESZT, 1993. április, 4. sz. 63. p.

Az összehasonlító táblázatban sze-
repel a Komplex Tanoda Szolnokról.

107. (Metszetek.) = Új Pedagógiai Szem-
le, 1993. 4. sz.

A folyóirat e számát is a szolnoki
metszőkör tagjainak alkotásai díszí-
tik.

108. Szíj Rezső: Horváth Judit kiállítása
Szolnokon. = Magyar Fórum, 1993.
április, 4. sz. 71. p.

109. Cs(illei) B(éla): „A gyerekek világá-
nál semmi sem fontosabb..." = ÚJ
Katedra, 1992-93. 7. sz. 14. p.

Riport a szolnoki Apáczai Csere-dí-
jas Szávai István tanárral.

110. Csilléi Béla: Ingyenebéd gyerekek-
nek. „Enni vagy nem enni..." = Új
Katedra, 1992-93. 7. sz. 5. p.

A szolnok Újvárosi Ált. Iskola és
Speciális Szakiskola részben vagy
egészben átvállalja a halmozottan hát-
rányos gyerekek étkezési díját. De
egyre több az igénylő, az összeg pedig
változatlan.

111. Ördögné Csikós Anna: Aranyszabá-
lyok gyógyszerszedőknek. = Kiáltás,
1993.7. sz. 5. p.

A cikk írója szolnoki.

112. Paizs Gábor, V.: Népfőiskolák Szol-
nokon. Önként vállalat kötelesség. —
Pesti Hírlap, 1993. ápr. 2., 77. sz. 4. p.

A Magyar Népfőiskolai Társaság
szervezésében népfőiskolai napok
kezdődtek Szolnokon, ápr. l-jén. Ma
a kunhegyesi bentlakásos népfőisko-
lát keresik fel a résztvevők.

113. Szolnoki hátralékok, megoldások. =
Népszabadság, 1993. ápr. 2., 77. sz.
23. p.

A városi közgyűlés lakbéremelé-
sekről és a hátralékokról döntött. A
hátralékosok részletfizetési törlesztést
igényelhetnek.

114. Tasnádi István: Elméleti komikum.
A Tartuffe Szolnokon. = Magyar
Napló, 1993. ápr. 2., 7. sz. 42. p.

A Szigligeti Színház előadásának
kritikája.

115. Tolnai Antal: Gyanakszom. = A
Szabadság, 1993. ápr. 2., 13. sz. 10. p.

Szolnoki olvasói levél.

116. B. I.: Nemzeti tőke a háttérben.
Bemutatkozott a Jászkun Krónika. =
Pesti Hírlap, 1993. ápr. 6., 80. sz. 4. p.

Hétfőn a Hotel Dunapartban mutat-
ták be megyénk új lapját, amely
30 000 példányban jelenik meg.

117. Sz. Sz.: Fodor Tamás: az állam nem
a kultúra apostola. = Magyar Hírlap,
1993. ápr. 6., 80. sz. 3. p.

Fodor Tamás szolnoki képviselő
véleménye a Nemzeti Kulturális
Alapról szóló törvényről.

118. Kerülőút épül Szolnok alatt. Külföl-
di hitellel már az idén. = Népszabad-
ság, 1993. ápr. 9., 83. sz. 5. p.

Még az idén elkezdődik a 4-es főút
Szolnokot elkerülő harmadik szaka-
szának az építése. A munkálatok befe-
jezése 1995-re várható.

119. Vilics Tamás: Döntőben a Szolnok.
= Pesti Hírlap, 1993. ápr. 10., 84. sz.
15. p.

A Szolnoki Olajbányász kosárlab-
dacsapat győzött Körmenden, így a
döntőbe került.

120. Avar László:,.Higgyünk az elisme-
rő szónak is." = Magyar Mezőgazda-
ság, 1993. ápr. 14., 15. sz. 4. p.

A mezőgépgyártó vállalatok, köz-
tünk a szolnoki helyzetéről. Beszélge-
tés dr. Sziráky András vezér-
igazgatóval, a Magyar Mezőgépgyár-
lók Szövetségének elnökével.

121. Hermes-siker Szolnokon is. = Új
Szövetkezet, 1993. ápr. 14., 8. sz. 8. p.

A Kertész Áruházban is sikere van
a Hermes vetőmagoknak.

122. Kovái Iván: Hatszázhetven milliós
vagyon. Küldöttgyűlésekről jelentjük.
Szolnok és Vidéke Áfész. = Új Szö-
vetkezet, 1993. ápr. 14., 8. sz. 6. p.

123. Egri Sándor: Szolnokon a kerek-
asztalé a főszerep. Ki a Tisza vizét
issza... = Magyar Nemzet, 1993. ápr.
15., 87. sz. 12. p.

A helyi környezetvédőknek bőven
akad témájuk és munkájuk.

124. Donkó Jolán: A Munkáspárt a vá-
rosban. = A Szabadság, 1993. ápr. 16.,
15. sz. 7. p.

A Munkáspárt Szolnok városi tevé-
kenysége az elmúlt évben.

125. Korábban készül el a 4-es út Szolno-
kot elkerülő szakasza. = Magyar Hír-
lap, 1993. ápr. 16., 88. sz. 8. p.

126. Várhegyi Attila: Problémák és meg-
oldások Szolnokkon. = A Szabadság,
1993. ápr. 16, 15. sz. 7. p.

A város gazdasági és szociális fel-
adatainak, valamint eredményeinek
az ismertetése. Kiemelten esik szó a
munkanélküliségről, a lakásépítésről,
a beruházásokról és a szociális segé-
lyezésről.

127. Felkészült-e a reformra az egész-
ségügy? A betegek egyelőre nemigen
érzékelik. = Magyar Hírlap, 1993. ápr.
19., 90. sz. 8. p.

Tudósítás néhány megyeszékhely-
ről, Szolnokról „Pénz híján - látszat-
reform" alcímmel

128. Rádai Eszter: Kornis. = 168 óra,
1993. ápr. 20., 16. sz. 26-28. p.

Hosszabb portré-interjúban Komis
Szolnokról, a Szigligeti Színházról is
nyilatkozik.

129. Mozgássérült gyerekek családi tábo-
rozása. Június 20-30. Szolnok. = Nép-
szabadság, 1993. ápr. 22, 93. sz. 19.
P-

A tábort a Tiszaligeti Turisztikai és
Szabadidő Központban rendezik.

130. (naszályj: Szabó újra Szolnokon. =
Esti Hírlap, 1993. ápr. 22, 93. sz. 15.
P-

Szabó Lajos kerékpáros újra a szol-
noki cukorgyár színeiben versenyez.

131. Előny a Tungsram-Honvédnál. =
Köztársaság, 1993. ápr. 23, 16. sz. 9.
P-

A kosárlabda-bajnokság döntőjét a
Tungsram-Honvéd és a Szolnoki
Olajbányász játssza.

132. Szent György-nap a BM-ben. A
rendőrség napja. = Pesti Hírlap, 1993.
ápr. 24, 95. sz. 4. p.; Népszava, 1993.
ápr. 24, 95. sz. 4. p.

Kálmán Jenő alezredes, Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye főkapitány- he-
lyettese „Az Év Rendőre" címet vette
át Boross Péter belügyminisztertől.

133. Halas Zoltán: A Tungsram-Honvéd
a kosárlabdabajnok. = Magyar Hírlap,
1993. ápr. 26, 96. sz. 28. p.

A döntő mérkőzést a Szolnoki Olaj-
bányásszal játszotta a csapat.

134. Göncz: Fiatalok nélkül nincs fel-
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emelkedés. = Népszabadság, 1993.
ápr. 27., 97. sz. 4. p.

Göncz Árpád Szolnokra látogaloit.
Részt vcu az első testvérvárosi hét
megnyitóján, majd a diákfórumon.
Délután Tószeget kereste fel.

135. (Kovái): Árubemutató a Tis/a-Co-
opnál. = Új Szövetkezet. 1993. ápr.
28., 9. sz. 20. p.

Több mint 300 boltvezető vett részt
a Szolnokon megrendezett árubemu-
tatón.

136. Nagy Andrea: Elindul-c a lakbérla-
vina? Ötszörös emelés Szolnokon. =
Népszava. 1993. ápr. 28., 98. sz. 9. p.

A szolnoki városi önkormányzat
drasztikus lakbéremelést szavazott
meg. Az intézkedés hátteréről, követ-
kezményeiről nyilatkozik Kéri József
alpolgármester és Polyák Miklós
nyugdíjas.

137. Kőváry E. Péter: Szolnok: variációk
lakásszövetkezetekre. = Népszabad-
ság. 1993. ápr. 30., 100. sz. 10. p.

A szolnoki állami lakások bérének
emeléséről, az okokról, a végrehajtás-
ról nyilatkozik Várhegyi Attila pol-
gármester és Domány Béláné ügyinté-
ző.

Ld. még a 44. sz. tételt.

138. Bajcsay Mária az Öh, azok a hipo-
chonderck szolnoki előadásában. =
Szinház, 1993. május, 5. sz. 7. p.

Fotó.

139. H. J.: A szolnoki példa. Helyi lakás-
rendelet. = Ön Kor Kép, 1993. május,
5. sz. 3-4. p.

A szolnoki önkormányzat 1992 de-
cemberében helyi lakásrendeletet al-
kotott.

140. Körösi Imre: Az agrárvilág stabili-
zációja. = Mezőgazdasági Technika,
1993.5. sz. 5-7. p.

A szerző megyénk MDF-es képvi-
selője.

141. srankó: Váltás a mezőgépiparban. =
Kistermelők Lapja, 1993. május, 5.
sz. 24. p.

A magyar mezőgazdasági gépipar
helyzetéről nyilatkozik dr. Sziráki
András, a Mezőgazdasági Gépgyártók
Szövetségének elnöke, a Szolnoki
Mezőgép Rt. vezérigazgatója.

142. Sziráki András: Az átalakuló agrár-
ágazat és a gépszükséglet. = Mező-
gazdasági Technika, 1993. 5. sz. 2-3.
P-

A Szolnoki Mezőgép vezér-
igazgatójának írása.

143. Bogácsi Erzsébet: Fogyatékos érzel-
mek. Williams drámája Szolnokon. =
Népszabadság, 1993. máj. 3., 101. sz.
l l . p .

A Szigligeti Színház Üvegfigurák
c. előadásáról.

144. Sz(abó) I(mre), A.: Nyomda- és
újságharc Szolnokon. Axel Springer:
megremegett a nemzetközi sajtóház
magyarországi első pillére. = Magyar
Hírlap, 1993. máj. 3., 101. sz. Mell.
III. p.

Szolnok megye sajtópalettája.

145. Sz(abó) I(mre), A.: Spiró-darab
Szolnokon - „irodalmi értéke nulla".
Önkormányzati kabaré. = Magyar
Hírlap, 1993. máj. 3., 101. sz. Mell. II.

P-
Spiró a szolnoki közéletről írt kaba-

rét. A darab bemutatója május 9-én
lesz.

146. Elindulhat-e egy világkarrier Szol-
nokról? Egy fantasztikus találmány
kálváriája. = 168 óra, 1993. máj. 4.,
18. sz. 7-9. p.

Beszélgetés Törőcsik Mihály szol-
noki tudományos kutatóval életéről,
munkájáról. A radioaktív fertőzés el-
leni szert kutatja, de nem sok segítsé-
get kap.

147. Kerékgyártó T. István: Nézz vissza
haraggal. = Magyar Tükör, 1993. máj.
5., 8. sz. 7. p.

A szerző szolnoki.

148. Egri Sándor: Legalább egymilliós
kezdőtőke kell. = Magyar Nemzet,
1993. máj. 6., 104. sz. 12. p.

A háziorvosoknak Szolnokon is
dönteniük kell, hogy vállalkozók lesz-
nek-e, vagy közalkalmazottak. A vál-
lalkozáshoz magas indulótőke kelle-
ne, de ehhez nincs megfelelő hitel.

149. Benkó Károly: A taxióra is lehet
magyar. Nem kell a külföld után futni.
= Pesti Hírlap, 1993. máj. 7., 105. sz.
7.p.

Az Elektrosoft Rt. elnöke, Nagy
Gábor, tárgyalásokat folytatott a Ta-
xis Kamarával új, saját fejlesztésű el-
képzeléseinek támogatásáról.

150. Rózsa W. Alex: A Dunapacké lesz a
szolnoki gyár? Prinzhorn-problémák.
= Világgazdaság, 1993. máj. 7., 86.
sz. 1-2. p.

Pletykák szerint Prinzhorn a szol-

noki papírgyárat szeretné bevinni a
Dunapackba.

151. Tolnai Antal: Még mindig visszafe-
lé. = Népszava, 1993. máj. 7., 105. sz.
7. P .

Szolnoki olvasó levele. A kormány
munkáját minősíti.

152. Alex W. Rózsa: Szolnoker Fabrik
im Eigentum von Dunapack? Prinz-
hom-Problem. = Világgazdaság,
1993. máj. 8., 87. sz. 8. p.

Az újság előző napi számában meg-
jelent cikk német nyelvű változata.

153. - Horváth -: Szaktanácsot és hitelt
is adnak. = Képes Újság, 1993. máj.
8., 19. sz. 6. p.

A GITR Rt. nyolc megyében szer-
vezi az olajos növények és az őszi-ta-
vaszi vetésűek termelését és értékesí-
tését.

154. Lazányi József: Egy kis marhásko-
dás. Önkormányzati kabaré Szolno-
kon. = Népszabadság, 1993. máj. 10.,
107. sz. 25. p.

Beszélgetés Spiró György színház-
igazgatóval, a darab szerzőjével.

155. Májusi cukorműszakok. = Népsza-
badság, 1993. máj. 10., 107. sz. 5. p.

A szolnoki cukorgyár külön műsza-
kot indított be finomított cukor előál-
lítására. Az akcióról nyilatkozik a ve-
zérigazgató.

156. Busák pusztulása a Holt-Tiszán. =
Esti Hírlap, 1993. máj. 13., 110. sz.
13. p.

157. ÉSZT: Értékálló nyugdíjakat! =
Népszabadság, 1993. máj. 13., 110.
sz. 4. p.

Az Értelmiségi Szakszervezeti Tö-
mörülés Szolnokon tartotta nagygyű-
lését.

158. (s. L): Környezetvédők Szolnokon.
= Esti Hírlap, 1993. máj. 13., 110. sz.
13. p.

A Szolnok Megyei Munkaerőköz-
pont környezetvédelmi szakem-
berképzést kezdett. Az első 29 részt-
vevő most végzett.

159. P. A.: Szolnokra látogat a kabinet. =
Új Magyarország, 1993. máj. 14.,
111. sz. 4. p.

Kihelyezett kormányülést tartanak
Szolnokon.

160. Sz(abó) I(mre), A.: Magyar Golyó-
díj. Politikusok a tekepályán. = Ma-
gyar Hírlap, 1993. máj. 17., 113. sz.
Mell. ül. p.
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A Telegráf c. szolnoki hetilap teke-
versenyre hívta a hat parlamenti párt
helyi reprezentánsait.

161. Sz(abó) I(mre), A.: Spiró György:
Inkább simogattam a városatyákat...
A várt botrány elmaradt Szolnokon. =
Magyar Hírlap, 1993. máj. 17., 113.
sz. Mell. I. p.

Beszélgetés Spiró Györggyel a
Szigligeti Színházban bemutatott Ön-
kormányzati kabaré c. darabjának fo-
gadtatásáról.

162. Horváth Judit: A május lakbéreme-
lést hozott Szolnokon. Két éven át
tovább nőnek a költségek. A népharag
egyelőre elmaradt. = Magyar Hírlap,
1993. máj. 17. 113. sz. 11. p.

A helyzet részletes elemzése.

163. Országos óvodai esztétikai tanács-
kozást tartottak Szolnokon... (Hír.) =
Magyar Hírlap, 1993. máj. 17., 113.
sz. Mell. I. p.

164. A Szolnok Projekt ötven milliója. =
Magyar Hírlap, 1993. máj. 17., 113.
sz. Mell. III. p.

Nemzetközi kiállítás és vásár hely-
színe lesz aug. 26-29. között Szolnok.
Interjú a lebonyolítással megbízott
Projekt Kft. igazgatójával, Radványi
Andrással.

165. Ukrán állami delegáció érkezett
Szolnokra... (Hír.) = Magyar Hírlap,
1993. máj. 17., 113. sz. Mell. I. p.

166. Szociális diszkontáruházat működ-
tet a Munkavállalókért Alapítvány és
a város önkormányzata Szolnokon.
(Fotó.) = Magyar Hírlap, 1993. máj.
18., 114. sz. 23. p.

167. Szolnok Papír Rt. Kezdődik a végjá-
ték? = Népszabadság, 1993. máj. 18.,
114. sz. 6. p.

Most azt a 29 dolgozót is elbocsát-
ják, akiket az újrakezdés reményében
eddig foglalkoztattak. Csak az igazga-
tóság marad.

168. Hívogató néptánckedvelőknek. =
Népszabadság, 1993. máj. 19., 115.
sz. 37. p.

A máj. 21-23. között Szolnokon
rendezendő országos néptáncfesztivál
programja.

169. Miért áll a szolnoki papírgyár?
Nincs remény a közeli újraindításra. =
Magyar Nemzet, 1993. máj. 19., 115.
sz. 9. p.

A Szolnok Papír Rt. úgy döntött,
hogy teljesen leállítja a gyárat és min-

denkit elbocsát. Ennek okairól nyilat-
koztak az üzem hazai vezetői.

170. Szeszélyes forgalom a szolnoki
szállodákban. = Népszabadság, 1993.
máj. 19., 115. sz. 39. p.

A város szálloda-helyzete, a Peli-
kán és a Tisza Szálló kihasználtsága.
Főleg a Pelikán forgalma csökkent.

171. Tourinform-irodák. = Népszabad-
ság, 1993. máj. 19., 115. sz. 37. p.

A szolnoki iroda ápr. 7-én nyílt
meg. Hamarosan Tiszafüreden is mű-
ködni kezd hasonló létesítmény.

172. Bán Zsuzsa: Félgőz a Tisza menti
Henkelnél. Jár-e védelem a befekte-
tőknek? = Világgazdaság, 1993. máj.
21., 96. sz. 3. p.

Felavatták a TVM volt mosószer-
gyárát, mint a Henkel-konszern üze-
mét.

173. D. K.: Piacvédelemért folyamodik a
Henkel. = Magyar Hírlap, 1993. máj.
21., 117. sz. 12. p.

Verseny folyik a hazai mosószerpi-
acon. Az egyik főszereplő a TVM.

174. Kenessei András: Árak, pénzek,
aukciók. = Magyar Hírlap, 1993. máj.
21., 117. sz. Mell. II. p.

Híradás két nagy budapesti festmé-
nyárverésről. A képek között szolnoki
művésztelepi festők alkotásai is szere-
pelnek.

175. Szolnok megyei gyűlés. = Heti Kis
Újság, 1993. máj. 21., 21. sz. 4. p.

A Történelmi Független Kisgazda-
párt Szolnokon tartott gyűlést.

176. Szolnokon is gyárt a Henkel. -
Népszabadság, 1993. máj. 21., 117.
sz. 5. p.

A TVM-től megvásárolt üzemben
új Persil terméket állít elő.

177. (balázs): Vízipók, csodapók. = Esti
Hírlap, 1993. máj. 22., 118. sz. 4. p.

Szulimán Istvánnak, a szolnoki Ví-
zipók Bontó-javító és Karbantartó
GMK vezetőjének „biznisz"-éről szól
a negatív cikk.

178. Pallag J. Róbert: Magyar táj - arab
szemmel. = Pesti Hírlap, 1993. máj.
22., 118. sz. 22. p.

A Szolnokon élő Nabil Kaid festő-
művésznek tárlata nyílt a Pelikán
Szállóban.

179. Hét nap. Szolnok. = Magyar Hírlap,
1993. máj. 24., 119. sz. Mell. I. p.

Húszéves a kiskörei vízlépcső. Ez

alkalomból ülést tartott a Magyar Hid-
rológiai Társaság szolnoki szervezete.

180. Hét nap. Szolnok. = Magyar Hírlap,
1993. máj. 24., 119. sz. Mell. I. p.

Repüléstudományi napokat rendez-
tek Szolnokon.

181. Szombathy Zoltán: A frekvenciadíj
várhatóan a helyi televíziók anyagi
helyzetéhez igazodik. = Magyar Hír-
lap, 1993. máj. 24., 119. sz. 4. p.

Tudósítás a helyi televíziókról ren-
dezett szolnoki konferenciáról.

182. Bonyolult az engedélyezési eljárás.
Fidesz-konferencia a helyi televízió-
zásról. = Népszabadság, 1993. máj.
25., 120. sz. 6. p.

A konferencia helyszíne Szolnok
volt.

183. Nemzetismeret és civil bátorság.
Népfőiskolai Napok Szolnokon. = Vi-
lágszövetség, 1993. máj. 25., 11. sz. *'
P-

184. Ballai József: Már csak hárman
állnak a vártán. = Világgazdaság,
1993. máj. 26., 99. sz. 5. p.

A Szolnok Papír Rt. szünetelteti
termelőtevékenységét, csupán a kint-
lévőségek behajtásával foglalkozik.

185. Állami Vagyonügynökség. Az igaz-
gatótanács május 26-i ülésének témái.
= Pesti Hírlap, 1993. máj. 27., 122. sz.
6.p.

Részvénytársasággá alakult a Szol-
noki Tejipari Vállalat. A cég új neve:
Szolnoktej Rt.

186. Gazdakörök nagygyűlése. = Új Ma-
gyarország, 1993. máj. 27., 122. sz.
21. p.

Május 28-án nagygyűlést tart Szol-
nokon a Magyarországi Gazdakörök
Szövetsége. Többek között megtár-
gyalják a térség problémáit. Felszólal
Skultéty Sándor köztársasági megbí-
zott is.

187. Inkognitóban. Szolnoki Rendőrka-
pitányság Ügyfélszolgálati Irodája. =
Zsaru, 1993. máj. 27., 22. sz. 24. p.

Vizsgálták a szolgáltatás minősé-
gét. Tízből 5 pontot kapott az iroda.

188. V. A.: A Nagymama: Perczel Zita. =
Népszava, 1993. máj. 27., 122. sz. 6.
P-

Szolnokra szerződik a kecskeméti
színházból Epres Attila és Kéner Gab-
riella.

189. Testvérek lettek. = Népszava, 1993.
máj. 28., 123. sz. 2. p.
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Rendezvénysorozat volt a heten
Nagybányán a testvérvárosi kapcsolat
jegyében. Szolnoki képzőművészek
kiállítása nyílt meg.

190. Tolnai Antal: Nem kérünk az úri
világból. = Népszava, 199.1. máj. 28.,
123. sz. 7. p.

Szolnoki olvasó levele.

Tiszaderzs

Ld. a 63. sz. tételt.

Tiszafüred

191. Fekete Klára: Sört főz a matektanár.
= Déli Utakon, 1993. 1. sz. 27. p.

Beszélgetés Balázs Lászlóval, a Ti-
szafüreden bejegyzett Jáger Kft. tulaj-
donosával és ügyvezető igazgatójá-
val.

Az elszakadási vágy Szolnok me-
gyétől alulról jövő kezdeményezés.

196. Tiszafüred üdülőközpont lehet. =
Népszabadság, 1993. máj. 19., 115.
sz. 40. p.

Tiszafüred idegenforgalmi lehető-
ségei, különös tekintettel a Tisza-tóra.
Problémák és javaslatok a fejlesztés-
re, programok a világkiállításra.

Ld. még a 171. sz. tételt.

Tiszaigar

197. Galló Szász Károly: Ingázók. =
Forrás, 1993.4. sz. 47-59. p.

A szerző tiszaigari.

Tisza-tó

192. Kiss Tamás: Munkanélküliség inf-
rastruktúra, beruházás. = Világgazda-
ság, 1993. ápr. 6., 65. sz. 21. p.

A cikkben szerepel a 15 legmaga- T l S Z a Z U g
sabb és legalacsonyabb munkanélkü-
liségi rátájú körzet. 1992 júniusában
Tiszafüred 25,2%-kal a legmagasab-
bak között volt.

198. Tiszai sátorstop. = Magyar Horgász,
1993. 5. sz. 2. p.

Sátorozási tilalmat rendeltek el a
Tisza-tó környékén.

193. Anday István: A globális problémák
iránti fogékonyság megalapozása 14—
18 éves korosztályban c. programcso-
mag. = Iskolakultúra, 1993. 9. sz.
52-56. p.

A szerző a tiszafüredi Kossuth La-
jos Gimnázium és Kereskedelmi
Szakközépiskola tanára.

194. Füredi álmok. = Új Magyarország,
1993. máj. 13., 110. sz. 4. p.

Tiszafüred régi vágya, hogy vissza-
kerüljön Heves megyéhez. Ezzel fog-
lalkozik a Füredi Hírek c. helyi újság,
amelynek gondolatait ismerteti a cikk.

195. (sárközi): Heves a vágya Tiszafü-
rednek. = Mai Nap, 1993. máj. 18.,
133. sz. 8. p.

199. Bencsik Márta: Megyehatár-módo-
sítás. = Magyar Narancs, 1993. ápr.
8., 14. sz. 18. p.

Néhány tiszazugi település Bács-
Kiskun megyéhez szeretne tartozni.

Tószeg

200. Csányi József: Juhászverseny. =
Kistermelők Lapja, 1993. május, 5.
sz. 15. p.

Felnőtt kategóriában Papp Imre tó-
szegi egyéni juhász Érdemes Juhász,
Szopkó Jánosné, a karcagi Május 1.
Szövetkezet dolgozója Okleveles Ju-
hász címet kapott.

201. Eltorlaszolták az utat a tószegiek.
Megállították a fertőzött trágyaszállít-
mányt. = Népszabadság, 1993. máj.
13., 110. sz. 15. p.

Tökölről több alkalommal fertőzött
trágyát szállítottak Tószeg határába.

202. demény-nógrádi: Félelem a lépfe-
nétől. = Népszava, 1993. máj. 14.,
l l l . sz . 1., 5. p.

Fertőzött lótrágyát akartak Tószeg-
re szállítani, de a lakosság megakadá-
lyozta.

203. Lépfeneveszély Tószegen. = Ma-
gyar Nemzet, 1993. máj. 14., 111. sz.
9.p.

204. Jurkovics János: Tószegen nem lesz
trágyavásár. = Magyar Hírlap, 1993.
máj. 17., 113. sz. Mell. II. p.

Máj. 12-én blokáddal akadályozták
meg a lakosok, hogy lépfcnével fertő-
zött trágyát szállítsanak a faluba.

Ld. még a 134. sz. tételt.

Törökszentmiklós

205. Felhívás. 1993. évi kalászfonó alko-
tótábor. = Kertészet és Szőlészet,
1993. máj. 27., 21. sz. 16. p.

A tábort Törökszentmiklós-Szent-
tamáson rendezik meg 1993. július
12-18. között.

206. Felhívás. Második országos kalász-
fonó pályázat. = Kertészet és Szőlé-
szet, 1993. máj. 27., 21. sz. 15. p.

A Néprajzi Múzeum által meghir-
detett pályázatra Törökszentmiklósra
kell küldeni a pályamunkákat, ame-
lyekből itt kiállítás is készül.

Ld. még a 37. sz. tételt.

Uj szász

207. A diák írók és költők országos
irodalmi pályázatának díjazottjai -
Sárvár, 1993. = Magyar Hírlap, 1993.
máj. 6., 104. sz. 19. p.

Próza kategóriában bronz minősí-
tést kapott Bakó Krisztián újszászi
gimnazista.



Kör/tér
Híreink:

- Május 18-án a pécsi Janus Pannonius Tudo-
mánycgyclcm földrajz, szakos hallgatóinak tartott előa-
dást Kerekgyártó T. István, Körmendi Lajos és Andrási
László. A leendő középiskolai tanárok egyhetes alföldi
tanulmányújukon ismerkedtek megyénk kulturális eleté-
vel.

- Június 7-én az ünnepi könyvhét alkalmából találko-
zott olvasóival Kisújszálláson Körmendi Lajos és Szenti
l-rnő.

Június 10-én, csütörtökön a megyei könyvtár Ver-
seghv Termében találkozott olvasóival Sarusi Mihály,
Pádar Julianna és Szécsi Valéria. F.kkor kerüli sor a/.
irodalmi pályázatok díjainak átadására is.

Az irodalmi pályázat
eredményhirdetése:

vers: I. Zárug Péter laikus
II. Mészáros Zsolt
Nyerges Szilvia

novella: II. Száraz Riehárd
III. Finta Andrea

egyéb: II. Péter Petra
Könyvjutalmat kaptak még:
Molnár Péter
Demeter Péter
Báli Erzsébet
Hőgye József
Goór Szilárd
Tóth Anikó
Kövér Ágnes

Postabontás:
Dr. Szabó Lajos országgyűlési képviselő levele
Kedves Barátaim!
Restellem, de most jutottam el addig, hogy az

általatok szerkesztett Jászkunság számait áttekintsem.
Igazán örülök ennek a szép csokor j•ászkun virágnak.
Gratulálok. Nem tudom, hogyan lehetne a terjesztését,
s egyes számait népszerűsíteni. Elsősorban a fiatalok-
ra, intézmények dolgozóira gondolok.

Mennyi kincs, mennyi érték van benne! Ki a
Padár Julianna?

Sajnos - ahogy én tapasztaltam - a pedagógusok
sem igen érzékenyek az új szellemi értékekre (tiszte-
let az egy-két kivételnek), így aligha várható áttörés
a Jászkunság olvasásában, népszerűsítésében. Pe-
dig tanítani lehelne, kellene belőle.

Könyvajánlat
Az ünnepi könyvhétre jelent meg Sarusi Mihály Vaga-

bundkorzó c. rendhagyó útiregénye a Jászkunság füzetek
sorozatban, három kötetben. Egyébként ezt a könyvel
előzetesen fölvették az ünnepi könyvhétre megjelenő
kiadványok hivatalos listájára.

Másodközlés
Utólag jutott tudomásunkra, hogy az előző számunk-

ban megjelent Szász László Közelmúltunk iroda-
lomkritikai megkísérlése c. tanulmánya először előadás-
ként hangzott el 1991-ben az Arany János Társaság
Ladányi Mihály emlékülésén, majd pedig nyomtatásban
látott napvilágot Az. Arany János Társaság Évkönyve

I XXI-XXII. kötetében (Nagykőrös, 1992. 27-54. p.)
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Folytatás az I. oldalról

fal. és a falai valakik felépítették, tartották, valakik voltak a fal, és
mi tudtuk pontosan, hogy ezek kik. hogy ez mit jelent, hogy a
bőrünkkel jáLs/ik a történelem. Igen, kicsi, vagy nagy történelem-
rakás volt, Szentendrén vagy máshol, egy bi/tos. akkor még nem
tudtuk, mi a hatalom. Ma sem tudjuk, úgy általában nem, de tudja
kö/ülünk kél férfiú: Le/sák Sándor és Elek István.

Tudta még egy kö/ös barátunk, Csengey Dénes is. de ő már
nincs kö/öuünk. Drága Dénes, le kil /árnál ki éppen plebejusi
haragodban, ha lennel? Vagy ami rosszabb: kil zárainál ki? Vagy ami
még lehetne, éppen téged zárnának, /árogatnának kifelé? Hogy
sajnálom-c Eleket? Nem-erről van s/ó. Elek csak azt kapja, amit
megérdemel. Egy politikus, ha elvéli a lépéseket, akkor bűnhődik.
Nos. Elek bűnhődik. Mert nincs |ó politika, és nincs politikai morál.
Magyarországon. ezidőtijL legalábbis nincs. Magyarországon nem is
lesz. Van harc. amely legalább okán bolseviki, mint az előző
rendszerben volt. Csak - ez most a mi holsevikizésünk. E/ a mi nem
én vagyok és ők. Nem ők vannak és én. E/ egyértelműen csak ők, akik
ismét felfedezték a mi kirekesztő s/emélyes névmást.

De menjünk visszább. Annak idején Elek és Lezsák egyet akartak.
A FUAK nevű szervezel megmentését. És ou volt az ellenség, a
minisztérium. Dobozy és Tóth Dezső. Otl volt a pártközpont Az
ellenség. Ac/él és az emberei, ne soroljuk őket, hiábavalóság volna is,
csak egy kicsit kéne körülnézni, máris látnánk, hogy ezek a derék
emberek, az emberei ma is ott ülnek a híves irodákban, átfestett
címerek alatt, kormánybiztosok ők például (itt lessék vigyázzzzzzni,
fős/jerkes/lő úr, a lapok ma is rendesen beolthatok, mondjuk oly
módon, hogy mindennemű támogatást megvonatnak, vonnak tőlük!),
vállvetve harcolnak abban az MDF-ben - kikkel és kik ellen -,
amelyből Lezsák úr éppen ki fogja záratni ezt az Eleket.

Annak idején nagyon tudtuk utálni a hatalmat így, hosszú ú- val.
Ha a főszerkesztő úr bennehagyja: kibaszottul utáltuk. Hagyja berme!
Valaminek azért maradnia kellene... Ebben a szenteskedő korban a
káromkodás valóban kaiedrális, mert indulat, mert tiszta, mert nem
ha/udik, mondjuk lépten- nyomon.

Lezsák is. Elek is. Utálta. Mert hatalmaskodó volt, mert kizárta az
embereket életből és hatalomból. Akkor még nagyon nem érdekelt
bennünket ay utóbbi. Őket lalán igen, de ezt akkor még nem vettem
és/re. Talán az is, hogy nem voltunk benne? Hogy nem mi voltunk
benne? Fiúk, mára meglett emberek, butaságokat gondolok?

Azután jöttek a vígságos rendszerváltozási színjátékok, és a
rendszcT megváltozott. És e megváltozásban mindenki megkapta,
amit megérdemeli. Na, ez itt egy nem jó mondat Mindenki megkapta,
amit.. Elakadtam. Hogy is van ez?

Voltak a nagy eszmék, és volt a realitás. Kis bús, sok éhes indián,
párl, mozgalom, szervezel. Átmenetileg meg kell alkudni a helyzettel.
Térjelek meg, kommunisták! Mert támogató hívek minden pártban
kellenek. Olyan, jellemtelen karrieristák. Úgy sokan, akik tudják,
hogy ha nem elég hűségesek kicsiny, lüktető nyakuk által megszorít-
hatóak. A múlt, a bűnök. Ámdeha. Hűség és a köpönyeg megfordulá-
sa...

És a kommunisták, mármint a nem elvhűek, megtértek. Sokan
nem elvhűek voltak. Úgy néz ki, hogy majdnem mindenki nem olyan
volt Hm. És dagadozni kezdett a nyerőnek látszó párt Szóval ők
csak voltak. Csak úgy, mert jó volt évtizedekig nem ellenkezni.
Kifizetődő volt bent lenni, onnan a nagy pízeket kikaparni. Hullott a
vír, ha köllött, roppant a gerinc, a költött, a másé. Tragédiákhoz
s/okott szív nem gazol be mindenen. Nincs ma elszámolás ezért, aki
maga is roppantoit bírája roppantóknak - nem leszen.

És - föllámadott a nemzeti önérzet - melyei addig hivatalból
leverni tetszettek a mai nyugodt, bár egyre nyugtalanabb erősek, is,
föltámadott a Szűz Máriás Magyarország, melyet egykoron eláslak
nagy pártházaik alá a mai demokratikus feltámasztok. Lezsák ki fogja
zárni Eleket Lehet, hogy már ki is zárta. De van érmek egy rosszabb
verziója is. Kifogja zárolni. Mondom, ahogy van, forog a gyomrom.
Azt érzem, hogy olyanka Lezsák, mint Aczél elvtárs volt. Kemény, és
nem gatyázik. Nincs a szívében naplemente. Miért is lenne? O az
MDF üiiwe/ető elnöke. Na lám, ez már valami. Lezsák valaki.

Ügyvezető elnök. Hallik, iszonytató pénzek fölött diszponál.
Lehet látni, ahogy fáradtan, mindig fáradtan - miért jul eszembe az
előző nómenklatúra erről a gesztusról? -, lecsukló pillákkal
néhány s/avat üzen a nemzethez néha. Csak úgy, talányosán,
amolyan kedvetlenül. És félek, nem alszik ilyenkor az ország,
aggódásában. Hogy a Lezsák fáradt. (Sztálin elvtárs is éjjel-nappal
dolgozott a nemzetért A Kremlben éjjel-nappal égett a s/.obájában
a villany. A nép nézte ádáz áhítattal a fényes és fárasztó dolgozást.
A mester pedig Moszkva-közeli dácsájában vedelte a vodkái,
kúria a nőket - e/t nem kell máshogyan megfogalmazni -; nagyon
tudom utálni a fáradt politikusokat. Akkor inkább az amerikai
örökmosoly.) Nemrég azt láttam. Kulin fáradt. Épp rosszkedvűen
gyilkolódotl. S eszembe jut a régi Mo/gó Világ. Hogy elhitt ük,
nekik, neked, neki. Gyerekek - ezt most nagyon félve mondom, a
végén még lecsukattok nagy fáradt rosszkedvetekben -.ealhúzhat-
lok a sunyi picsába. (Ezt ki lehel itt pontozni, csak nem érdemes.)
Mind, ahogy vagytok. És ne mondjátok nekem, hogy ti a nemze-
tért az országért les/itek. Hogy jönnek a zsidók. Hogy jönnek a
cigányok. Hogy jönnek a kommunisták. Hogy jönnek a godot-k.
Nem jönnek. Ti ültök a nagy és szerencsétlen konc fölött, amit
Magyarországnak hívnak, és játsszatok az eszeteket. És veszitek ki
a megérdemeltnek vélt részeteket a húsosfazékból. Csámcsogtok,
böfögtök, és ezt nem szeretem. Nem zabálni kell, étkezni, kedve-
seim. Csak annyit tömni a szátokba, gyomrotokba, amennyi nem
jön vissza rögtön, ki belőletek, az újonnan szabatott öltönyeitekre.

Ellenséget krétáitok, hogy igazoljátok a létezéseteket Nincsenek
módszereitek, gyilkoltok és elfojtotok ugyanúgy, mint nemes elődei-
tek. Nem mondom, hogy az ellenfeleitek jobbak, mint ti. Nem. Pont
olyan ócskák, amilyeneket megérdemeltek. Irmen már csak egy lépés:
olyan ócska pártokat, kormányokat tart el az ország, amilyet megérde-
mel. Én, sajnos, büntetésnek gondollak benneteket is.

De térjünk vissza a mi ügyünkre. Gazdag alapítványod, Lezsák
Sándor, kiadta Tóth Erzsébet és Szervác József könyvét. A barátaim-
ról van szó, örülük ennek. Örülük annak is, hogy nem felejtetted el,
hogy valaha irodalmár voltál Voltál, gondolom, és azt hiszem, az
aránytévesztés itt is megragadható. Azt mondja a reklám, Attila címen
Szörényivel rockopeTat írtál. Látod, látod, itt van az emberi méltóság
ritkulása. Ha én nagypolitikus vagyok, lassan élet-halál ura, nem
kacérkodom irodalmi sikerekkel. Nem írok sok szongokat Nem
gondolom, hogy én vagyok a felkent tudója az igaz magyar, méíyhun-
magyar ügyeknek. Te sorsokról dönthetsz, az író mindig kiszolgálta-
tott Vagy-vagy. És nincs átjárás barátom, volt barátom. Ilyesmit
mondott egyszer egy Kirkegaard nevezetű filozófus, de ezeket nem
kell figyelembe vermi.

Ülök a szobámban, félelem van bennem. Elképzelem, hogy eljön
az idő, amikor hívatsz. Amúgy rosszkedvűen, akár az AczéL És
elmondod nekem, hogy nem vagy elégedett Velem. És lehet, azt
fogod nekem mondani. Zalán elvtárs. Pardon, Zalán úr. És semmi
bizalmaskodás, ugye? Döntsd el hogy tartozol! És a hova csak mi
lehetünk. Ti a tartozás.

Egy régi élmény még, s már nem is zavarlak benneteket tovább.
Amikor a FIIAK-ot felfüggesztették, apánközpont elküldte ellenünk
Jovánovics Miklóst. És ti tárgyaltatok vele, és elfogadtátok a puha
gyilkolásokat Akkor még nem tudtam, még nem értettem, hogy
politikusok szólaltak meg, már akkor is, ott: TI. És engem közösítettek
ki, aki nem értette meg az idők szavát, aki nem volt elég rugalmas.

Belétek fáradtam, fiúk, ölitek egymást, ahogy annak idején az
utált kommunisták. Szidjátok őket, de majmoljátok az ócskaságai-
kat. Szerettelek benneteket, de már egyikőtök sincs közel a
szívemhez. Attól féllem, ott lesztek a versszentelón. ott Tóth Erzsi
vagy Szervác mellett, mögött, parlamenti eleganciában, vagy
lezseren, csak úgy szvetieres fogcsattogtarva. És nem tudom, mit
mondhatnánk egymásnak, azon kívül, hogy... és lám, már ezt a
hogy-ol sem tudom lefordítani kiszolgáltatott emberi nyelvemre...

A FOR KALÁRA


