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Megbékélés vagy gyűlölködés
Kunmadarason?

(3. old.)

Magyar Golgota
(10. old.)

írások a könyvtárról és a múzeumról
(30. old.)

Minden kedves olvasónknak
meghitt,Jbékés karácsonyt

és boldog új esztendőt kívánunk!

A KOR FALARA
Zalán Tibor

Az idős hölgy (utolsó?) látogatása, avagy
tűnődések a művészek megbecsüléséről

Panaszkodás hallatszik szerte e magas hazában: nincsenek
megbecsülve a művészek. Na nem mintha mások meg lennének
becsülve, mondjuk a bolti eladók vagy a kórházi orvosok, netán a
nyugdíjasok negyven-ötven évnyi folyamatos munka után, de
utóbbiak semmiképp se panaszkodjanak, nekik még mindig ott
van becsületes megélhetés gyanánt az a sok kuka a házak bejárata
mellett, lehet turkálni megmaradt energiák, életösztönök szerint,
vagy a szorgosabbjainak adva van az áruházi tolvajlás, gyengébb
esetben a kéregetés. A művészek viszont végképp nincsenek
megbecsülve. Mert mikor lennének megbecsülve a művészek?
Egyértelműen akkor, ha tömnék őket pénzzel, rettentő sok pénz-
zel, lehetőleg dollárpénzzel, meg díjakkal, meg ösztöndíjakkal,
miegymással. Ilyen értelemben - meglehet persze, csak ilyenben,
vagy nem csak ilyenben - jogos a panasz és helyes a bőgés,
oroszlánok. Hanem, mi történik olyankor, ha a derék művészek
nincsenek megbecsülve? Hááát... Jön egy külföldi ember, és
elkezdi megbecsülni őket. Ilyen például S., akit egy kabaréban volt
szerencsém végre személyesen is látni, valami bársonynadrágsze-
rűségben - imigyen nem látszódva oly' gazdag embernek, ami-
lyennek hírlik, hasonló, kicsit trottyos nadrágom nekem is van
vagy kettő - krumplit pucolt éppen (hogy mi okból tette, nem

tudom már, nem is tudhatom meg talán soha már, mert én minden
tévéműsort a felénél kapcsolok be - és a háromnegyedénél
kapcsolok ki -, annyi bizonyos, hogy a legközelebb látott közéleti
kabaréban is előszedett a humorista néhány krumplit, így arra kell
következtetnem, vagy nem ismerem a krumpli metaforikáját. vagy
a krumpli mostanában a kabarék elengedhetetlen kelléke), krump-
lit pucolt tehát a pénzvilág rettegett alakja, aki Anglia méretű
országok pénzügyi köreit tartja állandó rettegésben, krumplit
pucolt a milliárdos a magyar kabaré-tévé képernyőjén, és a
közéleti kabaré egymás derék képviselőjének az otrombaságig
elhatoló harsány humorát tűrte el, minden szimpátiát kiérdemlőén,
így néz ki hát egy gazdag ember, ujjongott fel bennem a beavatott
férfi büszkesége, aki mecénása a magyar kultúrának, legalábbis
egyik részének. Mert tudható, S. úr csak azt a művészt támogatja,
akit a kuratóriuma támogat, a kuratóriuma pedig azt a művészt
támogatja csak, akit ő, mármint a kuratórium szeret, mármost a
kuratórium is csak ember, miért lenne tehát részrehajlótlan (van
egyáltalán ilyen szó?), ha lehet részrehajló is, ezért aztán, minden
demokratikus megnyilatkozása ellenére mindenki tudja jól, sőt
meglehetősen pontosan, hogy a S. Alapítványtól ki számíthat
biztos támogatásra, ki talán-támogatásra és ki sohanem-támoga-

Folytatás a 48. oldalon



Seprősi-Czárán György

Pasziánsz
A bástya

Az öregek rettentően spórolósak voltak. A légyszaros konyhai
villanykörte is csak tizenötös lehetett. De ők ennek a fogyasztását
is sokallták. Még húsz forintot is elvitt tőlük a számlás havonta!

Az ember bal kezének gyűrűs ujja kajlán állt. Sehogy sem
akart úgy mozdulni, ahogyan azt gazdája szerette volna. Folyton
beleakadt mindenbe. Ezért használt biciklibelsőt karikázott föl,
azzal szorította a középső ujjához az engedetlen gyűrűst. A szom-
széd gyerekek jót röhögtek az öregen, amikor csüngő ujjperceit a
gumiabronccsal a gyűrűsujjhoz igazította. Idősebbek is mondo-
gatták neki: vegyen a patikában valami rendes gumit. Vágjon szét
egy dudlit, de ne tegye a kezére azt a szörnyűséges fekete vackot.
Drága az - hárította el az ilyen ajánlatokat az öreg. Két forintot is
elkérnek azért a kis szarért.

Az öregek zsíros gazdának számítottak az átkosban is. A té-
eszben jól megszedték magukat. A háztájiból meg egyenesen öm-
lött a pénz a házikasszába. Mármint a konyhakredencbe állított
csorba, fületlen bögrébe. Az öreg csak behozta a kamrából, de
mindig az asszony mérte a krumplit, mákot, diót a kuncsaftoknak.
Kisujját ügyesen a mérleg lengedező nyelve elé dugta, úgyhogy
nála az egy kiló jó, ha kilencven deka volt. A visszatérő reklamá-
lókat azzal küldte el az asszony, hogy otthon biztosan kivettek
belőle, és most azt követelik tőle, amit már egyszer megkaptak,
itt mérte a szemük előtt, láthatták, hogy az egy kiló volt. Szé-
gyenkezve álltak odébb a vevői, de a következő évben megint-
csak tőle vették a diót és a mákot.

Folyt be a pénz, akár a pelyva!
Az L alakban hosszan elnyúló házból két kis lakást alakítottak

ki, s kiadták bérbe. Az egyikben egy öreglány lakott, aki ritkán
volt otthon, a kőolajosoknál dolgozott bérszámfejtőként, szinte
mindig úton volt a fúrókkal. A másik, egyetlen helyiségből álló
lakásban egy nála idősebb özvegyasszony talált menedéket. Ót a
menye üldözte el otthonról, a tanácsi bérlakásból. Az öregasz-
szony nem bírta tovább a piszkálodást, sértegetést, inkább odébb-
állt.

Az özvegyasszony a teatűzhelyébe megvette a télirevalót. A
gangon összerakott fája azonban jobban fogyott, mint amennyit
szobának és konyhának használt csipetnyi lakásban eltüzelt. Egy-
szer úgy tett, mintha elment volna. Feltűnően sokáig matatott a
kapunál, hangosan kattantotta a zárat. A tulajdonosok ki is dugták
a fejüket az ajtajukon. De az özvegyasszony visszaosont kuckójá-
ba, és várt.

Nemsokára jött is az öreg, kezében kosárra. Megrakta fával,
ölébe vette. Indulni készült, amikor káromkodva vágta ki az ajtót
az özvegyasszony. Szaladt elmondani a szomszédoknak, hogy
tetten érte a vén gazembert.

Az öreglány olajjal tüzelt, úgyhogy a hordóból mindig csak
annyit lopkodott az öreg, amennyi fűrészporral összekeverve elég
volt begyújtani. Egyszer már megjárta a folyékony tűzrevalóval.
Mohóságában a tűzre zúdított egy jó öntetet az olajoskannából.
Úgy bedurrantott vele, hogy a tűzhely platnija beizzott és felpú-
posodott.

A bérlők történeteit jól ismerte a környék. Csóválták a fejüket
az emberek, hogy ejnye, ejnye, hát nem elég ezeknek, amijük
van?!

Az öreglány Pestre költözött, az özvegyasszony után az öre-
gek is meghaltak. Abban az időben nagy pénzt, kétszázezer forin-
tot hagytak unokájukra, mert egyetlen gyerekük akkor már nem
élt. Az unoka lebontotta a házat, szép új palotát épített helyébe a
hagyatékból. A portát körülölelő bástyát viszont meghagyta. A
kőfal azóta is dacol az idővel.
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Szemet szemért?
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Kunmadaras főterén 1994. október 30-án az Emlékbizottság, az önkor-
mányzat és a nagyközség lakosainak adományából emlékművet állítottak az
1946-os antiszemita megmozdulás áldozatai iránti kegyelettel. Az ünnepi
megemlékezések sorában hangzott el Kardos Péter főrabbi és dr. Ötvös
László református lelkipásztor alábbi beszéde. E beszédeken kívül közöljük
még a témával kapcsolatban megjelent újságcikkeket is.

Kardos Péter
Büszke vagyok és félek! Büszke va-

gyok arra, hogy zsidó vagyok, büszke
arra, hogy magyar zsidó vagyok - s
félek, mert Kunmadarason vagyok...

A magyar zsidóság ebben az eszten-
dőben a fél század előtti tragédiára
emlékezik...

Emlékműveket avatunk, szobrokat
koszorúzunk. Márványból készült fa-
lakra neveket vésetünk, s ezt kinevez-
zük megölt testvéreink sírjának - mert
a krematóriumok füstjéhez nem járul-
hatunk, a gázkamrák falainál nem ül-
tethetünk virágot.

Az 50. évfordulón megemlékezünk
azokról, akik életük kockáztatásával
embereket mentettek, s beszélünk
azokról, akik embereket öltek...

Megemlékezünk azokról, akik meg-
osztották kicsiny lakásuk egy zugát az
üldözöttel, s beszélünk azokról, akik
betörtek az üldözött lakásába, és ki-
fosztották azt... Megemlékezünk azok-
ról, akik a halálmenetből elfogadták a
kétségbeesett édesanya által átadott pi-
ciny gyermeket, hogy legalább ő élje
túl a borzalmak idejét, s beszélünk
azokról, akik később azt kiabálták,
hogy a zsidók keresztény gyerekek vé-
rét veszik és isszák...

Az elmúlt esztendőkben számos
emlékművet avattam... Volt olyan,
amelyen egy kőből formázott katona-
sipka volt, volt olyan, amelyen ketté-
tört kard... Volt olyan, amelyen ke-
reszt, volt olyan, amelyen Dávid-csil-
lag. De valamennyi a hősökre, vagy
Holocaust mártírjaira emlékeztetett.

Büszke vagyok és félek!
Büszke arra, hogy zsidó vagyok,

büszke arra, hogy magyar zsidó va-
gyok. Félek, mert Kunmadarason va-
gyok...

Ez az emlékmű (tábla) egészen más-

ról szól... Ha én terveztem volna -
kérdőjel-formájú lenne - a másik része
egy óriási felkiáltójel. Igen! Az első, a
kérdések helye. Gyakran halljuk ma-
napság: bűnbánat nélkül nem lehet
bűnbocsánat. Az első kérdés önmagá-
tól adódik: vajon a bűnbánat álh'totta-e
ezt az emlékművet (táblát)? A másik
kérdés: kinek van joga megbocsátani?
Nekem, a magyarországi zsidóság kül-
döttének van-e jogom megbocsátani
Neulander Ferenc nevében? Annak a
Neulánder Ferencnek a nevében, akit,
miután visszatért a gázkamrák árnyé-
kából, félig agyonvertek, majd belehalt
sérüléseibe.

Jogom van-e megbocsátani Rózin-
ger József nevében. Aki egyedül jött
vissza népes családjából, s azon a má-
jusi napon előletek menekült, szaladt,
futott Karcag felé, s a vasúti pályamun-
kások vasrudakkal agyonverték... Jo-
gom van-e megbocsátani Klein Ferenc
nevében, akinek a házához vagy 300
„hős" ment el, hogy meglincseljék. S
amikor elterjed a hír, hogy pisztolya
van, a „hősök" nem mertek bemenni.
Rendőröket hívtak, akik ahelyett, hogy
szétoszlatták volna a csőcseléket, be-
mentek, s amikor meggyőződtek róla,
hogy nincs pisztolya, ezt a gyülevészek
tudomására hozták - akik ezután betör-
tek és agyonverték őt.

Büszke vagyok, hogy zsidó vagyok,
de félek, mert Kunmadarason va-
gyok...

S mindez, amelyről szóltam, két,
azaz kettő esztendővel a Holocaust
után...

Jogom van-e megbocsátani azok ne-
vében, akik szinte csontvázzá fogyva
tértek vissza ide\, ebbe a faluba,
amelyről azt hitték, hogy nemcsak szü-
lőföldjük, de hazájok is. Félek erre
válaszolni, félek, mert Kunmadarason
vagyok...

Érzem, hogy itt, ennél az emlékmű-
nél el kellene mondanom a KÁDIST, a
zsidó halotti imát. Nem tudom! Képte-
len vagyok! Ha maró lúgban mosak-
szol is, és tékozlod magadra a szap-
pant, akkor is folt marad előttem a
bűnöd.

Van a Szentírásban egy párbeszéd
Isten és az ember között.

- Hol van a testvéred, Ábel? - kérdi
Isten.

- Őrzője vagyok én a testvéremnek?
- kérdezi Káin, a világ első gyilkosa.

És a bélyeg ott maradt a homlokán.
Ez a bélyeg örökre odakerül minden
gyilkos homlokára - eltávolíthatatla-
nul, letörölhetetlenül.

Ezt öröklik mindazon utódok is,
akik nem öltek - csak nézték, csak
benn voltak a tömegben, csak kiabál-
tak, csak uszítottak, csak nem tettek
semmit, hogy ne történjék meg, ami
megtörtént. Káin-bélyeg! Eltávolítha-
tatlanul, letörölhetetlenül!

Jön a Halottak Napja! Menjetek ki a
zsidó temetőbe is, és tegyetek l-l szál
virágot arra a mártíremlékműre, amely
egykori honfitársaitok emlékét őrzik.

De mi történt a pogrom után?
Egy hivatalos akkori jelentésből

idézek:
„A pogrom után a Független Kis-

gazda Párt pártközi értekezletet hívott
össze, ahol Takács Gergely elnökölt, és
az FKP nevében azt a javaslatot ter-
jesztették elő, hogy az eseményeket
sajnálják, de a zsidóknak hat órán be-
lül el kell hagyniuk a falut. Miután ezt
néhányan ellenezték, az FKP 24 órára
módosította a határidőt.

Ami ezután következik - talán leg-
jellemzőbb a korra, amelyről szólok: a
végleges határozat szó szerint. Felszó-
lítja tovább az értekezlet Kunmadaras
község zsidó lakosságának azt a részét,
amelyik nem hajlandó beilleszkedni a
község demokratikus életébe, hogy sa-
ját maguk érdekében a falut hagyják el.

Vagyis a pogromért nem annak vég-
rehajtói, hanem az áldozatai a felelő-
sek.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Engedjék meg, hogy most már ne

csak féljek, de undorodjam is.
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Ötvös László
Emlékmű - a
megbékélés
virágaival

Szent, szent, szent a Seregeknek
Ura, teljes mind az egész föld az ő
dicsőségével!

Ünnepi Gyülekezet! Főtiszteletű
Vendégeink!

Nagyközségünk református hívei,
keresztyénéi, istenfélői és minden jó-
szándékú polgára nevében állok meg
ez emlékmű előtt, és a Teremtő, irgal-
mas Istenre fordítom a jelenlévők fi-
gyelmét, az Ő nevében mondok igei
köszöntőt.

Ezsaiás próféta által így szólt az Úr
Izraelhez: „Kevés az, hogy nékem
szolgám légy, a Jákob nemzetségeinek
megépítésére és Izrael megszabadoltja-
inak visszahozására: sőt a népeknek is
világosságául adtalak, hogy üdvöm a
föld végéig terjedjen!." (Ezsaiás 49:6)

Tudjuk, hogy a próféta korában úgy
lett Izrael a népek világosságává, hogy
Jeruzsálemtől, a Szentföldtől távol a
babiloni fogságban megaláztatásban
élt. Sokan azt gondolták, hogy Isten
ítéli, sújtja az ő népét. A próféta isteni
sugallatra felismeri, és elmondja: Több
történik Izraellel, mint azt bárki ember-
fia elgondolhatta volna. Az Úr a Szen-
vedő Szolgájának megtartása, sőt ösz-
szegyűjtése és hazasegítése által döb-
bentette meg a népeket, hogy ő él, és
hatalmasan uralkodik. Az Úr Szenvedő
szolgája által tárul fel, világosodik meg
a népek előtt a Seregek Urának félel-
metes és fenséges királyi hatalma.

A kersztyéneknek, az Egyetlen
Szenvedő Szolga híveinek és a népek
későbbi fiainak soha nem lett volna
szabad elfelejtkezniük Izraelnek erről a
titkáról, Isten királyi uralmát megvilá-
gosító szolgálatáról. Sajnos megfeled-
keztek, megfeledkeztünk erről, és en-
nek félelmes következményei lettek. A
haláltáborokból és a lágerekből meg-
szabadult, hazatért zsidó atyafiakra
nem tudtak úgy tekinteni, mint aho-
gyan a bibliai tanítás szerint lehetett és
kellett volna. A keresztyéneket Izrael

késői unokáinak szenvedésekből való
hazatérése nem emlékeztette Isten kö-
zelségére. Nem tudták a 48 évvel eze-
lőtt élt elődeink megakadályozni azt,
hogy óemberi indulatokra hallgató erő-
szakos emberek egy csoportot szembe
ne fordítsanak az itt élő zsidósággal.
Ez az emlékmű, amelyet az Emlékbi-
zottság és az önkormányzat helyez el
itt a főtéren, az antiszemita megmoz-
dulás áldozatainak állít emléket. Sze-
retnénk azonban, ha ez az emlékmű az
áldozatok emlékének megőrzésén túl
mást is jelentene: megengesztelődéstl

Erre indít, ezt erősíti meg bennünk a
8 évvel ezelőtt, a zsidó temetőben tar-
tott mártírünnepségen jelenlévő fővá-
rosi rabbi elmondott szavai: „Kunma-
daras neve felemelkedett, belekerült a
köztudatba, elborzasztó jelentéssel...
de nekünk az a meggyőződésünk, hogy
Kunmadaras a megbékélésnek a fogal-
mává lesz!" Emlékezve ezekre a sza-
vakra, kívánjuk Istentől, és a magunk
eszközeivel fáradozunk is azon, hogy
ez az emlékmű a mindnyájunk számára
áldásos életbölcsességnek, a megbéké-
lésnek szimbólumává legyen. Arra hív-
juk zsidó hittestvéreinket és minden
honfitársunkat, hogy együtt vagyunk
részt magyar hazánk békés felvirágoz-
tatásában megbékélt lélekkel!

Oltalmazza a Mindenható Isten ezt az
emlékművet, az áldozatok emlékezetét,
a leszármazottaikat, községünk egész la-
kosságát, mindnyájunkat, minden embe-
ri értelmet felülhaladó irgalmával ve-
gyen körül az Úr!

„Áldjon meg tégedet az Úr, és őriz-
zen meg tégedet. Világosítsa meg az
Úr az ő orcáját terajtad, és könyörüljön
terajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját
tereád és adjon néked békességet és
bőséget." Ámen.

Emlékmű a pogrom
áldozatainak

Az 1946-os kunmadarasi pogrom
áldozatai előtt fejet hajtva emlékművet
avattak vasárnap a kunsági települé-
sen. A zsidók elleni gyilkosságok, erő-
szakoskodások emlékét Kardos Péter
főrabbi idézte fel. Beszédében külön
kitért arra a határozatra, amelyben fel-
szólították a falu zsidóit, hogy akik
nem hajlandók beilleszkedni a „de-

mokratikus életbe", egy nap alatt hagy-
ják el a települést. Ily módon - hangsú-
lyozta - a pogromért lényegében az
áldozatokat tették felelőssé, ami külö-
nös kegyetlenségként minősíthető.

Kemecsi Imre polgármester megkö-
vetve az áldozatokat, arról szólt: azzal
az elszánt akarattal született ez az em-
lékmű, hogy a jelen és jövő generáció-
ja számára örök intelem legyen.

A helybeliek adományaiból össze-
gyűlt pénzből emelt emlékművet az
ünnepség befejezéseként a polgármes-
terrel együtt Zoltai Gusztáv, a Magyar-
országi Zsidó Hitközségek Szövetsé-
gének ügyvezető igazgatója leplezte le.

(Jászkun Krónika, 1994. okt. 31.)

„... félek, mert
Kunmadarason
vagyok"

A pogrom áldozataira
emlékeztek

Tegnap délután Kunmadarason
az 1946-ban történt pogrom áldoza-
taira emlékezték.

Az emlékünnepségen dr. Kemecsi
Imre polgármester köszöntötte a meg-
jelenteket, majd így folytatta:

- Elérkezett a nap, amikor Kunma-
daras lakossága méltóképpen és kegye-
lettel emlékezik azokra a volt kunma-
darasi lakosokra, akik áldozatul estek
az embertelen gyűlöletnek, a félreve-
zetettségnek. Megkövetve az akkori
idők áldozatait, állítunk emléket szá-
mukra, azzal az elszánt akarattal, hogy
a jelen és a jövő generációk számára ez
mindig intelem legyen.

- Büszke vagyok és félek! Büszke
vagyok arra, hogy zsidó vagyok, büszke
arra, hogy magyar zsidó vagyok, s félek,
mert Kunmadarason vagyok - kezdte
megemlékezését Kardos Péter főrabbi. -
Emlékműveket avatunk, szobrokat ko-
szorúzunk, márványból készült falakra
neveket vésetünk, s ezt kineveztük meg-
ölt testvéreink sírjának.

Föltette a kérdést, hogy neki, a ma-
gyarországi zsidóság küldöttének van-
e joga megbocsátani Neulánder Fe-
renc, Rózinger József és Klein Ferenc



nevében, akik mind madarasi áldoza-
tok.

- A kérdésre - mondta - félek vála-
szolni, mert Kunmadarason vagyok.

Majd szólt azokról a vélemények-
ről, amelyek a pogromért megpróbál-
ták magukat az áldozatokat felelőssé
tenni, és szavait így fejezte be:

- Tisztelt hölgyeim és uraim! En-
gedjék meg, hogy most már ne csak
féljek, de undorodjam is.

Dr. Ötvös László református lelkész
beszédében azokról szólt, akik szeret-
ték volna, de nem tudták megakadá-
lyozni, hogy egy csoport a zsidó lako-
sokra támadjon, majd így folytatta:

- Az áldozatok emléke a megen-
gesztelődést is jelentené. Ezt erősítik a
nyolc évvel ezelőtti, mártírünnepségen
a budapesti főrabbi szavai: „Kunmada-
ras neve felemelkedett, bekerült a köz-
tudatba, elborzasztó jelentéssel..., de
nekünk az a meggyőződésünk, hogy
Kunmadaras a megbékélésnek a fogal-
mává lett.

Ezután arra kérte a zsidó hittestvére-
ket és minden honfitársát, hogy együtt
tegyenek meg mindent hazánk fel-
emelkedéséért, majd megáldotta az
emlékművet, melyet a madarasiak által
felajánlott pénzből állítottak. Ezt dr.
Kemecsi Imre és Zoltai Gusztáv lep-
lezte le. Végül a madarasiak és a ven-
dégek elhelyezték a megemlékezés vi-
rágait.

- d e -
(Új Néplap, 1994. okt. 31.)

Fekete lyuk
Régi adósságot pótolt Szolnok váro-

sa a második világháború áldozataira
emlékező, „Magyar Golgota" nevű
emlékmű felállításával. Aznap este
azonban az igazán „esztétikus" Híra-
dóban (kék háttér előtt ülő kék ruhás
műsorvezető hölgy) egy árva szó el
nem hangzott arról, hogy hazánk egyik
megyeszékhelyén milyen esemény tör-
tént. Pedig Szolnok igazán nem esik
messze a fővárostól, s a Híradónak
vidéki tudósítói irodája is működik itt.
Úgy látszik, mostanság náluk ez már
nem hír. Megint eluralták a hírműsort a
fővárosi események, tudósítások, a vi-
dék meg megint kiesett a látószögből.
Pedig hát... pedig hát oda lehetett volna

figyelni a beszédekre is. Mondjuk a
zsidó hitközséget képviselőére, amely
éles ellentétben állt a hét végén Kun-
madarason, egy főrabbi által elmondott
megemlékezés igen durva (ne írjam:
sértő) hangnemével. Mert ki kell mon-
dani végre: áldozatok mindenütt vol-
tak. És értük minden templomban
imádsággal és minden emlékműnél fő-
hajtással emlékezünk.

Ceterum censeo: a Hír(nem)adó
szerkesztőinek is észre kellene venni-
ük, hogy az élet vidéken is zajlik. És
nem csak „az a szép, az a szép, akinek
a szeme..." Hát nem elfelejtettem, mi-
lyen színű is?

bgy.
(Új Néplap, 1994. nov. 4.)

Kelő gyűlölet

A főrabbi fél és undorodik
Halottak napján emlékművet

avattak Kunmadarason. A zsidópog-
rom áldozataiét. Első hallásra úgy
véli az ember, nincs ebben semmi
kunszt, így volna rendjén. Csak ak-
kor tűnődik el, ha megtudja az anti-
szemita megmozdulás dátumát:
1946. Igencsak elgondolkodtató,
hogy egy évvel a harcok elülte után
valakiknek még volt merszük, leikük
kezet emelni a haláltáborokból
csontsoványan hazatért zsidókra. De
hát miért kellett meghalnia három
szerencsétlen atyafinak?

Tény, hogy 1946-ban, amikor a vé-
res események lezajlottak Kunmadara-
son, a háborúból ocsúdó lakosság ne-
héz hónapokat élt át. Fájt még az értel-
metlen pusztításban elesettek emléke,
napi gondot jelentett a pénzromlás, a
nélkülözés, ami alaposan felsrófolta az
emberek kiszolgáltatottságérzését. Eb-
ben a feszült hangulatban az uszítás
nem csak pusztába kiáltott szó maradt.

Ekkortájt vetődött a faluba a Felvi-
dékről egy bizonyos Tóth Zsigmond
nevű fiatalember, aki zsidóellenességét
nem rejtette véka alá. Ahol csak lehe-
tett, becsmérelte a deportálásból haza-
térteket. Kivált a kocsmában jeleske-
dett. Az „azok tejben-vajban fürdenek,
nekünk meg semmink sincs" kezdetű
gyűlöletkeltésekre bizony bólogatott a
falusiak egy része.

1946. május 20-án Karcagon bíró-
ság elé állították a Kunmadarason élő
Nagy János református néptanítót, aki
a faluban meglehetős népszerűségnek
örvendett. A helybéliek fel is kereked-
tek szekereikkel, hogy a tárgyalásra
menjenek. A városban azonban rend-
őrkordon állta útjukat. Folyt az alku,
miközben karcagiak jelentek meg, és
szétkürtölték, hogy eltűnt két gyermek.
Tóthnak kapóra jött a hír, és azonmód
terjeszteni kezdte, hogy biztosan a zsi-
dók keze van a dologban. Azért vitték
el a keresztény gyerekeket, hogy hú-
sukból kolbászt töltsenek.

Nem akadt emberfia, aki teli torok-
ból üvöltötte volna, hogy ez teljes kép-
telenség! Hogy ez a vérvád is ugyan-
olyan hamis, mint a tiszaeszlári Soly-
mosi Eszteré, hogy számtalanszor be-
bizonyosodott már: a pászkába nem
kevernek vért a zsidók, a zsinagógáikat
sem szentelik fel keresztény gyerekek
vérével.

A józan érvelés elmaradt, a tömeg
még aznap este megverte a zsidó szár-
mazású szociáldemokrata Wurczel Fe-
rencet. Másnap, 21-én a rendőrség erő-
sítést kért és kapott Karcagról meg
Kunhegyesről, ennek ellenére mégis
elszabadultak az indulatok a madarasi
piacon. A jelszót, hogy „kezdődhet a
tánc", ki más adhatta meg, mint Tóth
Zsigmond. A magából kivetkezett tö-
meg a helybéli zsidók házaihoz vonult,
és Neulánder Ferencet, illetve Klein
Ferencet úgy összeverték, hogy később
belehaltak sérüléseikbe. Rosinger Jó-
zsef Karcag felé menekült, de az állo-
másnál fiatal legényekkel keveredett
vitába, s őt is agyonverték. Aznap hár-
man haltak meg, tizennyolcan köny-
nyebb és súlyosabb sérülést szenved-
tek.

A pogrom után ötvenkilenc sze-
mélyt ítéltek el. Az első tárgyaláson
három halálos és több példás ítélet
született, a harmadikon azonban Tóth-
nak életfogytiglanra változtatták az íté-
letét. Ő 1956-ban elhagyta Magyaror-
szágot. A többiek letöltőitek büntetése-
iket. Közülük sokan meghaltak, mások
elköltöztek Kunmadarasról.

A most felállított emlékmű avatásá-
ra egybegyűltek a madarasiak. Talán
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azok is, akik egykoron a tömeggel
vonultak kiabálva. Vagy ha ők nem,
hát az utódaik, akik megbékéléssel a
szívükben érkeztek a főtéri márvány-
táblához. Akik szeretnék egyszer és
mindenkorra eltüntetni a szégyenbé-
lyeget, amelyet egy kellően át nem
gondolt cselekedet apáik homlokára
égetett, s hírhedtté tette településük
nevét az egész világon. (Ki gondolná,
de még az 1947-es párizsi béketárgya-
lásokra is kihatott a pogrom. A győztes
európai államok ugyanis nem nézték jó
szemmel, hogy kerek egy esztendővel
a háború után Auschwitz gázkamrái-
nak kegyetlen emléke sem tántorította
el lincselő szándékától egy kis magyar
falu lakosságát.)

Most jöttek, virággal, koszorúval a
kezükben, hogy feloldják görcseiket,
véget vessenek mardosó lelkifurdalá-
suknak.

Az ünnepség főszónoka, Kardos
Péter főrabbi azonban nem a megbéké-
lést tartotta fontosnak. „Büszke vagyok
arra, hogy zsidó vagyok, de félek, mert
Kunmadarason vagyok" - hangsúlyoz-
ta többször is beszédében. Sőt feltette a
kérdést is: van-e joga megbocsátani
neki az áldozatokért. A válasz bibliai
idézet: „Ha maró lúgban mosakodol is
és tékozlod magadra a szappant, akkor
is folt marad előttem a bűnöd."

A hallgatóságnak csakhamar rá kel-
lett döbbennie, a főrabbi 48 év után
sem a megbocsátást hozta magával.

Elvitathatatlan, mert jegyzőköny-
vek őrizték meg, hogy az 1946-os Kis-
gazdapárt felszólította a „demokráciá-
ba beilleszkedni képtelen zsidókat"
Kunmadarason arra, hogy saját érde-
kükben előbb 6, majd egy újabb ta-
nácskozás után született döntés szerint
24 órán belül hagyják el a falut. E
korabeli jegyzőkönyv felemlegetése
különös kijelentésre sarkallta a főrab-
bit: „Vagyis a pogromért nem annak
végrehajtói, hanem az áldozatai a fe-
lelősek. Tisztelt hölgyeim és uraim!
Engedjék meg, hogy most már ne csak
féljek, de undorodjam is".

Kardos Péter nem fűzte hozzá az
iménti mondathoz, hogy az akkori ese-
ményektől, az ép ésszel fel nem fogha-
tó gyilkolástól, a hátborzongató vér-

vádtól. Ő csak félt és undorodott. Jelen
időben. A tolerancia jegyében.

„Nem kell félni, rabbi úr!" - mondta
félhangosan valaki a beszéd végén.

Alighanem mások nevében is...
Jurkovics János

(Telegráf, 1994. nov. 4.)

Három halott,
ötvenkilenc elítélt

Pogrom 1946-ban -
kései megbékélés
Kunmadarason

A halottak napján emlékművet
avattak Kunmadaras főterén. Nem a
szokványosat. Felirata egyszerű,
borzongást kiváltó. Az 1946-os pog-
rom áldozatainak emlékére állítot-
ták. De hát kik haltak meg Kunma-
darason és miért? A faluban sokáig
csak suttogva beszéltek a hajdani
bosszúhadjáratról, melyben zsidók
pusztultak el értelmetlenül. Ma sem
szólalnak meg szívesen. Mint mond-
ják, éget a fájdalom. Dr. Ötvös Lász-
ló református lelkész a falu törté-
netét kutatva bukkant fontos doku-
mentumokra.

- Az események több szálon futot-
tak - mondja Ötvös László református
lelkész. - Onnan kezdem, hogy a Ma-
darason lakó Nagy János református
néptanítót bíróság elé állították leven-
teoktatói tevékenysége miatt. A szol-
noki első tárgyalás után Karcagon ren-
dezték a másodikat 1946. május 20-án.
Miután a tanító népszerűségnek örven-
dett a faluban, kisebb tömeg kerekedett
fel, hogy védelmezzék őt a tárgyalá-
son. Egy-két hónappal e tárgyalás előtt
vetődött a faluba Tóth Zsigmond a
Felvidékről, aki hamar hatása alá vonta
a hozzá hasonló fiatalokat. Itt-ott, ki-
vált a kocsmában, folyton becsmérlő
megjegyzéseket tett a zsidókra: lám,
azok milyen jól élnek, nekünk meg
semmink sincs. Az uszító hang egyre
inkább mételyezett. A karcagi tárgya-
lásra valóságos szekérkaraván indult.
A város előtt azonban rendőrkordon
várta a tömeget. Folyt az alku a rendő-
rökkel, amikor karcagiak jelentek meg,
s elhíresztelték: a városban eltűnt két

gyermek, hamarosan színre lépett Tóth
Zsigmond, akinek kapóra jött a hír, s
kijelentette: biztosan a zsidók keze van
a dologban. Szlovákiában már történt
ilyesmi, és a zsidókat lámpavasra húz-
ták.

- Mintha csak ismétlődne a történe-
lem, gondolok itt Tiszaeszlárra, Szoly-
mosi Eszterre. Vajon miért gyermek
szerepel megint vádként?

- A gyermek emlegetése szíven üti
a felnőttet. Jó csalétek a fanatizálás-
hoz. Egyébként ismert, hogy a vérvád-
nak több változata alakult ki. Az egyik
az, hogy a zsinagógák felszenteléséhez
keresztyén ember vérét használják fel,
a másik pedig: a pászkába vért kever-
nek. A harmadikkal az 1946-os mada-
rasi antiszemita megmozdulás kapcsán
találkoztam. Itt az volt a vád, hogy
keresztyén gyerekek húsából kolbászt
készítettek a zsidók. Teljes képtelen-
ség!

- Kanyarodjunk vissza Karcagra.
Mi történt ezután?

- A tömeg háborogni kezdett, de a
rendőrség fellépésének köszönhetően -
riasztó lövés dördült - visszatért Mada-
rasra. Aznap este a zsidó származású
szociáldemokrata Wurczel Ferencet
verték össze, s ez már jelzett valamit.

- A rendőrség ?
- Erősítést kért és kapott Karcagról

meg Kunhegyesről. Ennek dacára más-
nap a piactéren Tóth Zsigmond kiadta
a jelszót: na, most már kezdődhet a
tánc! A jelenlévők egy csapásra kivet-
kőztek emberi mivoltukból. Az utcá-
kon házról házra járva folytatódtak a
verések. Neulánder Ferencet kerítés-
léccel ütlegelték, amelybe később be-
lehalt. Kuti (Klein) Ferencet a lakása
udvarán verték fejbe egy vascsővel.
Egy hónap múlva belehalt sérüléseibe.
Az 53 éves Rosinger József Karcag
felé menekült. Fiatal legényekkel ke-
veredett vitába, akik addig verték, míg
a helyszínen meg nem halt. A szomorú
nap eredménye: három halott, három
súlyos, tizenöt könnyű sérült.

- A vétkesek milyen büntetést kap-
tak?

- Ötvenkilenc személyt találtak bű-
nösnek. Az első tárgyaláson három ha-
lálos és több példás ítélet született, ám
a harmadikon Tóth Zsigmondnak mint
felbujtónak életfogytiglanra változtat-
ták a büntetését, másokra enyhébb íté-



let várt, s voltak, akiket felmentettek.
Egyébként érdekes, hogy Tóth mindig
csak akkor bukkant fel az események
sodrában, amikor provokálni akarta a
tömeget. Amint eldurvult a hangulat,
azonnal eltűnt. Június elején Rajkánál
fogták el.

- Mit tudunk a véres nap szereplői-
ről ma ?

- Tóth 1956-ban kiszabadult a bör-
tönből, és elhagyta Magyarországot. A
többiek letöltőnek büntetéseiket. Kö-
zülük sokan meghaltak már, mások
elköltöztek Kunmadarasról. Sajnos a
pogrom híre nem állt meg az országha-
tároknál. Lesújtóan írt róla a világsajtó,
és sajnálatos módon kihatott a párizsi
béketárgyalásokra is. Az európai álla-
mok ugyanis nem nézték jó szemmel,
hogy a deportálásból hazatért szeren-
csétlen sorsú zsidók élete - egy évvel a
harcok elülte után - ismét veszélyben
forog. Az akkori események feltárását,
a görcsök feloldását rendkívül fontos-
nak tartom. A most felavatott emlékmű
is a megbékélést, a bélyeg eltüntetését
szolgálja.

Jurkovics János
(Magyar Hírlap Alföld melléklet,

1994. nov. 7.)

Szelet vetett a
főrabbi beszéde, de
a vihar elmaradt

Egy kunmadarasi
emlékműavatás
utózöngéi

Október 30-án Kunmadarason
emlékművet avattak. Azoknak a sze-
rencsétlen zsidó embereknek, akik
túlélték a haláltáborok megpróbál-
tatásait, de hazatérésük után, 1946-
ban a felheccelt tömeg agyonverte
őket. Csupa ostobaság miatt. Úgy-
mint: eltűnt két gyerek - bizonyára
benne van a kezük -, azután azt is
híresztelték, hogy a zsidók keresz-
tény emberek húsából kolbászt csi-
nálnak. Ezek miatt a képtelen vádak
miatt kellett meghalni három zsidó
felnőttnek, míg hárman súlyosan, ti-
zenöten könnyebben megsebesültek
a véres nap eseményeként. Ötvenki-

lenc embert ítéltek el, köztük három
halálos ítélet is született. A véres nap
okozói „megkapták", letöltőnek
büntetésüket: sokan meghaltak már
közülük, mások messze költöztek a
kun községből. Az is tény, hogy az
európai államok nem nézték jó
szemmel, hogy a haláltáborokból ha-
zatértek élete ismét veszélybe került.

Ezeket a régi görcsöket, szomorú
eseményeket szerette volna oldani, a
megbékélést elősegíteni Kunmadaras
elöljárósága, vezetése, amikor döntöt-
tek egy, az 1946-os helyi zsidópogrom
áldozatainak emelt emlékmű létesíté-
séről és ünnepélyes avatásáról. A be-
széd megtartására a polgármesteri kö-
szöntő után Kardos Péter főrabbit kér-
ték fel. A főrabbi többször hangsúlyoz-
ta, hogy büszke arra, hogy zsidó, arra,
hogy magyar zsidó, de fél, mert Kun-
madarason van. Néhány emlékművet
avatott az elmúlt esztendőben, de azok
mindig a hősökre vagy a holocaust
mártírjaira emlékeztették. Ez az em-
lékmű azonban állítása szerint egészen
másról szól.

Szerinte az egyik fele kérdőjel, a
másik felkiáltójel formájú lenne. Kér-
dezte: ezt az oszlopot vajon a bűnbánat
állította-e, azután kinek van joga meg-
bocsátani a halottak nevében? Neki?

Többször hangsúlyozta: fél, mert
Kunmadarason van, és ez a bélyeg a
gyilkosságé, odakerült minden elköve-
tő homlokára eltávolíthatatlanul. Ezt
öröklik mindazon utódok is, akik nem
öltek, csak nézték, benne voltak a tö-
megben, csak kiabáltak, csak uszítot-
tak, csak nem tettek semmit. Sőt azután
még egy hivatalos jelentés is felszólí-
totta a zsidókat, hogy hat, majd hu-
szonnégy órán belül hagyják el a tele-
pülést. Saját maguk érdekében - állí-
totta az írás. Vagyis a pogromért nem
végrehajtói, hanem az áldozatai a fel-
elősek.

„Ne csak féljek, undorodjak is!"

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim! En-
gedjék meg, hogy most már ne csak
féljek, de undorodjak is " - fejezte be a
főrabbi avatóbeszédét. Hogy az elmon-
dott szöveg minek a jegyében foganta-
tott, ezt döntse el az olvasó. Hogy a
megbékélést, avagy az ellentéteket szí-
totta-e, ennek a megítélését is önökre
bízzuk.

;w>

Érkeztek viszont levelek a kunma-
darasi polgármesteri hivatalhoz szép
számmal az ünnepséggel, a főrabbi be-
szédével kapcsolatban. Az elsőt el-
küldték a település főtisztelendőjének,
valamint az emlékműbizottság elnöké-
nek is. íme az írás: „Igen Tisztel Uram!
Testvéremmel, Farkas Lászlónéval
(született: Quittner Éva) együtt szeret-
nénk levél útján is megköszönni a ma-
darasi pogrom áldozatainak emlékét
megörökítő tábla ünnepélyes leleple-
zésére küldött meghívást. Mi, akik
gyerekfejjel értük meg a pogrom éle-
tünket végig kísérő napját, örömmel és
megelégedéssel tapasztaltuk a község
igyekezetét a nem hízelgő múlt beval-
lásában és a lelkek békéjének előmoz-
dításában. Bizakodással tölt el bennün-
ket az önök bátor törekvése, hogy a
megváltoztathatatlan múltat szépítés
nélkül feltárja, és hogy visszafogadják
a község valaha ott élt zsidó polgárait,
tudtul adva ezt mindenkinek, aki a
főtéren megfordult.

Köszönjük önöknek és Madaras
minden jóérzésű polgárának, hogy ez-
után már nem kell szégyenkeznünk, ha
a szülőfalunkról beszélünk. Nem tud-
juk elhallgatni, hogy mennyire nem
tudunk egyetérteni az olyan törekvé-
sekkel és nyilatkozatokkal, jöjjenek
azok bár a zsidók soraiból, amelyek
nem fogadják el az őszinte baráti
jobbot és amelyek megbékélés he-
lyett, viszályt szítanak. Kérjük önöket
és az önök személyén keresztül Kun-
madaras minden megbékélést kívánó
polgárát, fogadják őszinte köszönetün-
ket. Levelünk nyilvánosságra hozatalá-
hoz, csak annak teljes terjedelme ese-
tén járulunk hozzá. Tisztelettel: Quitt-
ner János, Farkas Lászlóné (sz.: Quitt-
ner Éva) Budapest, 1994. október 31."

A másik reagálás november l-jén
íródott és szintén a fővárosból küldték.

„Hálás köszönetemet szeretném
kifejezni, hogy vasárnap megrendez-
ték a kunmadarasi pogrom áldoza-
tainak tiszteletére a megemlékezést.
A magam részéről példa értékűnek
tartom tettüket. Úgy gondolom,
hogy a fentieket önzetlenül, tiszta
szívből, velünk való együttérzésből
végezték el. Köszönetet szeretnék



mondani a város lakosságának, hogy
részt vettek a megemlékezésen és a
»szónokunktól« elhangzottakat min-
denfajta reagálás nélkül végighall-
gatták. Sajnálatosnak tartom a fő-
rabbi úr beszédét, és annak tartalmi
részével (a legutolsó mondat), amely
beárnyékolta az egész gondolatme-
netét - nem értek egyet és önökre
nézve rendkívül sértőnek tartom.
Kérem, hogy fogják fel úgy a beszé-
dét, mintha az el sem hangzott volna,
és véleményem szerint elmeszakér-
tőkkel kellene megvizsgáltatni, és
pszichológus szakemberekkel dr.
Kardos Péter hittestvéremet. Ez
utóbbiak talán enyhítenek a cseleke-
det súlyán. Bízom benne, hogy a jövő
évi esetleges megemlékezésen méltó-
képpen fogja képviseltetni magát a
Mazsihisz. Kérem, hogy a levelemet
olvassák el a legközelebbi önkor-
mányzati ülésen. Nagyrabecsüléssel
és megkülönböztetett tisztelettel: Ta-
más Péter."

Nem örök időkre

Kertész Péter Szentendréről pedig
ezeket a sorokat küldte:

- „Nem hiszek abban, hogy egy
település és annak polgárai örök
időkre megbélyegezhetőek lennének.
Ilyen értelemben megítélésem szerint
az emberiség számára Auschwitz sem
történelmi mértékkel mérve életfogy-
tiglan gyűlöletre kárhoztatott város,
amelynek mai és eljövendő lakosai
osztozni kényszerülnek az egykori ke-
retlegények felelősségében. Ami ter-
mészetesen nem jelenti azt, hogy az
emberi történelemnek ezt a negatív
csúcsteljesítményét valaha is el lehet
felejteni. Mint ahogy azt sem, ami
Kunmadarason történt 1946 nyarán.

Én magam a pogrom utóéletét Kar-
cagon éltem meg gyerekként, miután a
házunkkal szemben lévő paplakban ki-
alakított alkalmi ispotályban látták el a
pogromot túlélt sebesülteket. Azért ott,
mert nem merték beszállítani a városi
kórházba őket, nehogy esetleg újabb
atrocitásnak legyenek kitéve. Akkori-
ban nem igazán értettem, hogyan tör-
ténhet meg ilyesmi. Egy évvel ezelőtt
jöttünk haza anyámmal és testvérbá-

tyámmal a deportálásból, amit csak
azért sikerült túlélnünk, mert az oro-
szok szétbombázták azt a szerelvényt
Ausztriában, amely minket is Ausch-
witzba lett volna hivatott transzportál-
ni. Számba vettük halottainkat, köztük
apámat, aki megfagyott a munkaszol-
gálatban, s túl voltunk azon a rettegé-
sen is, amikor nyomdász nagyapám
háza előtt vasvillával felfegyverkezett
parasztok Sándor nagybátyámat akar-
ták meglincselni, mert ügyvédként a
későbbi kulákokat védte az önkéntes
földfoglalókkal szemben. Mindezt
azért kívántam előrebocsátani, hogy
kifejezzem nagyrabecsülésemet önön
keresztül, polgármester úr, Kunmada-
ras képviselő-testületének és polgárai-
nak, akik emlékművet állítottak az
1946-os pogrom áldozatainak...

Mást vártak

Ott voltam az emlékműavató ün-
nepségen, és zsidó-magyar létemre
azok döbbenetében osztozom, akik ke-
gyeletes megemlékezésre gyűltek egy-
be október 30-án délután. Őszintén
szólva lidérces álmaimban sem tudtam
volna elképzelni, ami elhangzott, s
amire nem lehet magyarázat... Kunma-
daras nem bűnös község, következés-
képp az itt élők nem bélyegezhetők
meg a 48 évvel ezelőtt történtekért.
Kérem Önt, polgármester úr, működ-
jön közre abban, hogy az emlékmű
olyan közmegbecsülést élvezhessen az
elkövetkezendő időkben is, mint amit -
számomra kétségbevonhatatlanul - ki-
fejezett a szándék, amely megalkotta.
Levelem természetesen nem magánjel-
legű, amennyiben úgy gondolja, bárki-
vel, bármilyen nyilvánosság előtt is-
mertetheti."

A főrabbi beszéde után dr. Ötvös
László református lelkész szólt, aki így
emlékszik azokra a pillanatokra:

- Bizony az elhangzottak után ne-
héz volt megszólalni, hiszen másféle
beszédre számítottunk. Én mindeneset-
re tartottam magam a korábbi elgondo-
lásomhoz, az ünnepi alkalomhoz. En-
nek a lényege az volt, hogy nyolc évvel
ezelőtt ugyanitt, Madarason, az akkori
főrabbitól elhangzott egy olyan bi-
zonyságtétel, hogy bízik abban, Kun-
madaras neve a korábbi elrémisztés
után úgy kerül be a köztudatba, mint a
megbékélés szigete. Ezt az ünnepséget

az emlékbizottság és az önkormányzat,
valamennyien ebben a szellemben ké-
szítettük elő.

Mit tehetnénk hozzá a leírtakhoz,
elhangzottakhoz? A fenti szándékok
sorából a főrabbi beszéde kilógott,
legalábbis a hallgatóság, az ott lévők
szerint. Úgyis fogalmazhattam vol-
na: a szónok szelet vetett. Szerencsé-
re a hallgatóság bölcsességén múlott,
hogy a vihar elmaradt...

D. Szabó Miklós
(Új Néplap, 1994. nov. 11.)

A kezekben nem dorong,
virág volt!
„Uram, bocsáss meg neki"

Ki fél és undorodik
Kunmadarason?

Nos, ez az úr Kardos Péter főrabbi,
akit a kunmadarasi önkormányzat
meghívott arra az eseményre, amelyen
- október 30-án - az 1946-ban történt
madarasi pogrom áldozataira emlékez-
tek.

Az emlékünnepségen Kunmadaras
polgármestere köszöntőjében hangoz-
tatta, hogy megkövetjük azokat az ál-
dozatokat, akik életükkel fizettek az
embertelen gyűlöletért, félrevezetettsé-
gükért. Ezután a főrabbi úr lépett a
mikrofonhoz, s a beszédét így kezdte:
büszke vagyok és félek! Vajon mi oka
volt erre Kardos úrnak - Kunmadara-
son? Testi épségére rendőrök, de úgy is
mondhatom, testőrök vigyáztak. Feles-
legesen, mert aki elment az emlékün-
nepségre, annak nem fegyver, nem do-
rong volt a kezében, hanem virág. A
főrabbi úr azt is tudta, hogy az emlék-
mű a kunmadarasiak felajánlott pénzé-
ből készült el. Talán azt gondolta, hogy
a nagyközség lakossága 48 év után
újabb áldozatot akar?

Kardos főrabbi úr feltette a kérdést:
a három áldozat nevében van-e joga a
megbocsátásra? Majd így folytatta: a
kérdésre fél válaszolni, mert Kunma-
darason van.

Kardos Úr! Ha Ön nem tudott a
kérdésre válaszolni, mert félt, s nem a



megbékélés vezette, miért jött Kunma-
darasra? Csak nem egy újabb viszály-
szítás volt a célja? Ön nem látja, nem
olvassa, hogy manapság is milyen mé-
reteket ölt olykor a békétlenség?

Ön azoknak nem tud megbocsátani,
akik akkor gyerekek voltak, vagy még
nem is éltek? Mennyi ember él közsé-
günkben, akik nem itt születtek, nem itt
laktak abban az időben! Az emlékmű
leleplezése előtt így fejezte be beszé-
dét: „Engedjék meg, hogy most már ne
csak féljek, de undorodjak is."

Nos, tisztelt Kardos úr! Gondolt-
e arra, hogy e kijelentésével milyen
mélyen sértette meg a jelenlévőket,
de minden jó ízlésű, jóérzésű em-
bert, aki hallott az eseményről?
Gondolt-e arra, hogy a vendégjog-
gal akkor sem illik visszaélni, ha
netán arra a meghívó fél ad okot.
Talán nem fogadták kellő tisztelet-
tel? Nem hatotta meg a nagyközség
lakosságának gesztusa, melyben az
elődei által elkövetett tettekért bo-
csánatot kért?

.".:>

Büszke vagyok, hogy olyan
nagyközségben élek, melynek lako-
sai méltósággal viselkedtek még ak-
kor is, amikor ön undorodott! A
magam nevében elmondtam önért egy
imát, amit így fejeztem be: „Uram,
bocsáss meg neki, mert nem tudta, mit
cselekedett."

Czető Ferenc nyugdíjas kereskedő
(Új Néplap, 1994. nov. 17.)

Kardos Péter főrabbi beszél
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Rideg Gábor
ff„Minden egész eltörött.

November közepén avatták fel
Szolnokon Györfi Sándornak a II. vi-
lágháború áldozatainak emléket állító
szobrát, amely az alkotó szándéka sze-
rint egy magyar Golgota gondolati tar-
talmát testesíti meg. Az utókor tisztele-
tére magyar nyelvű bronz tábla emlé-
keztet - hogy mindenki olvasni és érte-
ni tudja -, mely szerint a szobrot Szol-
nok Megyei Jogú Város Önkormány-
zata állíttatta. Szolnok polgárainak
azon kötelezettségére pedig, hogy a
haza hőseit és mártírjait könnyeik kö-
zött őrizzék emlékezetükben, egy má-
sik, latin nyelvű felirat figyelmeztet, az
emelkedett szövegnek megfelelően
méltó magasságban. Gyanítom azon-
ban, hogy - nem a szemlélőtől való
távolság okán - már jóval kevesebben
tudják majd megfejteni ezt a szöveget,
mint a földhöz közelebb lévőt. De ez -
az utóbbi évtizedek oktatási fogyaté-
kossága - csak aprócska tövis a ma-
gyar Golgotához vezető „via doloro-
sa"-n, a szenvedések útján.

A latin felirattal, érzésem szerint, a
művész a mű gondolatiságában a bib-
liai párhuzamot kívánta erősíteni, mint
ahogy egy harmadik „szöveg-emlék":
a mű talpazatán található, bronzba ön-
tött kockás noteszlapok közvetlenül
utalnak a nemzet „golgotái" szenvedé-
sére - egyik költőóriásunk értelmetlen
és elfogadhatatlan pusztulására emlé-
keztetve a bori füzet lapjaival, amelyen
immáron bronzba rögzülnek Radnóti
Miklós kéziratának verssorai. Csak az
érdekesség kedvéért említem, hogy
Meloccó Miklós abdai Radnóti-szobra
előtt is hasonló bazalt kövekkel van
kirakva egy útszakasz, annak az útnak
a mentén, amely egykoron a haláltábo-
rokba vezetett, és amelyen ma oly sok
hazánkfia igyekszik Bécs felé.

A címben egy másik költőt, József
Attilát idéztem, aki bár nem élte meg,
de talán szintén bele is pusztult volna e
szörnyű világégésbe, amely ezt a nem-
zetet, az ő nemzetét is olyannyira meg-
gyötörte, és amelynek áldozataira most
Györfi Sándor is emlékezik művében.
A „minden egész eltörött" József Atti-
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la-i gondolat a mű tartalmában és for-
maképzésében egyaránt jelen van.
Csonkán és törötten szegeződik fel egy
szikla(?)darabra a szenvedést jelképe-
ző korpusz, amely mind elöl-, mind
hátulnézetében kifejező gesztusú és fi-
noman modellált, de ugyancsak csonka
és törött, bár aranyragyogásban lebegő,
s a szárnyas alak is. Talán a nemzet
géniuszának jelképe ez a kis puttó, a
budapesti milleneumi emlékmű oszlo-
pának tetejéről „alább szállva"? Nem
azt akarta-e elmondani vele Györfi, azt
a szorongását, amelyet a frankfurti fi-
zolófiai iskola, az elmúlt években oly
divatos megteremtője, Adorno úgy fe-
jezett ki, hogy Auschwitz után meghalt
a költészet?

A „minden egész eltörött" gondolat
az emlékmű formaalakításában is kö-
vetkezetesen végigvonul. Nemcsak a
bronzba mintázott figurák töredékesek,
hanem a hordozóik, a bazalttalapzaton
lévő bronz sziklák is - mintha egy
nagy, tektonikus rengés darabolta vol-
na őket ilyenné. És itt álljunk meg egy
pillanatra, hiszen feltétlenül szóvá kell
tennem a mű általam értékelt legna-
gyobb formai, szakmai problémáját,
amelynek véleményem szerint nagyon
komoly tartalmi vonzata is van.

Györfi közismerten a bronzöntés
mestere, szakmailag, a kivitelt tekintve
ez a munkája is tökéletes - és éppen
ebben rejlik a formai buktató is: anyag-
szerűtlenné válik a felépítmény, a
bronzöntvények sziklatömböket mí-
melnek, még színükben is megtévesz-
tőén homokkőszerűek, s ebből egy
gondolati probléma is adódik.

A sziklához erősített figura egy má-
sik mitikus történetet, ugyancsak az
európai kultúrkör közös kincsét, és ép-
pen ezért általánosan ismert mitológia
ikonográfiáját is eszünkbe juttathat -
de végig sem merem gondolni, ha a
töredékes alak a Kaukázus szirtjeihez
láncolt Prométheusz, mi az angyal?
Csupán arra szeretnék figyelmeztetni,
hogy egy formai problémának milyen
tartalmi veszélyei vannak, hogy mi-
lyen veszélyes egy egészen végig nem
gondolt gondolat - hogy József Attilát
már újfent ne is idézzem. (Mészáros János felvételei)



Tóth Attila

Emlékmű szembenézetből
Védőbeszéd a Györfi Sándor emlékműve mellett

Keményen bíráló cikkek jelentek
meg Györfi Sándor szobrászművész
szolnoki második világháborús emlék-
művéről. Nem vitatkozni kívánok a
bírálókkal, mert nem kenyerem a zsur-
nalisztika, nincs is tehetségem ahhoz,
hogy tollamat köszörüljem a téma ürü-
gyén. Szakmai érveik egyébként sem
voltak a bírálóknak, csak véleményük,
de az kőkemény.

A kész művel becsületesen szembe-
nézve inkább érvelni szeretnék az em-
lékmű általam nagyra tartott értékei mel-
lett; és szakmai szempontokat felsora-
koztatva az emlékmű jelképrendszerét
értelmezve szeretném egyúttal oszlatni
az értetlenség, az elutasítás, no meg az
ízlésbeli „máskéntgondolkodás" ködét.

Előre bocsátom, tagja voltam szak-
értőként annak a zsűrinek, amely az
emlékműpályázat anyagát elbírálta,
majd Györfi Sándor pályamunkája
mellett döntött. Érintett vagyok a törté-
netben, a szakma oldalán állok tehát,
elfogultságom - ha van - innen eredez-
tethető. De nem kívánom védeni a
„mundér becsületét". Nincs is okom rá,
mert igaz meggyőződéssel kijelenthe-
tem, hogy Györfi Sándor Magyar Gol-
gotája a rendszerváltás utáni emlékmű-
állító korszak egyik legértékesebb al-
kotása. A bírálókkal szemben én éppen
azt állítom, hogy Szolnok szerencsés
város, mert végre szobrászilag értékes
mű került egyik leglátogatottabb köz-
terére. Ezt a sommás ítéletet igazolnom
is illik. Sorakozzanak tehát érveim.

Az emlékmű és a tér
Deák László, az építész társalkotó-

ként hallatlanul finom érzékkel hango-
lódott rá az emlékmű gondolatiságára.
Úgy vezeti föl a cseppet sem előnyösen
beépített környezetből az emlékművet,
hogy az valódi főszerepet kap. Nem
volt könnyű dolga, mert ez a tér nem
igazán kedvez a műnek. Intimebb, ki-
sebb, zártabb tér megfelelőbb lett vol-
na.

Egyszerű eszközöket alkalmazva,
természetes anyagokkal operálva az

építész úgy helyezte el az emlékművet,
hogy az egybetartozik a környezettel:
nem tudjuk igazán, hol kezdődik az
emlékmű tere, és hol végződik az utca
köznapi világa. Arra bandukolva csak
azt észleljük, hogy az unásig szürke
bitumenburkolat váratlanul dísztéglák-
ba vált - megszokott gyalogútjaink
immár értelmet nyernek -, majd a fris-
sen telepített gyeptengerből kockakő-
bucka huppan elénk, rajta különös
alakzatok ága-boga. Akaratlanul is vé-
gigsiklik a tekintet a földből felfeslő
bronz-sziklákon, a Razglednicák tépett
noteszlapjain, az emlékmű feliratain.
Egyszercsak azon kapjuk magunkat:
érezzük inkább, mintsem tudjuk, hogy
immár megszentelt helyen vagyunk,
kegyhelyen, a szolnoki második világ-
háborús hősök, áldozatok emlékhe-
lyén. A tér itt más értelmet nyer külső-
ségeiben éppúgy, mint hangulati ele-
meiben.

Ami információ szükséges az ideté-
vedőnek, az elolvashatja a bronz alak-
zatokon. Minden végiggondoltnak tű-
nik: van helye és tere a koszorúnak,
virágnak, a feliratoknak, s nem utolsó
sorban az emlékmű körbejárásának, a
tisztes főhajtásnak. Illő távolban tart
bennünket az emlékmű hirtelen mere-
dekbe váltó domborzata és egyúttal a
magasba is vezeti a tekintetet: elénk

tárul az emlékmű, a bronzba formált
szobrászi gondolat.

Az emlékmű
gondolati rétegei

Feltekintve az emlékműre, megle-
hetősen szokatlan látványban van ré-
szünk. Először is: nincs talapzat, nincs
egyetlen teljesnek tekinthető, a köztéri
szobrokon jellemzően fellelhető embe-
ri alakzat sem. Nincs tehát magasztos
nagyotakarás, hősi póz fő- és mellék-
alakokkal, barokkosán túlburjánzó, be-
szédes, könnyen érthető gesztusokkal,
amit általában megszoktunk emlékmű-
veinken. Nincs a látványnak szavakkal
világosan megfogalmazható jelentése.
Zavarba esik hát a néző. Talál helyette
a térben lebegni látszó, Krisztus corpu-
sára emlékeztető férfitorzót, majd egy-
másnak feszülő bronzsziklákat, elébb
vaskos tömegűeket, földbe süppedő-
ket, feljebb légbe szökőket, magasba
lebegőket. Legfelül szomorú arcú an-
gyaltorzókat lát latin felirattal: „Tenet
VOS memória PATRIA lacrimosa et
habét honorem magnum Gens Hunga-
rorum" (Könnyezve tart emlékezeté-
ben Benneteket a haza és mély tiszte-
lettel adózik a Magyar Nemzet).

Különös hatású, szomorkás hangú-
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latú szoborkompozícióval találja ma-
gát szemben a néző. Olyan mű ez,
amely csak alapos szemrevételezés
után fedi fel titkait, szépségeit.

Itt tegyünk egy kis kitérőt. Kétség-
telen, hogy a köztéri szobornak azon-
nal értelmezhetőnek illik lennie, ma-
gyarán: rátekintve nyilvánvaló termé-
szetességgel kell kifejeznie, hogy mi-
nek, vagy kinek állít emléket, mire
emlékeztet. Nos, ez az emlékmű két-
ségtelenül nem ilyen. Nem sírjel példá-
ul, amelyet mindenki azonnal értelmezni
tud, s amely kategóriába a háborús em-
lékművek sokasága besorolható. Ez a
szoborkompozíció különös sziluettjével
bár magára képes vonni a figyelmet, ám
értelmezése már csak közelebb menve
képzelhető el. Ez azonban csak addig
probléma, amíg a közönség tudatába be
nem épül léte, szerepe.

Az emlékmű
szimbólumai

A fő motívum azonnal szembe öt-
lik: a férfitorzó lebegő alakja. Ismerős-
nek tűnik, hiszen ha megfordítanánk,
akkor a szobrászat történetéből jól is-
mert „pietá" ábrázolásokra
emlékeztetne, vagyis a halott
Jézust ölében tartó Mária is-
mert ábrázolásainak sémájá-
ra, így már azonnal helyben
vagyunk, ha kicsit is járatosak
vagyunk a keresztény művé- *"
szét ikonográfiájában. Már-
pedig úton-útfélen láthatunk
ilyen ábrázolásokat emlékke-
reszteken, nem is beszélve a *. ,
templomokról. A művész *
szándékosan nem természetes 4

helyzetében ábrázolta a testet,
hangsúlyozva ezzel is az áb-
rázolás szimbolikus jelen-
tését. Ez a torzó tehát nem
Krisztus corpusa, hanem az
ismeretlen katonáé, áldozaté,
hősé. Torzó, hangsúlyozottan
az. Az erőszakos halál ugyan-
is irtózatos. A hadihalál iszo-
nyatos, az értelmetlen mégin-
kább az. Ez a torzó a névtelen
százezrek áldozatának-halá-
lának testet öltött allegóriája-
jelképe. A testtől elváló, levá-
ló fej, a súlytalanul lebegő ,
torzóalak egyszerre valósá-
gos motívum és egyszerre jel-
képi erejű. A szobrász a mintá-

zással remekelt: gyönyörűen formált a
test, leheletfinom és érzékletes a plasz-
tika, az ágyékot takaró lepel ugyancsak
szépen formált kompozíciós elem. Szá-
momra meggyőző az alkotói szándék,
velem képes elhitetni a művész a halál,
a közösségi áldozat értelmét, esztétiku-
mát. Vagyis én és kortárs nemzedé-
künk, a fél évszázaddal korábbi nem-
zetméretű véráldozatra immár a kései
gyász, háborús halottaink félévszáza-
dos temetetlenségének bűntudata alól
ezzel az igaz és szép műalkotással, a
művészet örökérvényűségével talán
feloldozást nyerhetünk.

Itt tegyünk megint egy kitérőt. Ho-
gyan lehet fél évszázaddal később
megoldani ezt a nemzetméretű konflik-
tust? Örkény szavaival élve: bebörtö-
nözték ugyanis gyászunkat, nem sirat-
hattuk, nem temethettük el nyilváno-
san háborús halottainkat. Ennyi idő
után a testközeli gyásznak már nincs
létjogosultsága. Nincs helye a hamis
hőskultusznak sem. A megbékélés is
kései, hiszen ma már kivel szemben, ki
ellenében? Nem véletlen, hogy az em-
lékműállítók manapság óvakodnak az
emlékművek jelképeinek pontos meg-

(Mészáros János felvételei)

fogalmazásától. A szolnoki pályázati
felhívás is kerülte a direkt előírásokat.
Bölcsen tették. A művészekre, építé-
szekre bízták ezt, nekik ez a szakmá-
juk, ez a hivatásuk ugyanis.

Ezúttal olyan emlékmű született,
amely esetében teljesértékűen a szobrász
alkotó fantáziájára bízatott a közösségi
gyász, a háborús hősök áldozatára való
emlékezés jelképi megfogalmazása. A
szobrász nyelve a tér, az anyag és az
ezekre bízható jelentés. Vagyis mondan-
dóját a művész csak a plasztika nyelvén
fogalmazhatta meg. Ezért érzem kissé
túlmagyarázásnak és irodalmiasnak a
Radnóti noteszlapok szerepeltetését az
emlékmű motívumai között.

Kétségtelen, ez az alkotás nem adja
egykönnyen magát. Ismerkedni kell
vele, és akkor feltárulnak szépségei,
gondolati tartalmai.

Legfelül az angyalok utalnak halot-
taink hitünk szerinti továbbélésének
mítoszára. Ők lengetik a már idézett
feliratot, emlékezésünk fogadalmát.
Torzók az angyalfigurák is, ahogyan

töredékes minden eleme az
emlékműnek. Az éles pere-
mű, hasadt sziklák éppúgy,
mint Radnóti abdai noteszlap-
jai, az ismeretlen áldozat tor-
zója és a mennyek ábrázolása.
Töredékes az emlékezetünk
is. Ismeretmorzsákból, felol-
dozatlan bűntudatból, gyá-
szokból, elvarratlan történel-
mi konfliktusokból építkezik
kortárs nemzedékünk tudata.
Azt hiszem, a szobrász ezt az
életérzést, ezt a kortársi tuda-
tot fogalmazta meg a plaszti-
ka nyelvén hitelesen, ponto-
san, szépen.

Úgy vélem, ez az emlékmű
végre teret engedett az alkotói
szuverenitásnak. Nem a köz-
ízlés átlagoló béklyójába
kényszerítette az alkotó fantá-
ziát, hanem példát állított a
tisztelet és a történelmi lépté-
kű emlékezés illő formájának.
Olyan emlékmű készült,
amely művészileg értékes,
megjelenésében impozáns,
tiszteletet parancsoló, méltó
egy megújulni szándékozó
város társadalmához.



IRODALOM

Padár Julianna versei Ötvös László versei

Krisztus haván
December nyitott jégmárvány egén
Szürke felhő az eget takarja
Fehér szirmait hinti a tél

Hódunyha takaróföldön ágon
Öreg szánkóján útra kész az év
Krisztus haván ezüst karácsony

Szeretet rezdül a szép szívekben
Fenyőágakról örökzöld reményt
Illatoz felém a vén december

Örök vándor
Örökzöld-karácsonyfáján
felpörgő csillámok árnyán
kettétört s elnémult Hárfa-
Csönd-arcod emlék virága
kibontja bezárt szirmait...

Szólsz hozzám a messze égből:
Tudatomban legelésző
szó-nyájad és nyájas szavad,
bárány nyakán csengő harang
kondítja égi jöttödet...

Árvaságom fölé hajolsz,
akár Föld arcára a Hold...
- Bánat-szemem könnye: zápor -
Gyere haza Örök Vándor!
Vigyázz rám, légy a Krisztusom!

Bethlehem és
Jeruzsálem
Kívül-belül csillog a hajlék,
születés, halál mind előttem...
de én már nem ezeket látom,
lelkem ŐT nézi: Átölelem!

Öreg varjú halálára
Vén szolga ment el évvégére...
A fenyő lett halálos ágya...
Rég indult, tán száznyolcvan éve,
Jókat hozott, ide hullatta...
Utoljára lezuhant - halva!

Lelkes gazdát hallgatva
Csikorog a tél, de visszhangzik a tavasz...
Alszik a táj, de álmában rügyet fakaszt...
Pásztor, nyáj most nincs, de lehet szaporulat...
Sokónknak e bízó hang gyógyulást hozhat!

Titkod a nyáj
Nem hagytál ott... titkod az apám nyája...
Lehettem volna Sinkának bojtárja!
Uram, gyönyörűt végeztél felőlem,
Nem rejtetted el SZAVAID előlem!

Pákozdy professzor
emlékére
Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam...
(Arany János)

Szerény katedrán ülve hallgatta
Őt a szent tudomány sok studense:
Kezében a két nyelvű Biblia...
Izzó szaván át: NÖUM JAHVE!
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Takács György

„Fogadj magadhoz Úristen...
A rövid bevezető után következő

néhány imádság a gyimesi Hidegség-
ről, Kostelekről és Gyepecéről szárma-
zik. A néprajz iránt érdeklődők köré-
ben a legendás „Gyimes" lassan foga-
lommá, zarándoklatok állandó színhe-
lyévé válik. A völgy három nagy csán-
gómagyar telepének (Gyimesfelsőlok,
Gyimesközéplok, Gyimesbükk) népi
kultúrája az e században megindult
rendszeres néprajzi gyűjtések nyomán
jól ismertté vált.

A Gyimesközéplokhoz tartozó Hi-
degség egyes részei (pl. Szalomás-.
Jávárdi-, Bükkhavas-, Barackos-pata-
ka) talán még kedveltebbek is az átla-
gos gyimesi településeknél, Kostelek
és Gyepece azonban jóval kevésbé is-
mertek.

Jellemző, hogy a néhány évvel eze-
lőtt kiadott Erdély-térképen, amelyen a
helységek neveit szükség esetén három
nyelven (románul, németül és magya-
rul) is feltüntették, e két falu még
románul szerepel, s az eredeti magyar
elnevezés csak a térkép második, javí-
tott kiadásától kezdve olvasható.

Mindez persze érthető, hiszen míg a
Hidegség ma is Hargita megyéhez, a
moldvai csángómagyarok vágyódó el-
képzeléseiben „kicsi Magyarország" -
nak nevezett Székelyföldhöz tartozik,
addig az eredetileg szintén Csíkszék
részét képező, s a „magyar világ"-ban,
1940. és 1944. között a határ innenső
oldalán, „igaz Magyarország''-ban ta-
lálható, szerencsétlenebb sorsú Koste-
leket és Gyepecét 1968-tól - Cosnea és
Pajistea néven - Bakó (Bacau) megyé-
hez rendelte a román közigazgatás.

Az itt élő emberek szorongató ma-
gánya így kettős gyökerű: nem csak az
anyaországról, a magyarság testéről
tépték le őket, de még a szintén elsza-
kított és tönkretett székelységről, s a
nehézségeik ellenére komoly megtartó
erőt jelentő három nagy gyimesi csán-
gó telepről is, ahová pedig mind a mai
napig minden ízükkel, idegszálukkal
kötődnek.

A gyimesi magyarság egymástól hi-
vatali aktussal elkülönített tagjait ma
még összetartja az újabb és újabb há-
zasságokkal felfrissített közös eredet-

tudat, s a „régi öregek"-től utódaikra
testált hagyomány, amelynek fontos ré-
szét képezik az Istentől nem egyházi,
liturgikus, hanem otthoni, saját haszná-
latra kapott imádságok. Ezekből a hites,
éltető imákból szeretnék bemutatni né-
hányat, azokkal együtt, akik viszontag-
ságaik közepette ezen imák nélkül lehet,
hogy már nem lennének, de akiknek
meleg istenközelisége, hite híján ezek az
imádságok biztosan nem élhetnének.

Öreg Csilip András apró faházában,
fiáék szomszédságában élt Kosteleken.
Ha arra jártunk, átjött esténként társá-
val, Borbála nénivel, hogy „napi ba-
juk" végeztével megpihenjenek kicsit a
füttő melletti fásládán. Egykor híresen
szép hangja megfakult, elfogyott, de
azért meg-megbicsakló tempóban még
énekelt, olykor huncut, legényes mo-
sollyal ifjúságára emlékező pajkos da-
lokba is belefogott, s mondta a régi
történeteket, imádságokat. Itt szereplő
imája az úgynevezett „esti ima" és a
„pénteki ima" " együttese. A pénteki
ima lángoló, vörösfekete, balladás ké-
peivel András bácsi Krisztus-szabadító
kínjaiba öltözve fájdalmas szeretete ál-
tal a saját mindennapi szenvedéseiből
való megváltását nyerte el. Monoton
ütemben, helyenként szinte recitálva
tett vallomást élő hitéről (1. ima).

Vrencsán Anna néni beesett, rán-
coktól barázdált arcán sokat tudó, látó,
világot tapasztalt nyugalommal néz
rám egy tavalyi fényképről. Elfúló
hangon elmondott, akadozó, köhögé-
sekkel szabdalt imája az Úrjézus szen-
vedéseiről, megváltó kereszthaláláról,
a „Drága Szerelmes Szent Fiát" kereső
Szép Szűz Mária máig élő fájdalmáról
szól századokon átsütő hevülettel, vilá-
got megtartó erővel (2. ima).

A híres hidegségi furulyás, Tímár
Viktor szomszédságában lakik Janó
Bálintné, Mária néni. A népek és vallá-
sok közötti békesség példája, ahogyan
arról beszél, kitől tanulta „Lehullott a
Jézus vére..." kezdetű imáját: „Úgy
hittak. Kicsi Demeter, másképpen 01-
tyán Demeter. Mosmá' megvan halva.
S az olyan imádkozó ember vót, hogy
minden reggel úgy imádkozott, hogy a
szentképekvei szembesirült, román aj-

kú vót, igaz, de románul se imádkozott
sokat, s magyarul se. Letérgyelt, csó-
kolta a fődet, s felállt, s lábon is imád-
kozott, letérgyelve es, s tölle tanultam
ezt. Balahányoson. Bálványoson, oda-
fenn. Nem él már az az ember, nem.
(...) Mikor itthon vót, üdéje vót, minden
reggel, mikor felkelt, addig fel nem
őtözött, előbb imádkozott. Ha valaki
odament es, senkihez se szollott, előbb
elmondta az imádságát."

Ezt az egész magyar nyelvterületen
ismert imát (4. ima) eredetileg énekel-
ték. Egy szintén Erdélyből ismert dal-
lama a „Wexilla Regis prodeunt..."
kezdetű régi latin himnuszt idézi", egy
másik, lészpedi (Moldva) változata pe-
dig nagyböjti passiós énekként maradt
ránk. írásban először halottas ének-
ként rögzítették, 1693-ban, 5 A Mária
néni által elmondott másik imádság a
széles körben ismert „pénteki ima"
változata (3. ima).

Kászoni Fekete Róza néni a Koste-
lek melletti kicsiny hegyi falu, Gyepe-
ce lakója. Az asszonynevében szereplő
„Kászoni" jelző férje családja fiágának
székely eredetére világít rá. O maga a
gyimespalánkai vasútállomás felé eső
szomszéd községből, Magyarcsügésről
származik, három testvére ma is ott él.
Róza néni sok régi imádságot ismer. Itt
szereplő imája (5. ima) jól ismert a
magyarlakta területen. A szövegben
szereplő Páduai Szent Antal (Kr. u.
1195-1231) a világ talán leggyakrab-
ban segítségül hívott védőszentje.

1. Vö. Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék.
lőtőt lépek. Archaikus népi imádságok.
Magvető, Bp. 1976. (A továbbiakban: ER-
DÉLYI) 177. skk. o.
2. Vö. ERDÉLYI, 368-369. o.
3. Vö. Salamon Anikó: Gyimesi csángó
mondák, ráolvasások, imák. Helikon. Bp.
1987.253.0.
4. Vö. Kallós Zoltán: „Uram, irgalmazz
nekünk" c. lemez és kazetta, A. oldal 6/a.
5. Vö. Régi Magyar Dalok Tára I—II. Bp.
1970. I. 470. o., valamint Szendrei J.-Dob-
szay L.-Rajeczky B.: XVI-XVI1I. századi
dallamaink a népi emlékezetben I—II. Bp.
1979. II. 63.0.
6. Vö. ERDÉLYI, 512. o. „Páduai Szent
Antalnak szent háza... " kezdetű ima.



Imák

„Én Uram Teremtőm../

Én Uram Teremtőm,
Aki engem teremtettél,
szent lelkedvel szerettél,
szent véredvei megváltottál.
Fogadj magadhoz Úristen,
hogy jó álmot láthassak!
Engem álom meg ne csaljon,
töllem gonosz távojzék!
Jézus bennem lakojzék!
Nyiccs kaput angyal,
nyújcs kezet Mária,
hogy mehessek az Úr szinye látogatására!
Ma péntek,
annak is a napja.
Krisztus mene kénjára,
kénján esik esetje,
öt mélységes sebe.
'Mit sírsz. Asszonyunk?'
'Barátim, hogyne sírnék,
mikor harmadnapja nem láttam az én Áldott

Szent Fiamat.
Kivitték Kálvária hegyére,
nagy magas keresztfára felfeszítették.
Ki mondja ezt az imádságot,
háromszor egy nap elmondja,
megmentem gutaütéstől, mennykőütéstől,
halála óráján betétetem pokol ajtaját,
kinyittatom mennyország kapuját.'
Beteg a test,
kész a lélek.
Vígan várják az angyalok,
az örök dicsőségbe, békességbe nyugodjanak.
Áment.

* * *

Odamene Szűz Szent Szép Ilona, évángyélista, pápista.
'Jó napot Asszonyom Szép Szűz Mária.
Mit sírsz, mit sírsz?'
'Hogyne sírnék,
mikor harmadnapja az én Drága Szerelmes Szent Fiamat

zsidók megfogták,
elvitték fekete főd szinyire,
magos Kálvária tetejire.
Keresztfára feszítették,
rút nyálakkal letöpdösték,
az ő drága piros vérit így eresztették.'
'Menjen ki Asszonyom Szép Szűz Mária a

Paradicsomkertbe!
Álljon térgyig a vérbe, könyökig a könnyűbe,
hazajön az ő Áldott Szerelmes Szent Fia!'
Pokolnak kapuját bépecsétlem,
mennyeknek ajtaját kinyittatom.
Én magam megyek,
még angyalomat sem küldöm.
Ki ezt az imádságot elmondja este lefektibe,

reggel felkeltibe,
úgy üdvözül, mint a mái szent, szent.

„Ma péntek..."

Ma péntek,
ugyanak a napja.
Krisztus mene kénjára,
kénján esik esetje,
hét mélységes sebjeiből,
kiből kifolya szerelmes szent piros vére.
Eleven ostora, pokol töredékje.
Eme ház szép ház,
küjel aranyos, belül irgalmas.
Négy szegibe négy aranykereszt,
közepibe aranyótár,
aranyótár mellett arany karszékecske,
abba ül vala Asszonyom Szép Szűz Mária.

* * *

„Ma mi vagyon, péntek...

Ma mi vagyon, péntek.
Ugyanak a napja.
Az Úrjézus mene kénjára,
kénján esik esettye,
két mélységes sebeje,
kiből az ő áldott szent vére ki van eresztve.
Az én házam Szent Antal,
négy szegibe négy angyal,
közepibe egy magos keresztfa,
az Úrjézus felfeszítve,
arany haja leeresztve,
gyönge szíve szomorodva,
piros vére elomolva.
Ki elmondja ezt az imádságot
minden pénteken, minden szombaton,
kész a lélek, beteg a test,
vígan várják a mennyei angyalok az ő lelkit,
Ammen.

* * *

„Lehullott a Jézus vére..."

Lehullott a Jézus vére
a szent keresztfa tövibe,
de a fődön nem maradott,
mint piros rózsát kinyílott.
Mondta Jézus az angyalnak:
'Vidd fel mennybe Szent Anyámnak!
Mert nincs hátra mind egy óra,
s elvégződik minden munka.
Kifogy Ádám keserű pohara.
Ez hozott kínos halálra.'

n



.Szent Antal../

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.
Ámen.

Szent Antal,
a négy szegibe négy angyal,
közepibe szent oltár,
abba van egy levél,
abba van ezer angyal,
ezer angyal között a Boldogságos Szép Szűz Mária képe.
Aki ezt elmondja pénteken és szombaton,
bizony-bizony mondom,
hogy még a legkisebb ujját sem hagyom bűnbe,
és én megjelentem harmadnappal azelőtt az ő halálát.
Ámen.

Az imákban szereplő nehezebben érthető szavak:
1. ima: szinye - színe
kánjára — kínjára

2. ima: ostora = eredetileg valószínűleg „ostya" (vö.
ERDÉLY, 287., 289., 292., 294., 296. o.!)

3. ima: sebeje - sebe
5. ima: levél = eredeti jelentésében puhafedelű köny-

vecske, búcsúkon árusított imádságos füzetecske.

Az idézett adatközlők imáik sorrendjében:
- Csilip András (sz. 1912.), Kostelek (Gyűjtötte: Takács

György, Kostelek/Cosnea, Románia/, 1992. okt. 16-án).
- Vrencsán Józsefné Vrencsán Anna (sz. 1915.), Koste-

lek (Gy.: Takács György, Kostelek, 1993. december 9-én).
- Janó Bálintné Bilibok Mária (sz. 1938.), Hidegség

(Gy.: Takács György és Dsupin Pál, Hidegség /Valea Réce,
Románia/, 1993. december 6-án).

- „Kászoni" Fekete Jánosné Korbuly Rozália (sz.
1934.), Gyepece (Gy.: Szabó Noémi és Takács György,
Gyepece/Pajistea, Románia/, 1992. október 14.).

Dr. Ötvös László református lelkipásztor a kiengeszte-
lődésről beszélt Kunmadarason

Vendégek és helybeliek az emlékmű avatásán

Az 1946-os pogrom áldozatainak
emelt emlékmű

Az emlékezők egy csoportja
(Detki Margit felvételei)
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Kabay Lizett

Júlia szép leány halála
Szándékom a ballada jelzésrendszerének megismertetése, helyszínének, cse-

lekményének, nyelvi sajátosságainak és szereplőinek összetett módszerű vizsgá-
lata.

Nem betegség áldozata volt. Hi-
szen maga megy ki a búzamezőre
koszorút fonni. Szüzek seregébe vi-
szik a mennybe, nincs köze az elül
rövidülő, hátul hosszabbodó szok-
nyájú leányok sorsához. Semmi jel
nern mutat arra. hogy szerelmi csaló-
dás érte volna, hogy bosszú, rossz-
akarat, féltékenység vagy másféle
nemtelen indulat végzett volna vele.
Nem érte támadás, sem baleset, nem
követett el öngyilkosságot, szülei
nem ígérték visszataszító kérőnek, de
még kolostorba sem... Vajon miért
kellett meghalnia?

Abban mindenki egyetért, hogy a
ballada nagyon régi korból fennmaradt
örökségünk. Az elmélyült olvasó előtt
szereplői, képsorai félélednek, de mi-
nél erősebb körvonalat nyernek, annál
rejtelmesebbé válnak. Óvatosan, hig-
gadtan kell hozzájuk közelítenünk, ne-
hogy elkápráztassanak, félrevezesse-
nek.

Júlia szép leány

(Székely népballada, Krizna, 145.)

Júlia szép leány egykoron kimöne
Búzavirág szödni a búzamezőre.
Búzavirág szödni, koszorúba kötni,
Koszorúba kötni, magát ott mulatni.
Föl isfőtekinte a magas egekbe,
Egy szép gyalogösvény hát ottjődögél le,
Azon ereszködék fodor fejér bárány,
A napot s a hódat szarva között hozván;
A fényös csillagot a homlokán hozta;
Két szép aranyperec, aj, a két szarvába,
Aj, a két oldalán két szép égő gyertya;
Mennyi szőre-szála, annyi csillag rajta.
Szóval mondja neki fodor fejér bárány:
„Meg ne ijedj tőlem Júlia szép leány,
Mert most esött héja szüzek seröginek.
Ha eljőnél velem, én oda vinnélek
A mennyei karba, a szönt szüzek közi.
Hogy betelnék veled azok kegyös rendi;

A mennyei kacsot adnám a kezedbe;
Első kakasszókor jőnék nözésödre,
Másod kakasszókor tégöd mögkémélek.
Harmad kakasszókor tégöd elvinnélek."

Az anyjához fordul Júlia szép leány,
Szóval mondja neki: „Anyám,

édösanyám "
Én is csak kimönék búzavirág-szödni,
Búzavirág-szödni, koszorúba kötni,
Koszorúba kötni, magamot mulatni.
Föl isfőtekinték a magas egekbe,
Egy szép gyalogösvény hát ottjődögél le,
Azon ereszködék fodor fej ér bárány,
A napot és hódat szarva között hozván;
A fényös csillagot a homlokán hozta;
Két szép arany perec, aj, a két szarvába.
Aj, a két oldalán két szép égő gyertya,
Mennyi szőre-szála, annyi csillag rajta.
Szóval mondja neköm fodor fejér

bárány:
Meg ne ijedj tőlem, Júlia szép leány!
Mert most esett héja szüzek seröginek,
Ha elmönnék véle, hogy oda vinnének,
A mennyei karba, a szönt szüzek közi.
Hogy betelnék velem azok kegyös rendi;
A mennyei kacsot a kezembe adja,
Első kakasszókor jőnek látásomra,
Másod kakasszókor ingömöt megkérnek,
Harmad kakasszókor ingömöt elvisznek.

Sirass anyám, sirass, éltömbe hadd
halljam,

Hadd halljam éltömbe, hogy siratsz
hatomba."

Leányom, leányom, virágos kertömbe
Első raj méhömnek gyönge lépecskéje,
Gyönge lépecskének sárguló viasza,
Sárog viaszának fődön futó füstje,
Fődön futó füstje s mennybe ható lángja!

A mennyei harang húzatlan szólalék,
A mennyei ajtó nyitatlan megnyüék,
Jaj, az én leányom oda bevezetek!

A búzamezőben
vagy az almaf a alatt?

Júlia szép leányra Moldovában
Márton szép Ilona néven emlékeznek s
a ballada ott megőrzött változatai nem-
csak név-, de helyszíncserével is élnek.
A csángó leány nem a búzamezőben,
hanem almafa alatt köti koszorúját.
Kallós Zoltán a Balladák könyvében a
Márton szép Ilonának négy változatát
közli, mindegyikben „Édes almafa"
alatt ül a leány.

Itt es kerekedik
Egy kerek dombocska,
Arra nevelkedik
Egy édes almafa.

Édes az almája,
Csukros a virágja,
Alatta ül vala
Márton szép Ilona.

(I. változat, Lészped, Kallós 67.
Részlet)

Kallós kötetének bevezetőjében
Szabó T. Attila amellett foglal állást,
hogy az indító két versszak „alkalma-
sint a balladához eredetileg hozzá nem
tartozó népi dalkezdet felhasználásával
került bele a balladaváltozatokba."

Bár az almafa a búzamezőnél archa-
ikusabb tartalom hordozója, a jelképol-
vasásban gyakorlott elme számára
mindkét változat ugyanazt kódolja:

Búzamező: termőföld - a búza népi
nevén „élet" - életmag.

Almafa: termőfa - életfa - gyü-
mölcsében életmag.

1. Beszélő címer: virágzó almafa.
Rudolf király adományozta 1603-

ban három Almásy testvérnek
(L.: Képek forrása)
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Hogy a népdalban is előfordul a
csángó ballada almafája, nem gyengíti,
sőt megerősíti hagyományosságát. A
kezdő szakaszok egymással felcserél-
hetők. Anyaföldből sarjad a búza, ke-
rek dombocskából, kerek halomból - a
népmesében király kertjéből a tetejet-
ien almafa. Az ősképek eszmei hason-
lóságára jellemző, hogy „Némelyek
szerint a tudás fája egy óriási, cédrus-
nál is magasabb búzaszár volt." (Gra-
ves-Patai 66.) A halmocska az elsődle-
ges, az ősvízből kiemelkedő föld jelké-
pes, idővel az „ország, szülőföld" fo-
galma kapcsolódott hozzá. Egyes, pá-
ros, hármas halom és dombokból kép-
zett hegyek az ókori Közel-Kelet iko-
nográfiájában igen gyakori motívum.
„A szent halom kozmikus hely, az
istenek szállása."

(Wörterbuch der Mythologie, Su-
mer. 1.51.)

2. Halomból kinövő mezopotámiai
életfa

A ballada mitológiai
világképe

Sajátságos színtéren játszódik a cse-
lekmény. Szembetűnő, hogy a szerep-
lőket követő tekintet hol a magas égbe
irányul, hol a földre szegeződik. Fel-le,
innen oda, onnét vissza, mindig függő-
legesen. Kockázatmentes kiindulás-
ként felvázolom az egybevetett szöve-
gek alapján nyert struktúrát. Az életfa.

A „bárány"
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3. Halomból kinövő kalotaszegi élet-
fa

almafa, világtengely vagy óriási búza-
szár a szakrális tér kiterjedés nélküli
középpontjából tör fel a magasba. Ide
ereszkedik le az égi ösvény, azon jön le
és tér vissza a „bárány". Ugyanott csap
fel a mennybeható láng. A vertikális
pályától senki nem távolodik el. (Kivé-
tel: az egyik erősen felduzzasztott
csángó változat. A tiszátalan füst és a
cselekmény irányításától távol maradó
passzív anya nem jut be a középpontba
s onnan a felső világba.) A búzamezőt
is kereknek kell elképzelnünk, annak is
csak a közepében mehet vége a belső
és az alsó világot összekapcsoló moz-
gás. Az égkerekség középpontjában a
„bárányt", azaz a követét elküldő isten-
ség lakozik. A mellékelt vázlaton kirí-
vóan érvényesül ég és föld szembenál-
lása. Annyira határozott, függőleges
kiterjedésű modellhez igazodik a balla-
da, hogy ennek felismerése eldönti:
köznapi, világias történéseknek itt nem
lehet helyük.

Gyakori vélemény szerint Agnus
Dei, amint Keresztelő Szent János ne-
vezte Krisztust. Ám az égi küldött bá-
ránysága nagyon újkeletű, rnegkeresz-
telése csak nevére terjedt ki, egyébként
szarvakat hord és csodaszarvasunk
közismert, világító ékeit. Fodor fehér
bárány... Várnók, hogy bégessen, de
ehelyett „szóval mondja": „Meg ne
ijedj tőllem, Júlia szép leány!" A klé-
zsei változatban: „Meg ne rettenj tőlem
Márton szép Ilona!" Miféle lény köze-
lít a lányhoz? Az új vallás szent állata a
bárány, mi volt a régié?

Dr. Sebestyén Gyula már 1902-ben
tudta, a „bárány" elődje mondavilá-
gunk csodaszarvasa, ugyanaz a mitoló-
giai állat, amelyről a regösök énekel-
tek. „Mert én hozzád jöttem. / Isten
parancsolta" - szól a lészpedi ballada
„báránya", ugyanígy a dozmati regös
ének csodaszarvasa: Istentől érkezett
követnek nevezi magát. Az egybevá-
gás a módosulatlanul megőrzött kép-
zetre vall.

A regösök megjelenésekor szarvas
és bikamaszkos alakoskodók is szere-
pelnek a csoportban. Azt is tudjuk Se-
bestyéntől, hogy a külsőt szokatlanul
elváltoztató kellékek az ősvallás pap-
ját, a sámánt, a táltost rejtik. (Sebes-
tyén, 18.) <,,

A történeti idők előtti félig ember,
félig állat alakú keveréklények is jó-
részt a szertartáshoz beöltözött, álcá-
zott mágust, sámánt bújtatják. Őskőko-
ri barlangfestményeken már találko-

5. Őskőkori barlangfestmény
agancsos sámánja
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zunk velük, például Dél-Franciaország
egyik barlangjának sziklafalán szar-
vasmaszkos, táncoló alakot örökítettek
meg. Meglepő, hogy utódai Európának
nemcsak „félreesőbb" helyein: Ma-
gyarországon, Lengyelországban, Bul-
gáriában, Romániában stb. éltek túl
mintegy 15 ezer évet, de a 20. századi
Salzburgban is felöltik még a pogány
eredetű fejdíszeket.

Sebestyén Gyula a regös énekek
tucatjait mentette meg az enyészettől.
Meghatározásában a regös név „éne-
kest, énekmondót, keleti felfogás
szerint még bűbájost, ördöngös sá-
mánt is jelent." (Sebestyén, 18. A
sámánhittel való egyezést művének
35. oldalán részletezi.) Már ő észre-
vette, hogy Júlia szép leány balladá-
jában és a regös énekekben egymást
kiegészítő motívumokra lel a kutató.
Ezzel beléptünk a bonyodalmak sűrű-
jébe.

Átfedések
A balladában csak láthatatlanul

vannak jelen a regösök, holott a masz-
kos táltos részt vesz a cselekményben.
Nem a csodaszarvas viszi el a szüzet,
hanem az ő nevében a szarvasmaszkos
táltos. A bárány, a csodaszarvas meg a
maszkos táltos annyira átfedik egy-
mást, hogy különválasztásuk a regös
énekek segítsége nélkül megoldhatat-
lan. Az egymásra rétegeződés megszo-
kott velejárója a nagymúltú, jelképi-
séggel telített hagyománynak. Mindig
gyanús, ha a kutató megfejtésében
azonnal fogaskerékként illeszkednek
egymásba az évezredekbe vesző emlé-
kek részletei. Az alábbiakban elhatá-
roljuk egymástól a zavaróan átfedő
szinteket.

Az ősképzelet megteremtette a
totemállat elvont alakját, amelynek
külsejét a legrégibb időktől kezdve
magára öltötte a sámán, aki ezáltal a
láthatatlan kultikus állat látható ikonjá-
vá vált.

A ballada ösvényén leereszkedő
„bárány", azaz csodaszarvas a látomás
szintjén felidézett ősképzet. Helyette,
az előadott szöveg szempontjából va-

lóságos síkon a maszkos táltos szere-
pel, de mitikus elődje elfedi.

A regös gyakorlatban szemmel lát-
hatóan megjelennek az állatbőrt öltött
táltosok. Előadásukban szintén az ősi
gondolat teremtette totemállatra emlé-
keznek.

A táltos
Pais Dezső a Bécsi Krónikát és más

kútfőt is idéz, ahol a latin „mágus" régi
magyar fordítása „táltos". A régi po-
gány magyarok böltseik „s papjaik".
(Pais, 86, 87.) Gyógyítottak, jósoltak,
természetesen ők mutatták be az áldo-
zatot, ismerték a csillagok járását; és
régészeti leletek tanúsítják, hogy ered-
ményes koponyaműtéteket hajtottak
végre. Az ős vallás gyakorlásának korá-
ban az érzékfelettire irányított felfogó-
képesség zavartalan működését a kö-
zösség számára létfontosságúnak tar-
tották. Az élet minden jelentős mozza-
natát áthatotta és irányította a beavatot-
tak részvétele.

A csodaszarvasról éneklő táltos
szintén magán hordta a szent állat fé-
nyeit. Az égitestek közül elsőben a
Napot említik a szarvai közt. Mai kiad-
ványokban hiába nyomozunk utána, de
Ipolyi még ismerte a Naptátost: „Azon
tátos, mely napkint hordatik keresztül
az országon, homlokán viseli a na-
pot..." (Ipolyi 11.14.).

Szent István kereszténysége nem
sokat jelentett a nép számára: „Szent
István kirá tátus volt" (Pais, i.m. 87.).
Az árpádházi szentek csoportos meg-
jelenése az uralkodóház tagjainak -
ki tudja, hány nemzedéken át öröklött
- természetfeletti iránt jelentkező ér-
zékenységéről árulkodik. A magyar
táltosnak és a szibériai sámánnak
fenntartás nélküli azonosítása félre-
vezető.

A csodaszarvas
A Sebestyén Gyula gyűjtötte doz-

mati regetöredékben is nappal, hold-
dal, égi csillagokkal érkezik a magas-
ból a csodaszarvas. A regösök Szent
István emlékének nevezték az előadott
szöveget.

Ahol keletkezik egy ékes nagy út,

A mellett keletkezik egy halastó-állás.
Hej, regülejtem, regülejteml
Azt is fölfogó az apró sásocska,
Arra is rászokik csodafiúszarvas.
Hej, regülejtem, regülejteml
Noha kiménél uram, Szent István király
Vadászni, madarászni,
De ha nem találnál sem vadat, sem

madarat.
Hanem csak találnál csodafiúszarvast.
Hej, regülejtem, regülejtem!
„Ne siess, ne siess, uram, Szent István

király,
Az én halálomra.
Én sem vagyok vadlövő vadad.
Hanem én is vagyok az atya istentől
Hozzád követ."
Hej, regülejtem, regülejtem!
„Homlokomon vagyon fölkelő

fényes nap,
Oldalamon vagyon Árdeli( ?)

szép hold,
Jobb vesémen vannak az égi csillagok. "
Hej, regülejtem, regülejtem!
„Szarvam vagyon, ezer vagyon,
Szarvam hegyin vannak százezer

sövények (szövetnek?)
Gyulaszlag, gyulaszlag, holtatlan

alusznak." *
Hej, regülejtem, regülejtem!

(Következik az „összegölés", a pá-
rosítás, amelyben a család minden fel-
keresett tagjának egy falubélit regöl-
nek. L.: Sebestyén, 42—44.) Nehezen
találhatnánk dúsabb, áttekinthetetle-
nebb mitológiai mezőt, mint amely a
kultikus szarvasok otthona. Eliade
szakirodalomból idézett közlése sze-
rint: a szarvaskultusz Keletre Kínáig és
Japánig terjed, Délre Olaszországig,
behatol Illíriába, Görögországba, a Fe-
kete-tenger partjai mentére, a Kauká-
zusba, Kis- és Közép-Ázsiába, Szibéri-
ába.

6. Hettita képírás szójele: „védőis-
ten"

* Olvasata: Gyújtatlan gyulladnak, oltatlan alusznak.



A pozitív vonásokat sűrítő állat lé-
nyének összetettségére jellemző a
múltjának évezredei alatt volt Nap,
Hold, csillag, reggel, Kelet, hajnalpír,
hajnalcsillag, felkelő Nap, ősanya, ősa-
pa, újjáéledő fény, újjászülető élet, vé-
dőisten, égisten, maga az ég, állatkala-
uz, törzsi totem, földanya őrállata, a
téli napforduló jelképe stb.

7. Napkereszttel és csillagokkal
díszített hettita bronz szarvas

A legrégebbi ősanya-képzetet Ba-
kay Kornél a szarvastehén alakjához
kapcsolja és nyilvánvalónak tartja,
hogy a szarvas egyike volt a régi szkíta
totemállatoknak. Szöveghű fordításban
idézem Bakay következő megállapítá-
sát: „Az állatős a sámánban él. aki csak
úgy tud a másvilággal érintkezni, ha a
totemállat bőrébe bújik, vagy annak fő
kellékeit (mint szarvak, állati maszk)
magára veszi (Bakay, 111 és 113.).

Néprajzi Lexikonunk megkülön-
bözteti egymástól a regös énekek szar-
vasát és a Hunort meg Magort vezető
totemőst. Úgymond, a regös énekek
„mindig hím" állatot szerepeltetnek és
„csodafiúszarvasnak is nevezik őt az
énekekben (Magyar Néprajzi Lexikon,
I. 525.). László Gyula több évtizede
már kimutatta, hogy a szarvas üldözése
mágikus vadászat. Márpedig ha erről
van szó, az oppozíció alapszabályának
követelményeként a vadászó férfiak -
akár hunok, akár magyar utódaik -
csakis nőstény szarvast űzhetnek. Ettől
eltekintve több rokon vonás szól a
testvérpárt vezető és a regösök szarva-
sának azonossága mellett: mindkettő-
jüket üldözik, vadásszák, de sebezhe-

8. Erdélyi kendővég csillagozott
szarvasokkal

tétlenek, el nem ejthetik őket és meg-
foghatatlanok akárcsak a révülő táltos.
Másik közös tulajdonságuk, hogy felis-
merhetetlenek. Júlia sem tudja kicsoda,
micsoda a „bárány", azért szól az hoz-
zá magyarázkodóan: „meg ne ijedj tő-
lem...". A Tarih-i Üngürüsz elbeszélé-
sében Hunor és Magor a csodálatos
színekben pompázó vadnak „sem a
nevét, sem a faját nem ismerték" (Ter-
dzsóman-Blaskovics, 36.). A regös
énekben Szent István fogja nyilát a
szarvasra, de ő sem ejti el. Szent Lász-
lónak kétszer is megjelenik; és vezeti
Barsot, vezeti Gyulát - senki le nem
teríti. Bárkinek mutatkozik, egyaránt
fénylik, ragyog, világít. A Képes Kró-
nika miniatúráján egymást átkarolva
áll Géza és László, közelükben a cso-
daszarvas. A háttérből nyilaznak a ka-
tonák, de a „vadnak" nem esik bántó-
dása.

9. Kalotaszegi varrottas. Stilizált
agancs közt életfa és két égitest

Igaza van Eliadenak, a magyar cso-
daszarvas monda nem mintaképe a ro-
mán Dragos vajda bölény vadászatának
és ezt követően Moldova alapításának.
Szó sem lehet róla, a vajda ugyanis
megölte az állatot, az sebezhető volt,
nem mitikus csodalény.

A totemállat feltűnése rendkívüli
személyhez és eseményhez szokott
kapcsolódni. így, az a - valószínűleg

Felső-Magyarországról származó, 17.
vagy 18. századinak tartott - úri lőpor-
tartó, amelyen szárnyas szarvas hátán
ülő férfi int búcsút, bizonyára nem
akárkit ábrázol. Hogy a túlvilágra repül
hátasán, arról biztosít a megdicsőülését
jelző koszorúja és meztelensége. Az
agancs alsó szárára vésett, kutyák űzte
hatalmas vadkan a vadászszerencsét-
lenséget szenvedett Zrínyi Miklósra te-
reli figyelmünket, akit 1664-ben, 44
éves korában ölt meg a vadkan. Júliára
vonatkozóan semmi közelebbit sem tu-
dunk, de hogy a csodaszarvas ereszke-
dett alá érette, azt sejteti: kiemelkedő
egyén felmagasztosulásáról van szó.

10. Úri lőportartó részlete, talán
Zrínyi Miklós emlékét őrzi

Miért nem ismerik fel a csodaszar-
vast?

Egyrészt, mert Isten vagy az ő nevé-
ben érkező küldött, így valláselméleti
vélekedés értelmében felfoghatatlan és
megismerhetetlen. A motívum követ-
kezetes ismétlődésének az lehet az oka,
hogy előírásos magatartással találkoz-
tunk.

Másrészt: ismer igénk átvitt ér-
telmű, az Ótestamentumban is meg-
lévő jelentése „együtt hál, nemileg
megismeri". Az ünőt még nem is-
merte hím, érintetlen, ezt kellett
hangsúlyozni.
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Az áldozó táltos
Sebestyén Gyula halványan céloz

arra, hogy Júliával kapcsolatban áldo-
zattételre is gondolhatunk. Ugyanez a
gondolat felbukkan Szőcs Istvánnál is
Selyemsárhajó c. kötetében (Szőcs. 32,
34.). Valóban nem váratlan-véletlen
halál vitte el a leányt, már a búzamező-
ben végső útjára készül, arra fonja
koszorúját. Zolnay Vilmosnak adom át
a szót: ,.A feláldozandó!, embert, álla-
tot egyaránt, mindenkor és mindenütt
hagyományos, tehát kötelező módon
szokásos volt megkoronázni, felkoszo-
rúzni. (Zolnay. 218)"

Jön az állatbőrbe bújt táltos. Júlia
már viseli koszorúját, de miképpen
..múlatja magát": miféle ellentmondás,
hogy a ballada csángó változatában:
Köti koszorúját
Fehérből, veresből.
S ahol bé nem éri.
Tőn tőielékit.
Tőü tőtelékit
Sűrű könnyeivel,
El is elnyomtassa
Gyakor sóhajtással.

Sírva vígad a magyar? Tudtommal
senki sem vette észre, hogy itt a múlat
ige elsődleges jelentésében: „hagy
megtörténni, elvisel, eltűr" értelemben
fordul elő. Az ige mai köznyelvi „szó-
rakozik" jelentése csak a 15. században
hagyott írott emléket, a 14. században
még „elszenved" értelemben használ-
ták. Végső soron mulat igénk a múlik
származéka, Júlia azért megy „magát
mulatni", hogy halált szenvedjen, ma-
gát elmúlassa, kimúlásra vigye, áldo-
zatul adja.

Kőmíves Kelemen is élve falazza be
szeretett asszonyát. Az emberáldozat
mindenütt ott van a régi, nagyszabású
szertartás központjában. Dávid felál-
doztatta Saul hét fiát és unokáját. A
Homérosz előtti görögségnél gyakori
az emberáldozat, amely Egyiptomban,
Karthágóban, Krétán, Indiában, Perzsi-
ában, a római birodalomban, a kelták-
nál és valószínűleg Európa valamennyi
népénél szokásban volt. Amerika ma-
gasműveltségű ősnépei, szláv népek és
afrikaiak, meg távol-keletiek egyaránt
emberáldozattal hódoltak isteneiknek.

Harmad kakasszóra
Azaz hajnalban, napfölkeltekor vi-

szi el az isteni küldött, vagyis az ő
bélyegit viselő táltos a szüzet.

A csíksomlyói búcsúsok is hajnal-
ban indulnak fel a hegyre, keresztény
zászlókkal vonulnak, de útjuk nem ka-
tolikus kegyhelyhez vezet, a keleti ég-
bolton feltűnő Napot köszöntik láto-
másváró áhítattal. Most a 20. század
legvégén is.

Júliát hajnalban Napnak szánták ál-
dozatul. Alkonyatkor, a teli- vagy új-
hold keltekor a Holdnak ajánlották vol-
na, s vízhalállal veszti életét, mert a
Hold eleme a víz, a Napé a tűzé Régi
csíziós naptár felvilágosítása: ... „tűz-
nek, éltető égnek, víznek, földnek
megvan az ő idejök, a melyben ural-
kodnak. Napkelettől fogva délig ural-
kodik a tűzelementom, déltől fogva
napnyugtáig az éltető ég uralkodik,
napnyugtától fogva éjfélig uralkodik a
víz, éjféltől fogva napkeltéig uralkodik
a föld." (Királyhegyi Müller János
85.).

Kézdivásárhely közeléből pogány-
kori áldozóhely ismeretes, neve Tűzha-
lom.

A kakasszó idejéhez igazodó „le-
ánykérés" csak idézőjelben érvényes,
pirkadatkor lezajló lakodalmat a ma-
gyar nyelvterületen sehol nem tartot-
tak. Túlvilági, nem közönséges kézfo-
góra szól a kakas. Leányhalottat ma-
napság is öltöztetnek menyasszonyi ru-
hába. Júlia Krisztussal történt eljegyzé-
sének lehetőségét maradéktalanul fel-
oldozta Szőcs István. (Szőcs, 64.)

Mennybeható láng
A szűz tűzhaláláról részletesen -

bár kendőzötten, a valóságot leplezően
- tudósít az óriási költői erővel fogal-
mazott sirató. Szemtanúi vagyunk a
valós, nem képletesen értendő halál-
nak, a mennybejutás árának. Bizonyára
máglyát is raktak számára, de több
mint valószínű, hogy öltözékét, lepleit
szertartás előtt átitatták viasszal. Ha
így látjuk magunk előtt, világossá vá-
lik, hogy a leány egyben ember- és
ugyanakkor viaszáldozat, és megértjük
a sirató rejtett értelmű kifejezéseit, a
rendkívüli módon, pontról pontra meg-
oldott jelentéstartalom-kettőzést. Eset-

leg ezt a kétsíkúságot érzékelteti már a
megismételt megszólítás: „Leányom,
leányom!"

Virágos kertömbe a ha
gyományos szimbolika kifejezésrend-
szerének hétköznapi vonatkozásában
értendő, a női test „virágjára", „virágos
kertjére" történik célzás. Gondoljunk
arra, hogy anyanyelvünkön a nyílás
nemcsak a virág kibomlására vonat-
kozhat, hanem résre is.

Első raj méhömnek
A raj is többértelmű szavaink sorá-

ba tartozik, ugyanis érthető alatta a
méhek, madarak, rovarok csoportja, de
többek közt „ivadék" jelentést is hor-
doz. Tehát értelmezésemben az anya
első ivadékú, első rajú méhének le-
ányát, elsőszülöttét említi.

A bibliai Atya szava: „Az enyém
minden elsőszülött". Felbecsülhetetlen
nagyságrendű irányító erőre vall, hogy
a ballada ábrázolásában a hősnő ellen-
kezés nélkül, elkötelezetten vállalja
sorsát.

A méh
Ezúttal is kettős fogalmat takar a

szó, méh! a mézelő rovar, méh.2 az
anyaméh. A szócsaládok szétzilálásá-
ban kedvüket lelő nyelvészek a kettőt
messzire eltávolítják egymástól, e-
lőbbit finnugor, utóbbit „valószínű-
leg" szláv eredetűnek nyilvánítván.
Holott a névadásnak ugyanaz a szem-
léletmódja ismétlődik a herei „hím
ivarmirigy" és here2 „nem dolgozó
méh" szavakban - amint ezt az
élesszemű Szőcs István észrevette. A
ráadással magam szolgálok: magyar
mátka ,jegyes" és „menyasszony",
román matca (szlávból átvett szó)
jelentése egyebek közt „anyaméh" és
„méhkirálynő".

Törökország területén, Csatal-
Hüyük VI. (1.) rétegéből olyan, mint-
egy nyolcezer éves templomot ástak ki,
amelynek kultikus főhelyén álló falké-
pe a méhek kialakulását mutatja be a.
lépben végbemenő átalakulástól a fej-
lett rovarig bezárólag. A közlő B.
Brentjesnek az ábrához fűzött magya-
rázata megkönnyíti a méhl~méh2 vi-
szony megértését: „a méhkirálynő,
amely látszólag hím társ nélküli, kor-



23 NÉPRAJZ

látlanul termékeny szűz, a termékeny-
ségnek már itt természetes megtestesí-
tője kellett, hogy legyen" (Brentjes,
78.).

Gyönge lépecskéje
A lép sejtekből képzett viaszépít-

mény, a Történeti Etimológiai Szótár
magyarázatában a szó valószínűleg a
lep ige származékaként keletkezett.
Ezek szerint jogosan számolhatunk a
lép és a lepel, a Júliát borító, viasszal
kezelt pólya szótörténeti leg támogatott
kapcsolatára. Anyja első ivadékú mé-
hének leánya másként nem válhatott
„lépecskéjévé", csakis ha viaszos le-
pellel pólyálták be.

Sárguló viasza
A sárguló viasz is kettőzötten van

jelen, részben a leplen, a lepel meg a
leányon. Amint a melegtől olvad a
viasz, „sárgul", sötétebb színt ölt.

Földönfutó füstje,
mennybeható lángja

Nemcsak költői meglátásból külö-
nül el a tűz füstje a lángjától. Ha az
eddig követett, kettesével fűzött jel-
képláncot vesszük mércéül, arra kell
következtetnünk, hogy a szűz testi mi-
volta a füstben oszlik el, lelke a lánggal
száll a magasba. Ezt a vélekedést tá-
mogatja, hogy láng szavunk jelen-
tésmezejében is megvan a többértel-
műség, valaminek lángja „színe-java".
Az áldozat legértékesebb sajátja a lel-
ke, amiatt megy végbe az egész cselek-
mény, hogy a tiszta lélek az égbe jus-
son.

A ballada nyelve a kétértelműsége
miatt burkolt, rejtett, dodonai színeze-
tű. Éppen ez a közlésmód a mitikus
fogalmazás ismérve. A mítoszértelme-
zés már a nyelvész és mítoszkutató
Max Müller munkássága óta a poliszé-
mikus elemek kimutatására törekszik.
„Minden mitikus jelentés forrása és
őseredője a nyelvi kettős értelem." (M.
Müller)

Könnyebb, de kevésbé érdekes és
tanulságos lett volna, ha a sirató elem-
zéséhez a ballada mezőpaniti változa-
tát választom. Itt sokkal leplezetleneb-
bek az anya szavai:

Leányom, leányom, édes szép leányom,
Gyenge méhecskémnek kedves szép

leánya,
Gyenge lépecskémnek szelindek

gyertyája,
Szelindek gyertyának égbeható lángja.
Földre hulló hamva!

íme, a földönfutó füsttel egybevá-
góan földrehulló a hamu, csak a láng
hatol az égbe.

Corpus delicti
A visszamaradó hamu a nyomozást

súlyos bizonyítékkal gyarapítja. Olyan
viaszgyertyát még nem öntöttek soha,
amely hamut hagyott volna maga után.
Júlia hamva! Súlyosbító körülmény,
hogy a Szőcs István közölte külsőreke-
csenyi balladában is a szép sárig viasz-
nak, szép égő gyertyának
Mennybe száll e lángja,
Földre száll e hámja.

Mások is szenvedtek hasonló halált.

A hűtlen asszony
tűzhalála

Barcsai balladája, részlet marosszé-
ki gyűjtésből (Vargyas, 9.)
Állj elé, állj elé asszon, feleségem!
Három halál közül melyiket választod?
Vaj főbe lőjelek, vaj fejedet vegyem.
Vaj hét asztal-vendégnek vígon

gyertyát tartasz?
Három halál közül én is azt választom,
Hét asztal-vendégnek vígon

gyertyát tartok.
Hallod te szolgáló, hozd bé a vég

vásznot,
S a nagy kászu szurkot,
Tetejin kezdjétek s talpig tekerjétek,
Talpánál kezdjétek s tetejig égessétek.

Mondanom sem kell, a fekete szu-
rok a csalárd asszony kivégzéséhez
találó olcsó gyújtóanyag, viszont az
ártatlan szüzet a vecses viasz illette
meg.

5 efejitülfogá,
Talpig tekeré,
Fejitül meggyújtá.
Talpig égeté.

(Kallós, 156.)

Dermenka
A szép cigányleány rabló bátyja

megöli húga kedvesét, a leány a halált
választja. (Bari, 440.)
Szép Dermenka fölzokogott,
életéről határozott,
Szobájába lépegetett,
viaszos vásznak keresett,
magát talpig betekerte.
Vásznat akkor meggyújtotta,
lángoszloppá lobbantotta,
halálát a tűzben lelte,
halálát a tűzben lelte.

Márton szép Ilona balladája nem
zárul a siratóval, hanem a mennyben:
Szóval es azt kérdek:
„Mitkeresc, mitkeresc,
Mit keresc, mit keresc,
Márton szép Ilona?
Apámnak, anyámnak
Én helyet keresek."

Egyetlen előfordulás alapján nem
állítható, hogy a mennybe vitt leányt
szülei saját érdekükben áldozták fel,
bár a fenti, lészpedi szöveg ezt sugall-
ja.

A szüzek serege
Egyike a legfogasabb kérdéseknek:

miként lehet hiánya a mennyei szüzek
seregének, a túlvilági helyzetben hová
tűnhetik el egy leány? Rosszul feltett
kérdés, azért nem vezet sehová. Tuda-
kozódjunk másképpen, nem hová lett,
hanem miért hiányzik a leány? Válasz:
mert tartoznak vele! Odaígérték áldo-
zatul, beírták, besorozták a seregbe.

Merinka
Szintén viaszozott lepel alatt elégő

balladahősnő, kegyetlen anyósa pusz-
títja el:
Ő es csak bémene
Belső kamarába
Ő es csak kivevé
Rég iuszos vásznát.

Oppozíció
Keresgélem az ég-föld szembenál-

lását mutató ábrán, ki a szűz sarkított
ellenlábasa. Az ég nem, annak ajtaja
nyitatlan megnyílik előtte. A csoda-
szarvas? Dehogy. Mindketten tiszták,
fehérek, ártatlanok. A föld? Nem, csak
ha elnyelné őt. 0, a tűz nyeli el! A tűz,
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amelyet a maszkos táltos gyújtott meg.
A tűz a Nap megszemélyesített szent
eleme. Téli napforduló idején a Nap
újjászületése ünnepére sokfelé hatal-
mas tüzet, máglyát gyújtanak. Régen
ilyenkor a környéken minden lángot,
parazsat eloltottak, mielőtt az új tüzet
fellobbantották. Júlia a tűzzel áll oppo-
zícióban, a tűzzel, „aki" fal, elnyel,
megemészt, harapódzik. Mielőtt viasz-
leplesen gyertyát állott., bizonyára el-
kábították, cölöphöz erősítették. Ezút-
tal a földi szembenállást latolgattam, a
mennyben új helyzet adódik.

Az oppozíció
feloldása

A magyar népművészet tárgyi alko-
tásainak vizsgálata alapján úgy látom,
ősi hitéletünk alapvető tétele az 1/2-1-
1/2 képlettel kifejezhető viszony.
Eggyel jelöltem az oszthatatlan, a min-
denséget magában foglaló ősokol,
amelynek kisugárzása az érzéki világ
számára pozitív-negatív erőkként fel-
fogható megnyilvánulás: 1/2-1/2.

A szellem elsődlegességét valló vi-
lágnézet számára egy: eszmei valóság,
a legnagyobb „szám". Semmi belőle
fakadó, kiáradó hatás nem csökkenti
teljességét. Tehát mikor szembenállás-
ról beszélünk, a két sarkított fogalom
mögé oda kell képzelnünk az ősök
egységét. A teremtő elvnek csak vissz-
fénye a már érzékelhető kettősség,
amelyből az anyagi világ sokszoros
megosztottsága keletkezik.

Ha feltűnő különbözőségre akarunk
hivatkozni, minden magyarázkodó tol-
dalék nélkül kijelentjük: ég és föld! A
szembenállásból adódó óriási minőségi
eltérés nyomasztó voltát legalább időn-
ként szeretné az ember áthidalni. Ég-
nek és földnek közelítenie kell egy-
máshoz. A kapcsolatteremtés csak
szakrális szinten lehetséges, csak ott
törik meg a tér-idő fogvatartó ereje.
Az ég követe leereszkedik a keskeny
ösvényen a földre, és az áldozat lelkét
- „lángját" - az égbe ragadja. Mikor az
áldozat betejesedik, az ég megkapta
követelését, a föld megadta tartozását.
A megrendítő áldozat a mitikus látás-
módban kiegyenlítést, megnyugvást,

az ellentétes erők megbékélését, egy-
másba áramlását eredményezi.

A vadászok
Különös, hogy az óvó, gondviselő

csodaszarvast űzik, fegyvert fognak rá.
Hogy soha el nem ejtik, a vadászat
mágikus jellege mellett szól. Az együt-
tes talán egyik legrégibb ábrázolását
Spanyolországból közli Roska Márton:

11. Őskori mágikus vadászat

12. A jászberényi Lehel kürtről

13. Két magyar népi lőportartó vé-
sete

hatalmas szarvas és mitikus madár
mellett eltörpülő íjász áll a vaddal
szemben. A szarvas mögötti agancs-
részlet jelértékét nem tudom meghatá-
rozni. Lehel kürtjén (véletlen egyezés-
nek nem tulajdoníthatóan) szintén ma-
dár egészíti ki a jelenetet, amelyen jól
kivehető, hogy a csodaszarvas tompo-
rát érintő, arra ráfekvő nyíl nem üthet
sebet. Legszembetűnőbben két lőpor-
tartónk díszítményén olvasható a kü-
lönleges vadászat verteién kimenetele:
a szarvasokat a kopja végére tűzött kis
zászló súrolja, a szúró hegye nem bánt-

ja őket. Sem a nyíl, sem a kopja nem
ejti el az állatot. A vadászok lőnek, de
nem ölnek. A boszorkány varázs-
szövegében: Vágok, de nem sértek! A
titokzatos fegyvertény megfejtése: a
lövést nem a fogalom alapszintjén, ha-
nem képletesen kell értenünk; nem
elejtést: megejtést, teherbeejtést jelent.
A kopja kétértelmű kulcsigéje: szúr.

„Csodaszarvas mondánk szarvas-
alakja leány volt" - írja László Gyula.
Tündérország királynője szelíd gím-
szarvas a perzsa mesében. A vadászó
férfiak képletes cselekedetére rávilágít
a nyelvi poliszémia: űz „kerget", üze-
kedik „párosodik". Fegyver a vessző,
nyílvessző, vö. hímvessző. Adákos: 1.
rövid tőr, kard; 2. „hímvessző".

A lő ige jelentésköréből: fecsken-
dez, lövell, nemileg közösül. A portar-
tók szarvasairól többet is megtudunk,
ha rálelünk a kódolást pontosan fedő
szavakra: lobogó érinti az ünőt. Mági-
kus értelme: mint a lobogó, úgy lobog-
jon - mármint égjen a vágytól, tüzeljen
- az ünő. A lobogó érintése nemi érint-
kezésre vonatkozik, érintetlen közkele-
tűjelentése „szűz".

A fentiek jól szemléltetik Jankovics
Marcell meghatározását: „Nyílvessző
a kozmikus férficipium nemzőerejének
phallikus jelképe." (Hoppál-Janko-
vics-Nagy-Szemadám, 97.)

Termékenységet előmozdító párosí-
táson buzgólkodnak a regösök is.
„ Belesodródjék, belepödörödjék,
Mint a kis nyúl farka,
Keddtől fogva szerdáig meg se

mozdulhasson."
(Sebestyén, 49.)

Regéljük a gazdát a gazdasszonynak,
A gazdasszonyt pedig az urának.

(Sebestyén, 67.)

A szent tűz

Égitestekkel ékes csodaszarvasunk
ragyog, fénylik, világlik, csillog, tün-
dököl, sugárzik és tüzel. A felsorolt
igék mindegyike jelképességgel ter-
helt, de beérjük a tüzel értékelésével.
Az agancsokra a képzelet gyertyákat is
helyez, ezzel a totemállat nemi érettsé-
gét, „tüzelését" hangsúlyozza. A lán-
goló ünő titka: minél jobban tüzel,
annál fehérebb, annál tisztább. Nem
buja, s a feléje tüzelni készülő vadász
sem parázna. Mindketten szent nászra
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készülnek, kultikusan felidézik az ere-
detmondát, Nimród és Eneth találkozá-
sát. Magasabb szintű értelmezésben:
ég és föld, test és lélek egybeforrását.
Ott is, ahol a szent menyegző a főpap
és papnő testi egyesülésében öltött ala-
kot. Tüzel a csodaszarvas, tüzelnek a
vadászok és tűzben ég el Júlia.

Persze a Nap szintén tüzel, mikor
erősen süt, és már nem lepődünk meg,
hogy a vadász ugyanezzel az igével
süti el fegyverét. Verhet a nap termé-
kenységet fakasztóan is, erről a ver-ve-
rőfény kapcsolata jut eszünkbe. Ezért
emlegeti a székely ember, hogy ahová
a kelő Nap első sugara esik, ott élet
fakad. Régi szemléletű gondolat lehet,
egyiptomi fogalmazásban például az
Ápisz bika olyan tehéntől jött világra,
amelyet a napsugár „megvert", „meg-
csapott" (striked it), attól fogamzott.
(Gaster, 169.) Dzsingisz kán is verő-
fénytől, napsugártól született.

A nyilazó vadászok korában az ég
fegyvere is nyíl volt, istennyila. Szin-
tén nyíllal, nyílegyenes sugárral tűzött
a nap, a magyar ember napszúrást ka-
pott tőle. A regös énekek Szent István-
ja és távoli nemzedékekre visszamenő
elődei íjas napkirályok. Népnyelvünk
napúrfira, nap anyjára, naptátosra em-
lékezik. Rose közkeletű metaforának
tartja, hogy a napsugarakat nyílnak ne-
vezik.

Érosz és Apollón
a szerelmi mágia szolgálatában álló

nyilazó istenek és vadászok rokonai.
Érosz pályafutása derekán még erős,
tekintélyes isten, később szárnyacskás,
nyilacskás gyerkőccé törpült, majd a
rómaiak giccses Amorkájává alakult.

Igaz, van a görög panteonnak Apol-
lón személyében komolyabb nyilas is-
tene is, csakhogy róla azt állítja a nagy
Rose, hogy inkább tartható hyperbore-
us eredetűnek, semmint hellénnek. Ide-
gen voltának bizonyítéka, hogy Homé-
rosznál a trójaiak oldalán, a görögök
ellen harcol. Nevét nem sikerült a gö-
rög szókincsből levezetni. (Rose, 33,
126,128.)

Számunkra elég, hogy a világszerte
ismert íjas napisteneknek klasszikus
földön is volt képviselője, és hogy
Érosz pontosan olyan értelemben lő, de
nem öl, tüzel, de nem látható, hanem

szerelmi lángot gyújt, mint a mi mon-
dabeli vadászaink.

Osszeregéla
Júlia égi helyzetét tisztázandó átte-

kintjük, hogy szereplőink közül egy-
részt ki kivel párosítható, másrészt,
hogy milyen következménnyel jár a
csodaszarvas megjelenése. Szent Lász-
ló megtagadta ugyan a Vác közelében
feltűnő csodaszarvast - szarvát szár-
nyaknak, gyertyáit lobogó tollaknak
láttatta a keresztény angyalhoz igazod-
va -, de katonái hagyományhűen rá-
nyilaztak, így nekik is itt a helyük.

Nimród/Ménrót - Eneth, szarvasü-
nő, ősanya, eredetmonda.

Hunor és Magor - csodaszarvas
űzése, nőrablás.

Szt. László katonái - csodaszarvas
űzése, templomalapítás.

Szt. István - csodaszarvas, talán
templomalapítás.

Bors vezér - csodaszarvas, várala-
pítás.

Gyula vezér - csodaszarvas, városa-
lapítás.

Regölésben: legény, gazda - leány,
gazdasszony párosítása.

? - Júlia
Keressük, hol rejlik a szüzet kiegé-

szítő égi princípium? A földi szemben-
állás alkalmával a tűz bizonyult Júlia
opponensének. Nos, a tűz a Nap, napis-
ten, napúrfi eleme, hozzá viszi a követ
a leányt. A szembenállások feltárása
révén szilárd alapszerkezetet nyertünk,
segítségével kölcsönösen meghatároz-
zák egymást az összetevő elemek. A
vadászok kérdőjellel zárt oszlopának
utolsó tagja a hatalmas égi vadász:
napistenünk.

A szarvassá vált szűz
A ballada hősnője az összeregölő

felsorolásában a szarvasünő helyét
foglalja el. Vajon van-e az áldozat
szarvas voltára rávezető fogódzó? A
tolakodó kérdés a következő gondolat-
folyamatra késztetett.

1. Talán nem véletlen egyezés a
szarvas ünősége, szüzessége és Júlia
ártatlansága, mindkettőjük fehérsége.
Egyaránt tűztől világlanak, gyertya ég
a vad szarván, Júlia „gyertyát" áll. A
csodaszarvas az égből jön, oda költö-
zik a lány is.

2. Szarvasáldozat bemutatása a ló
háziasítása előtt Eurázsia széles terüle-
tein dívott. Az éghajlati adottságok
függvényében a sámánhitű népek rén-,
iram-, dám-, jávorszarvast és szarvast
áldoztak. Bár a totemállatra nem va-
dásztak, általában évente egyszer felál-
dozták.

3. Eneth szintén egyben nő és ünő,
ugyanígy a perzsa mese tündérkirály-
nője, akinek László Gyula elmesélte
történetét, rövidítve közlöm. Ifjú her-
ceg csodaszarvast követ, elejteni nem
tudja, a nyomán palotába jut. Ott trón-
ján ülő, tündöklő szép leányt talál, aki
bemutatkozik: - Csak egy szelíd gím-
szarvas vagyok, Tündérország király-
nője. A fiatalok egymáséi lesznek.
(László, 93.)

4. A nők szarvassá válásának nyitja:
lelkűk a totemállatba költözik. Erdély-
ország-Tündérország Tündér Ilonája
szintén ismerte az átváltozás révüléses
titkát. Tetszése szerint mind ő, mind
kísérete hattyú alakot tudott ölteni.

5. Szent László számára a csoda-
szarvas angyal. Keresztény tanításban
az arra méltó lelket angyal viszi a
mennybe, és az elhalt maga is angyallá
válik. Eszerint nem zavaró, hogy Júliá-
ért szarvas-angyal jön és ő maga is
szarvas-angyalként távozik a földről. A
leírás párhuzamos az úgynevezett ég-
beragadási jelenetekkel. Például a
nagyszentmiklösi kincs 2. sz. korsóján
az Atilától örökölt, az Árpádházi címe-

14. A szarvas-szűz hiteles emléke
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reken is szereplő szárnyas totemállat, a
turul repít az égbe egy meztelen, tehát
halott (feláldozott?) nőt, vagyis annak
lelkét. (Vö. „a testünket úgy vetjük le,
mint a ruhánkat".)

Júlia akként vált szarvassá, hogy
lelke egyesült az „örök vadászmezők-
re" vezető totem-lélekkel. A lélekátvé-
tel nem lappangó motívuma a balladá-
nak, a követ kijelenti, hogy a szűzért
jött. Nyilvánvalóan a leikéért jelentke-
zett.

Megszállottak I.
A szkíta állatviaskodás-ábrázolások

legbensőbb tartalmáról is felvilágosí-
tást nyerünk az egybevetések nyomán.
A patás állatra támadó ragadozó (négy-
lábú, szárnyas vagy keveréklény) nyers
felfogásban ..meghágja", emelkedet-
tebb szinten „megszállja a leroskadó
szelíd ellentetjét, hogy leikeik egyesül-
jenek, íme. a szent nász valódi jelen-
téstartalma! Az érzékfeletti világban
lélek lélekkel ül menyegzőt.

15. Altáj-vidéki, kiolvasatlan jelek-
kel ellátott szarvas-griff pár

Rendkívüli képességnek tűnhet a
sámán azon kiváltsága, hogy képes
megszállni a totemállatot. Holott a ke-
resztény dogmatika felségterületén is
honos a szokatlannak tűnő hitképzet.
Az egyházatyák azt tartják megszál-
lottnak, akibe a gonosz lélek, a sátán
költözött. Minden felszentelt katolikus
pap beavatást nyer az ördögűzés tudo-
mányába.

Ahol gonosz lelket ismernek, ott a
jó, a szent sem hiányozhat. Vajon mi-
lyen - a sámánizmus felé mutató egy-
bevágás révén ölt a Szentlélek állat-
alakot, mikor galamb képében mutat-
kozik? Turulmadarunk Álmos anyját
termékenyítette meg, a Szentlélek-ga-

lamb Máriát. Szent menyegző mind-
kettő.

Őskori barlangfestményen és a Le-
hel kürtjén már találkoztunk a szarvas
mellett megjelenő madárral, a 15., 16.,
17. rajz az együttes folyamatos fenn-

Égi hármasság
A csodaszarvas hordozta nap, hold

és csillag égi felségjel. A követségben
járó megbízott a legrégibb idők óta
magával vitte ura ismertető jelét: pe-
csétlő kövét, gyűrűjét, bármit, ami ta-
núsította, hogy az elküldő nevében jár.

18. Kuduru (határkő) Melispak
II. Babilónia királya állíttatta

16. Berzsenyi Dániel családi címere

17. Bocskay István adományozta
címer

maradását tanúsítja.
Mályusz Elemér megokolja, hogy

miként őrződtek meg az ősi címerké-
pek: „A totemisztikus hit eredetileg
általános volt a magyarság körében,
mindegyik nemzetségnek meg volt te-
hát a saját toteme, amelytől származ-
tatta magát. A hitet, amely a keresztény
vallás tanításával merőben ellenkezett,
az egyháznak feltehetően hamar sike-
rült leküzdenie, s talán ezért sem emelt
kifogást, hogy a totemállatokat a nem-
zetségek, amidőn a lovagi fegyverzet-
tel harcmodoruk átalakult, címerképül
megtartsák." (Mályusz, 17.)

19. Két kultikus kappadókiai tábla
lenyomatának részlete

Szarvak közt égitesteket hajdan a Föld-
közi-tenger térségében élő népek gyak-
ran alkalmaztak istenszobraikon és ve-
zetőik képmásán, pecsétlőkön. Nap-
hold-csillag együttese közép- és újba-
bilóniai határköveken a sumer Inanna
jelképe. Sebestyén Gyula a bika és a
csodaszarvas ékei közül csak a napot
tartja eredetinek, mert asztrális fejtege-
tése értelmében a Nap a Bika csillagké-
pében mutatkozott a megénekelt kor-
ban. Mivel ebben a felállításban a
holdnak és a csillagnak nincs szerepe,
kiselejtezi őket. Nem veszi tudomásul,
hogy régi népek családmítoszában Nap
és Hold házastársak, csillag a gyer-
mekük.

Jákob pátriárka fia, József szava:
„A múlt éjjel láttam a napot, a holdat és
tizenegy csillagot, amint meghajol e-
lőttem." Az apa méltatlankodva fel-
csattan: „Micsoda egy álom ez? Talán
bizony én, a mostohaanyád meg a test-
véreid valamennyien neked fogunk
szolgálni?" (Graves-Patai, 231.)



Kodály Zoltán Nyitra megyében
gyűjtötte az alábbi legénybúcsúztatót:
Felnyőtt az út mellett két szál

majoranna,
Nem szereti fődjét, el akar bujdosni,
A naptól, a holdtól búcsút akar venni.
Búcsúzz, Ágnes, búcsúzz, apádtó,

anyádtó,
Lejan baratyidtó, lejeny-temagadtó!

Ma már feledésbe ment szóval
húgy-nak hívták a csillagot. Okunk van
rá, hogy egybevessük a húg-g&\ és
annak elkülönült változatának tartsuk.
Férhez adnám a lányomat,
Csillagomat galambomat,
Kicsinyke még, hadd nőjjön még.

(Kriza, i.m. 462. sz.)
Vécsey Gyula írja a csíkrákosi mű-

emléktemplom tornyának freskóiról:
„a vakolat alatt fennmaradt az ősvallás
panteonjának legfőbb képviselője, az
Égura, térdén az összekapcsolt Nap és
Holddal, előtte a hatágú székely csil-
laggal. (Vécsey, 1978.)

A magyar népművészet valamennyi
ágában fellelhető az égitestek hármasa,
de rájuk találunk II. András (Endre)
1222- i aranypecsétjén és még sokfelé.

Kalotaszegi temetőkben gyűjtött,
eddig közöletlen anyagból állítottam

20. Körösfő, Albert György sírköve

21. Nagykapus, 1879. Török Gás-
pár sírköve

23. Magyarvalkó, 1875. Bálint And-
rás sírköve

24. Méra, Sándor István sírköve

22. Nagykapus, 1867. Török Már-
ton sírköve

25. Kalotadámos, id. Király János
sírköve

össze az alábbi válogatásst. A részlet-
rajzok Kabay Béla fényképei nyomán
készültek. A Napot, olykor a Holdat és
a csillagot is valamennyi síremléken
archaikus virág-világ jelöli.

A regösök áldozati
tüze; zajongás

Mivel a vadászok körében és a bal-
ladában a tűz kulcsfontosságúnak mu-
tatkozott, nem hiányozhat a regösök
oldaláról sem. Már Sebestyén megta-
lálta a levágott és megsütött ökör alatti
tűzben. A nyárson, véleménye szerint,
a szertartásosan feláldozott bikát for-
gatták.

Kiemelkedő jellegzetessége a regö-
lésnek a mértéktelen lármázás. Zajon-
ganak, láncot csörgetnek, dobolnak,
fémtárgyakkal csörömpölnek. „Oly
iszonyú dombérozást, topogást csinál-
nak lábaikkal, hogy nem bírja az ember

26. Hunyad, 1870. Bokor János és
neje sírköve

27. Magyarvalkó, 1855. Simon Ist-
ván sírköve

28. Mákófalva, 1874. Gál István sír-
köve

hallgatni." (Sebestyén. 138.) „Ekkor
lődöznek, kürtölnek, bádog tepsiket,
fedőket csattogtatnak és ostort durrog-
tatnak. „Sebestyén felfogásával ellen-
kezően a nagy csinnadrattát nem késői
elfajzásnak tartom, hanem az eredeti
„forgatókönyv" tartozékának, gono-
szűző, a sötétség hatalmainak erejét
megtörő tevékenységnek.

Ellenvélemény
1902-ben megjelent értékes művé-

ben Sebestyén többszörösen kifejti,
hogy elképzelésében a Júlia szép leány
balladája az állatöv csillagképeinek a
földi szemlélő előtt lejátszódó helyvál-
toztatását örökíti meg. Ugyanezt az
asztrálmitikus felfogást tükrözi Palkó
István egyik rövid tanulmánya is, azzal a
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Meglepetés
különbséggel, hogy mivel ő a Kos csil-
lagképét tartja a Szűzzel szembenálló-
nak, a két jegyre építi mondanivalóját,
míg Sebestyén a Bak jegyét választotta
a Szűz kiegészítőjének. (A Szűzzel
pontosan a Halak áll átellenesen!)

Nem bolygatom pontról pontra a
maguk nemében kiváló szerzők megál-
lapításait, csupán Palkó egyetlen mon-
datához szeretnék néhány megjegyzést
fűzni. Idézet: „Júlia szép leány egyko-
ron, az idők végtelenjében kiment a
búzamezőre, a végtelen világűrbe,
hogy ott koszorút kössön, vagyis be-
zárja az Állatöv, a Zodiákus tizenkettes
körét, koszorúját s ezzel »mulassa ott
magát«. azaz működjék. (Palkó, 1977.)

Megkapó költői adottsággal kimun-
kált képsor! Sajnos, miután kissé lohad
lelkesültségünk, nem mondhatunk le a
hasonlat fedezetének ellenőrzéséről.

Az idők végtelenje
Régi nagy vallások világmodellje a

végtelen időt és a végtelen teret soha-
sem helyezi a keringési pálya külső
körére, hanem annak a tengelyével
egybeeső középpontjába teszi.

A búzamező Palkó elképzelésében
„végtelen világűr". Arról tudok, hogy
az egyiptomiak az eget tehénnel azo-
nosították, mások szarvassal, szitával,
égi ménessel, bikával, istenségekkel,
óceánnal stb. Mi hitelesíti a búzamező
= világűr egyenletet?

A koszorúkötés az Állatöv körének
bezárása - véli szerzőnk. Nem értem.
A szűz, vagy Szűz maga a Teremtő? Ő
hozta létre koszorúját, fonván az Állat-
övet, majd maga is beállt a mezőnybe,
hogy bezárja a kört?

Mulassa ott magát, tehát „működ-
jék". Tessék felütni a TESz mulat szó-
cikkét. Az 1212-től adatolt igének
nincs, nem is volt „működik" jelentése.

A ballada színtere nem körpályán,
hanem függőleges tengely mentén, ég
és föld között húzódik. Ellenben a vi-
lágtengely (almafa, életfa, sámánfa
stb.) körül a Mindenség világkereke
végzi mozgását, ennélfogva minden lé-
tező benne foglaltatik. Szűzestől, bárá-
nyostól, hajnali kakasszóval kezdődő-
en, csillagképekkel tetézve. Ez utóbbi
képlet kibontakozását azonban meg-
akadályozza a ballada szövegszálának
elfogyása.

Az elemzés során kibontakozott jel-
legzetességek rendszerint rávezetnek,
hogy az őket megalkotó társadalom mi-
lyen közösségi szervezettségben élt. Ese-
tünkben az időbeli egymásutániság
Eneth ősanyától, az ősközösségi matriar-
chátustól a kereszténységig ível. Hunor
és Magyar már apajogú vadásznemzet-
ség vezérei. Szintén apajogú társada-
lomra vall a ballada szövege, amelyben a
hitvilág csúcsát a napisten képezi, le-
ányáldozatot érdemlő férfiisten.

Az Összeregölő cím alatti egyezte-
tésből kiderül, hogy a László nyilas kato-
náival lezárul és kiürül a hitrege hagyo-
mányos tartalma. A valláscserét követő-
en megszűnik a nemiségi tényező. Csa-
ládalapítás helyett a keresztény vezérek
templomot, várat, várost alapítanak. E
történetek hivatalos egyházi-udvari fel-
jegyzésekben maradtak fenn, az írnokok
a legfelső körök igénye szerint örökítet-
ték meg az eseményeket.

Most következzék a meglepetés! A
népi regösök - bár szövegükbe nem
egy alkalommal az új hit ájtatosságai is
belekerültek - nem mondtak le a páro-
sító összeregölésről és a termékenysé-
get, bőséget felidéző jókívánságokról.
Tehát ők megőrizték a hagyomány el-
sődlegesen kialakított arcultát.

Történészeinknek nem kis gondot
okoz, hogy Árpád magyarjai élvonalá-
nak ismérvei mások mint a közrendű
alattvalóké. E kettősség a mai napig
fennáll annak alakjában, hogy a népi
alapréteg olyan hagyományelemekhez
ragaszkodik, amelyeket a hangadók ré-
gen meghaladtak.

Évezredekre terjedő léte folyamatos
átalakulásoknak vetette alá a csoda-
szarvas népét. Új világ, új vallás, új
rend került fölébe, a régi örökség ösz-
szekuszálódott. De ősi, nagy nemzetsé-
gének vezérállatát, a csodaszarvast
nem feledte sem úr, sem paraszt.

Megszállottak II.
Hogy megszáll igénket „területet

vesz birtokba", „letelepedik" értelem-
ben is használjuk, újabb fordulatot hoz;
ugyanis rávezet, hogy tárgykörünk va-
lamennyi résztvevője - kivéve Júlia
már eddig is passzívnak tartott anyját -
helyet keres, szállás után jár, majd
letelepszik, vagy szent helyen épületet,
várost emel. Nimród Enethtel alapít

szállást, ahol Hunor és Magor születik,
majd a testvérpár új területet száll meg.
A szent királyok és a vezérek a csoda-
szarvas útmutatása alapján találják
meg a szándékuknak megfelelő helyet.
Ahol a totemős megáll és eltűnik, ott
kell megszállani a területet.

Ezek az együtthatók arra mutatnak,
hogy Márton szép Ilona szülei részére
történő mennyei helykeresése megfelel
a hitrege elvárásának. A helykereső
szűz immár szállásra vezérlő, mitikus
fényben ragyogó szarvasünő. Csak
most érhető maradéktalanul feláldozá-
sának oka: el kellett hagynia testét,
hogy „lánglelke" betölthesse szálláske-
reső feladatát. Szarvassá válása beava-
tottságát jelöli, akár papnő is lehetett,
amint Szőcs István is kitér erre a lehe-
tőségre.

A dozmati regetöredék hiányos,
nem ismerjük Istvánnak a látomást kö-
vető tettét. A mozzanat előírásos is-
métlődése meghatározza, hogy a szent
király is megszállta, birtokba vette va-
lamilyen módon a kijelölt területet.

Feltűnően alkalmazkodnak a mo-
dellhez a regösök. Egyrészt több válto-
zatban állítják, hogy messzi földről
jöttek, holott Sebestyén adatai szerint a
legények saját falujukban jártak házról
házra. Tehát megjátsszak, hogy nem
odavalók!
„Messzi födrii gyöttünk,
Nagyon megéheztünk."

(Sebestyén, 203.)
Másrészt abban nyilvánul meg szál-

láskeresésük, hogy következetesen be-
eresztést kérnek. A helykeresés motí-
vumából kibontakozik a honalapító és
körvonala, amelynek alapgondolata: a
hazául rendelt területet elsődlegesen a
totemlélek megszállja, miután az ő vé-
delme alatt szállást nyer a nép. A ma-
gyar nyelv ismeretlen eredetű megszáll
igéje magába sűríti az ősképzet lénye-
gét. A terület birtokba vételét nem
csatározás dönti el, hanem a lélekerő
beavatkozása.

Száll a lélek igéje, a madár repülésé-
nek jelölésére csak a 18. század máso-
dik fele óta fordul elő. Az isteni lélek is
alászáll, a regösök így énekelték:
Kellfüőgazda, kellfiiő!
Szállott isten házodra.

(Sebestyén, 188.)
Indoeurópai nyelvek a megszállásra

mindkét értelemben a „megülés" fo-
galmát alkalmazzák.



Latin possidere „lélekben meg-
száll" - possessio „szálláshely"

Francia posséder „lélekben meg-
száll" - possession „földbirtok"

Angol possess „lélekben megszáll"
-possess „birtokol"

Német besessen „lélekben meg-
száll" - besitz „birtok"

Nép- és nyelvcsaládokon túlérő fo-
galomkapcsolatra bukkantunk.

Területre vonatkozóan a megszállás
a földősanya szent menyegzője.
Ugyanez a szemléleti háttér érvényesül
a szelíd, női elvet megtestesítő földi
állat és az őt megszálló hím, égi raga-
dozó kapcsolatában.

A megszáll a. totemizmusból örökölt
eszmeiséggel telített hon és otthon ala-
pításának hangsora.

Hej, regő rejtem!
A regös énekek szakaszzáró, ismét-

lődő sora nem redundáns töltelékszö-
veg, inkább hivatkozás. Varázslás, el-
takarás, titkolás, leplezés, révülés, elfe-
dés... a rejt ige főbb jelentései. A regö-
sök éneke, a rege is rejtett, szándéko-
san többjelentésű, jelképekkel telt má-
gikus kifejezésmód, akár a Júlia szép
leánya balladája. Miért? A vallásos
világnézet magasabb rétegei csak a
beavatottak számára voltak nyitottak.
Fabatkát nem tartunk lakat alatt. Má-
gusok, táltosok tudománya sohasem
forgott közkézen.

így semmiképpen sem vonatkozhat
óhitünkre James Frazer azon általáno-
sítása, hogy a totemizmusnak nem volt
vallásos tartalma. Nálunk volt, még-
hozzá szembetűnően gazdag. Fejlett,
teljesen önálló hitéletet igazoló szókin-
csünket nem a térítőktől szedtük össze.

Fájóan jellemzi az ősvallás kutatásá-
nak nyelvészeti elmaradottsággát, hogy
a nyelvjárások szókincsének figyelembe
vétele nélkül, mintegy kétszázra tehető
azoknak, a vallás ismeretköréhez kap-
csolható régi szavaknak a száma, ame-
lyeknek eredetét hivatalosan ismeretlen-
nek nyilvánítják. Rejtettek. Az alábbiak
mind közülük valók:

boldog, böjt, dicsér, dicső, engesz-
tel, erkölcs, fény, hisz, hit, hű, káromol,
koszorú, köszön, lakol, lidérc, ördög,
remél, száll, szenved, szitok, szörny,
teremt, tündér, tündöklik, üdvösség,
üdvözít, vét, vétkes, vigasztal, ver, ve-
rőfény.

A vallásos eszmékhez kötődő vita-

tott és bizonytalan eredetű szókészlet
tagjaiból:

avat, felavat, egyház, esküszik, gyó-
nik, ihlet, ima, imád, .Isten, kegyelem,
könyörög, látomás, magasztal, méltó,
méltóság, nap, nemes, őr, őriz, örök,
regő, rejt, tilt, titok, tisztel, tor, megto-
rol, tökéletes, törvény, úr.

Szemelvény a kereszténység ado-
mányozta vallásos szókészletből (hogy
jobban kitűnjék a sajátunk értéke):

aszkézis, babona, dogma, eretnek,
farizeus, gyehenna, inkvizíció, klérus,
litánia, mise, pokol, próféta, rekviem,
sátán, templom, tömjén, zsinat, zsoltár.

Mi másra következtethetnénk a fen-
ti példatárból, mint hogy létezik a ma-
gyar nyelv múltjának olyan, az őstörté-
netünkig vonuló művelődési mélyréte-
ge, amelyhez mindmáig nem tudott
(nem is akart?) az irányító nyelvtudo-
mány hozzáférni.

Legfőbb ideje az ocsúdásnak.
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Szurmay Ernő

A múlt csak példa legyen most!"
60 éves a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár

A megyeszékhellyé válástól 1934.
november 11-ig, a városi könyvtár és
múzeum hivatalos megnyitójáig csak
üzemi, intézményi, testületi vagy egye-
sületi, illetőleg felekezeti könyvtárak
látták el a város lakosságának egy-egy
rétegét vagy csoportját. Ezeknek az ún.
korlátozottan nyilvános könyvtáraknak
a fenntartása, állományának gyarapítá-
sa általában közadakozásból történt.

A városi könyvtár megteremtésére
először 1912-ben történt kísérlet. Az
Alföldi Magyar Kulturális Egyesület
által kezdeményezett és Szolnok város
tanácsa által támogatott terv szerint a
Baross és Csokonai utca találkozásánál
épült volna fel egy. a közgyűjtemé-
nyeknek is méltó helyet adó kultúrpa-
lota. A terv megvalósulását azonban az
első világháború megakadályozta.

Végül a városi könyvtár létrejötté-
hez egy „szent szándékú" ember, egy
elfogadható mennyiségű és minőségű
könyvállomány és egy, a kultúra kér-
dései iránt nem közömbös városveze-
tés „összejötte", szerencsés találkozása
teremtette meg a lehetőséget. Az elsőt
dr. Balogh Béla gimnáziumi tanár, a
neves antropológus, régész - mondhat-
ni polihisztor -, a másodikat Kautz
Károly, egykori jómódú, majd teljesen
elszegényedetten a város által eltartott
szolnoki polgár, 1000 kötetes könyv-
hagyatéka és további közadakozás, a
harmadikat dr. Tóth Tamás polgármes-
ter, a Verseghy Ferenc Irodalmi Kör és
a frissen alakult Szolnoki Múzeum és
Könyvtáregyesület akkori elnöke je-
lentette. Mivel Balogh Béla és a város
által megszerzett Hild-hagyaték jóvol-
tából ekkorára már jelentős mennyisé-
gű múzeumi, főleg régészeti anyag is
összegyűlt, a város pedig bérházának
alagsorában helyet is adott a két gyűj-
teménynek, a nyilvános működést gát-
ló akadályok elhárultak. így kerülhe-
tett sor az ünnepélyes megnyitóra -
immár 5700 kötettel a polcokon. Idé-
zésre érdemesek dr. Balogh Béla meg-

nyitón elhangzott szavai: „Ez a kis
könyvtár kifogyhatatlan szellemi kin-
csek háza, bonyolult és egyszerű érté-
kek piaca... Azt kívánjuk, hogy a város
minden polgára szerezze meg azt a
valutát, azt az értékmérőt, amellyel ezt
a szellemi vagyont meg tudja mérni,
értékelni tudja."

A kezdetleges működési feltételek
és a szolgáltatások iránt egyre növekvő
igény korszerűbb elhelyezést sürgetett.
Több szép szándék született, de a hely-
zet, a könyvtár elhelyezése maradt a
régiben.

Csak 1950-ben került sor az akkor
10 ezer kötetes állománnyal rendelke-
ző körzeti könyvtárnak - akkor már a
városháza Kossuth téri frontján kiala-
kított helyiségekbe való költözésére.
Két évre rá, a városi múzeum és
könyvtár szétválását követően a városi
könyvtár anyagával bővült könyvtár
megyei könyvtár elnevezést kapott. A
feladatbővülés elodázhatatlanná tette a
nagyobb mozgástér megteremtését.
Komoly formában felvetődött, de is-
mét csak terv maradt egy megyei és
városi összefogással létesülő új könyv-
tár építése.

Végül - a '60-as évek elején - a
Cipőipari KTSZ székházának megépü-
lésével a mai épület egy részét vehette
birtokba, pontosabban bérletbe a me-
gyei könyvtár. Előbb a munkaszobák,
majd az olvasó- és raktárterek kialakí-
tása, a gyermekkönyvtári részlegnek
az egykori kaszinó, akkor úttörőház -
ma Technika Háza - épületébe történő
elhelyezése következett, hogy aztán a
'60-as évekre kialakuljon nagyjából a
maihoz hasonló kép.

A felgyorsult állománygyarapodás,
a megyei feladatok, benne az állo-
mányvédelem elkerülhetetlen kibőví-
tése - amint ez várható volt - a '70-es
évek elejére kezdte szétfeszíteni a szű-
kös kereteket. Előbb az addig egyetlen
kis szobában, elavult technikával, egy-
két munkatárssal dolgozó kötészet Tó-

fenék utcai elhelyezése történt meg
egy raktárhelyiséggel bővülve, majd a
Városi Tanács VB egyetértésével sorra
sajátítottuk ki az elnéptelenedett tanya-
si iskolákat a Rékasi úttól Piroskáig,
sőt az egykori Thököly úti iskolát is.
Mindez persze szükségmegoldás volt.
Mindannyian vártuk a Megyei Pártbi-
zottság 1970. december 3-i, majd a
Megyei Tanács VB többszöri, az új
megyei könyvtár megépítésének szük-
ségességét hangsúlyozó határozatainak
a gyakorlatba történő átültetését. A
megoldás belátható közeibe kerültnek
tűnt, amikor a Megyei Tanács által
meghirdetett országos pályázatra húsz-
nál több, az ország legnevesebb építé-
szei által a Tiszai Hajósok terére meg-
álmodott könyvtárterv érkezett. Az 50.
évfordulót ennek a megvalósulás kü-
szöbére érkezett, a város művelődni
vágyó mindenkori közönsége által
nyolc évtizede dédelgetett álom okozta
eufória jegyében ünnepeltük. A törté-
nelem azonban - mint eddig mindig -
most is közbeszólt. A sok erőfeszítés-
nek, könyvtárosi és fenntartói neki-
gyürkőzésnek annyi eredménye mégis
született, hogy legalább az ellehetetle-
nült helyzetbe került gyermekkönyvtár
és zenei részleg megfelelő elhelyezést
nyert a régi munkásőrbázis átalakításá-
val a Tisza Antal utcában.

Gazda
Az államosítás után a fenntartó ta-

nácsok - mint gazdák - feladata lett az
állománygyarapítás költségvetési biz-
tosítása. Bizony jó néhány esztendő
eltelt, amíg Szolnokon tisztázódott a
városi feladatokat is ellátó, de megyei
fenntartású könyvtár szerzeményezé-
sének biztosítása. A város a '60-as
évektől 1973-ig szerény, de állandó
összeggel járult ehhez. Ennek fejében a
Megyei Könyvtár ellátta a város külön-
böző pontjain, nagyon rossz működési
feltételekkel dolgozó fiókkönyvtára-
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kat. Ennek a gyakori vitákat, kölcsönös
elégedetlenséget szító helyzetnek ve-
tett véget a Városi Tanács VB 1973
februári határozata az önálló Városi
Könyvtár létrehozásával. A központi
városi könyvtár előbb a Városmajor
úti, majd a Mátyás király úti torony-
házban kapott meglehetősen szűkös,
inkább csak az adminisztratív felada-
tok ellátására alkalmas elhelyezést. A
Széchenyi lakótelep teljes kiépülésével
ez a kérdés is megoldódott, és a Városi
Könyvtár fenntartója jóvoltából végre
kedvező körülmények között dolgoz-
hat és dolgozik ma is, nem is akárho-
gyan.

Mindkét fenntartó általában ciklu-
sonként legalább egyszer napirendre
tűzte könyvtárának tevékenységét, és
hozott megfelelő határozatokat. Ezek-
nek szakági része többé, fenntartói ré-
sze kevésbé meg is valósult. E határo-
zatok tartalmukban természetesen tük-
rözték „a kulturális forradalom" éppen
időszerű szempontjait is. Mindent
összevetve, a fenntartó gazdák és a
fenntartott intézmények közötti, s álta-
lában a szakigazgatási szerv közremű-
ködésével funkcionáló kapcsolatot na-
gyobb konfliktusoktól mentesnek, a
közös érdekeket korrektül szolgálók-
nak ítélem.

A „gazda" kérdéséről szólva még
két dolgot tartok szükségesnek meg-
említeni. Egyrészt az adott kor szelle-
mét tükröző, de a könyvtári tevékeny-
ség valamilyen formában történő segí-
tésére létrehozott, jobbára kérészéletű
társadalmi tömörüléseket említem. így
pl. a '60-as évek második felében mű-
ködő könyvbarát bizottságokra, a '70-
es évek elején életre hívott, az Olvasó
Népért mozgalom Szolnok megyei tár-
sadalmi elnökségére gondolok.

Másrészt illendőnek tartom, hogy
legalább nevüket idézzem azoknak a
„kis gazdáknak", akik kezdetben hűen
teljesítendő feladatuknak, majd élethi-
vatásuknak tekintették a városi körzeti,
majd a megyei könyvtár irányítását.
Kezdem a sort Kiss Gáborral, a Ver-
seghy Ferenc Irodalmi Kör titkárával,
később elnökével, dr. Balogh Béla
gimnáziumi tanárral, majd egyetemi
magántanárral, Kaposvári Gyulával,
Thoroczkay Rudolfnéval, akik a városi

könyvtár vezetését jórészt társadalmi
munkában látták el. Folytatom Illek
Józseffel, a körzeti könyvtár vezetőjé-
vel, majd a megyei-könyvtárrá lett
intézmény első igazgatójával, a széles
látókörű, nagyra hivatott, de korán tá-
vozott Kisfaludy Sándorral, az őt köve-
tő, azóta szintén elhunyt, agilis dr.
Nagy Jánossal, a nagyon fiatalon örök-
re elment tudós-könyvtáros Imre La-
jossal, dr. Nyitrai Lajossal, a kiváló
könyvtáros adottságú megbízott igaz-
gatóval, akitől én vettem át e nehéz, de
szép feladatot, s zárjam utódom nevé-
vel, a szép reményekre jogosító, de
fájdalmasan korán bekövetkezett halá-
la miatt torzóban maradt pályát befutó
dr. Horváth Károllyal. Méltó és igazsá-
gos dolog lenne - de ez lehetetlen - a
régi szolnoki járás igazgatójának, a
szintén korán elhunyt dr. Cseh István-
nak említésén kívül idéznem azoknak a
könyvtárosoknak, adminisztratív és
technikai dolgozóknak a nevét is, akik
a maguk részterületének gazdáiként
szintén hozzájárultak a nagy egész
eredményeihez.

Irány
A természetes fejlődés folyamánya,

hogy a szolnoki könyvtárpolitika irá-
nyítói minden időben igyekeztek meg-
találni azt a főirányt, amely felé halad-
va - a napi rutinteendők lelkiismeretes
elvégzése mellett - előbbre vihetik,
magasabb szintre emelhetik a könyv-
tárügyet.

Az alapítást követő évtizedben a
nagyon szerény működési körülmé-
nyek közepette mást nem tehetett a
múzeummal közös könyvtár, minthogy
a tanulóifjúságot és a helyi értelmiség
érdeklődő tagjait beszoktassa, jó szak-
és szépirodalommal lássa el. Ezt szol-
gálták a Verseghy Kör tagjainak közre-
működésével rendezett, az irodalmi ér-
deklődés felkeltését célzó előadások.

A háború befejezése után az újjáépí-
tést, a veszteségek pótlását követően
már kiállítások, propagandakiadvá-
nyok összeállítására is futotta a könyv-
tár gondjait felvállalók erejéből.

A megyei könyvtárrá válással
együtt járt az új követelményeknek
megfelelő szervezet kialakítása, a szol-
gáltatások bővítése. Hadd említsem

meg a kor újításai közül a külön olva-
sótermi állomány elválasztását, a
könyvtárközi kölcsönzés elindítását, a
folyóirat-állomány intenzív növelését,
a szabadpolcos rendszer bevezetését,
az önálló gyermekrészleg megteremté-
sét, a művelődési autó útra indítását, s
nem utolsó sorban a későbbi, sokrétű
katalógusrendszer alapjainak megveté-
sét.

A '60-as évek főiránya - a fenntar-
tói határozat szellemében - a hatókör
bővítése lett főleg a szövetkezeti pa-
rasztság irányában. Ennek megfelelően
szaporodott a művelődési autók állo-
máshelyeinek száma, bővült jelentősen
- ha nem is a legjobb irodalommal - az
állomány, s nagy energiával nekilen-
dült a sokszor erőltetett direkt könyv-
tárpropaganda.

A '60-as évek közepére kifulladt és
megmerevedett a központi akaratot tű-
zön-vízen át érvényesítő, sok külsődle-
ges elemet tartalmazó irányítás. így a
'60-as évek második felét már a belső
könyvtári munka felerősödése jelle-
mezte. Megindult a Széchényi Könyv-
tártól átengedett, a papírgyári zúzdából
kimentett ún. ömlesztett anyag feldol-
gozása, a könyvtárközi kölcsönzés he-
lyi kielégítésére irányuló belső raktár
kiépítése, új gyermekkönyvtári osztály
és raktári rend kialakítása. A központi
figyelem az ifjúság megnyerésére irá-
nyult könyvtári ifjúsági klubok szerve-
ződtek, ifjúsági polcok létesültek, ne-
ves művészek, könyvillusztrátorok ki-
állításai nyíltak, stb.

A belső munkarend megszilárdítása
után a '70-es évek könyvtári tevékeny-
ségének főiránya a hálózati központi
szerepkörből fakadó feladatok teljesí-
tése, azzal együtt a központi szolgálta-
tások kiterjesztése, a személyi és tárgyi
feltételek mérhető javítása, a hálózati
központ tudományos igényű műhellyé
alakítása, a könyvtár társadalmi meg-
becsülésének, a szolgáltatások színvo-
nalának emelésén alapuló erősítése
lett.

Csupán néhány tényt sorolok a most
mondottak igazolására. Már 1971-ben
működni kezdett a Debreceni Tanító-



Kapocs
képző Intézet, majd Főiskola szolnoki
konzultációs központja. Működésének
9 éve alatt közel 300 diplomás könyv-
tárost és népművelőt adott Szolnok,
Nógrád és Pest megyéknek. Az „Ott-
hont a könyvnek, otthont a művelő-
désnek" mozgalomnak, a helyi taná-
csokkal kiépülő jó kapcsolatoknak az
eredményeként három és félezer ITT-
rel nőtt könyvtáraink alapterülete egy
évtized alatt. Kétműszakossá fejlesz-
tett kötészetünk, sokszorosító műhe-
lyünk nemcsak saját és a hálózat jelen-
tős mértékű állományvédelmét, hanem
hálózati alközpontjaink aktív tájékoz-
tatásának, kiadói tevékenységének ug-
rásszerű növekedését is eredményezte.

Kiadó
Jól felszerelt, kitűnő szakem-

berekkel ellátott kötészetünk és nyom-
dánk birtokában tudatos kiadói tevé-
kenység kezdődött. Ennek fővonulatai:
sokoldalú könyvtárosi és olvasói tájé-
koztatás, célzott bibliográfiai soroza-
tokkal, ill. időszaki kiadványokkal
helytörténeti szempontból fontos anya-
gok reprint kiadása; szerkesztett önálló
kötetek megjelentetése. Útjára indult a
másfél évtizedet megélt könyvtári hír-
adó, az Együtt, a pedagógusok szakiro-
dalmi tájékozódását segítő Rövid
Úton, a Kerényi Imre szolnoki igazga-
tósága alatt megszületett Szigligeti Szín-
ház bemutatóinak szövegkönyvsorozata.
Az aktív tájékoztatást szolgáló tartalmas
bibliográfiák felsorolásáról le kell mon-
danom, de annyit mégis meg kell jegyez-
nem, hogy helyismereti, helytörténeti
kutatás ma már elképzelhetetlen a me-
gyei sajtóbibliográfia, a Jászkunság, a
Múzeumi levelek, a Szolnok megyei
Néplap, a Szigligeti Színház, a Szolnoki
Művésztelep alkotói, bibliográfiái, ill.
repertóriumai nélkül.

A nyolcvanas években lényegében
e főirányokban való haladás jellemezte
a megyei könyvtár munkáját, azzal a
különbséggel, hogy a könyv-
tárosképzés a Nyíregyházi Tanárképző
Főiskola körébe került, majd miután
hivatását betöltötte - elődeihez hason-
lóan elhalt.

Már jóval előbb utaltam az egykori
városi könyvtár és múzeum, valamint a
Verseghy Ferenc Irodalmi Kör gyü-
mölcsöző kapcsolatára, amelynek ré-
vén a város alkotó értelmiségének s a
középiskolás fiatalságnak java a
könyvtárhoz kötődött.

Az újjáépítési szakaszban nem lehe-
tett nélkülözni az ifjúság, főleg a cser-
készek társadalmi munkáját, s még so-
káig szükség volt a szolnoki társada-
lom segítő kezére.

Az ötvenes évek elején beszűkült
társadalmi kapcsolatok csak az évtized
derekán kezdtek bővülni. Megindult az
első olvasómozgalom József Attila ne-
vével zászlaján. Ünnepi könyvheteken
már országos hírű íróvendégek is meg-
jelentek. Csak érdekességként emlí-
tem, hogy Tamási Áron hosszú eszten-
dők szilenciuma után 1956 könyvheti
megnyitóján először Szolnokon lépett
a nyilvánosság elé.

A '60-as években a megye társadalmi
és tömegszervezeteivel épült ki szoro-
sabb kapcsolat - főleg a könyvbarát
mozgalom révén. A könyvtárak mellett
sok helyen társadalmi tanácsok alakul-
tak, önkéntes aktívák tevékenykedtek az
olvasószervezés érdekében. Közvetlen
és folyamatos kapcsolat alakult ki a Ma-
gyar írók Szövetségével és a könyv ün-
nepnapjain a kortárs irodalom legneve-
sebb alakjai találkoztak a szolnoki kö-
zönséggel. Ez a kapcsolat azonban a
'60-as évek közepén drasztikus hirtelen-
séggel megszakadt, s csak az évtized
vége felé indult újra fejlődésnek, hogy
aztán a '70-es években teljesedjék ki.

Erősödött a különböző fenntartók-
hoz tartozó könyvtárak együttműködé-
se. A központi híradó az Együtt, rend-
szeresen beszámolt a társkönyvtárak
tevékenységéről, fontosabb híreiről is.

A könyvünnepek egyre inkább a váro-
sok egész társadalmának ünnepévé váltak,
mozgósítva olyan erőket is, amelyekkel
eddig kevés kapcsolata volt a könyv-
tárnak. Gondolok itt a könyvterjesztő vál-
lalatra, a Szigligeti Színház művészeire
stb. A kifáradás jelei a '70-es évek máso-
dik felére kezdtek jelentkezni, erősödött
viszont az együttműködés a TIT-tel, a
Megyei Múzeumi Szervezettel, a Megyei

Művelődési Központtal, a Megyei Le-
véltárral. A Hazafias Népfront pedig
megyeszerte pártfogásba vette az olva-
sómozgalmat, egyáltalán a könyvtárak
társadalmi támogatását.

Kultusz
Nem lenne teljes a felvázolt kép, ha

nagyon röviden nem szólnék a könyv-
tár és névadója kapcsolatáról. 1954-
ben, bő negyven esztendeje vette fel a
Megyei Könyvtár Verseghy Ferenc ne-
vét. Kuriózumként említem, hogy az
országban elsőként a szolnoki megyei
könyvtár kapott nevet.

Már 1957-ben önálló kiadvánnyal
tisztelgett a könyvtár 200 éve született
névadója előtt. Jeles történészek, iro-
dalmárok méltatták benne a sokoldalú
„bolygó pap" tehetségét.

Folyamatos feltáró, tudományos
munka azonban csak 1972-ben indult
meg, s hála a mindenkori könyv-
tárvezetés ezirányú hivatástudatának, a
mai napig is tart. Rendszeressé vált az
ötévenként ismétlődő Verseghy tudo-
mányos ülésszak. Egymást követően
jelentek s jelennek meg az ülésszakon
elhangzott előadások anyagát tartalma-
zó In memóriám... kötetek. 1973 óta
tíznél több, nyomtatásban addig meg
nem jelent vagy csak latin nyelven
ismert Verseghy-művet szerkesztett
meg s adott ki a megyei könyvtár, ezzel
is segítve az irodalomtörténeti kutatást.

Csak elismeréssel szólhatok arról,
hogy a mai könyvtárvezetés szorgal-
mazására és hathatós támogatásával
befejezés előtt áll egy teljes Verseghy-
bibliográfia, Rékasy Ildikó munkája,
amelynek a múlt évi ülésszakon bemu-
tatott részletes minden Verseghy-kuta-
tó elismerését kivívta.

E dolgozat címéül azért választot-
tam Kisfaludy Károly sokat, talán túl
sokat is idézett szavait, mert meggyő-
ződésem, hogy a múlt eredményei és
hibái egyaránt szolgálhatnak példa-
ként. Amazok követésre, emezek elke-
rülésre serkentenek bennünket. Még
akkor is így van ez, ha ama 60 esztendő
előtti induláshoz képest szinte világok,
de mindenképpen rendszerek változása
és velük együtt könyvtárpolitikai és
könyvtártechnikai változások egész so-
ra követte egymást.
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Szabó István

Múzeum és tudomány1

A Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Területi Bizottságának
1994. szeptember 27-i gyűlésén, amely
egyébként a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei tudományos testület alakuló
ülése is volt, a Megyei Közgyűlés alel-
nöke, Ferenczi György köszöntőjében
a megye és a város bemutatásakor el-
mondta, hogy Jász-Nagykun-Szolnok
megyében a humán területen folyó tu-
dományos kutatások szempontjából sa-
játos helyzet alakult ki. Csak ismétel-
hetjük, hogy itt nincsenek olyan, ezek
szervezésére alkalmas felsőfokú intéz-
mények, mint Debrecenben. Miskol-
con vagy akár Nyíregyházán is. Ilyen
esetben a kutatások megszervezése
más intézményekre hárul. Somogy me-
gyében a levéltár, Békéscsabán a
könyvtár tölti be ezt a szerepet, nálunk
a múzeum lett a regionális kutatások
szervező központja. Mutatja ezt az,
hogy jelenleg a múzeumi szervezetben
a minősített vagy minősítés alatt álló
munkatársak száma eléri a kilencet (a
szervezet szakmuzeológusainak száma
25). Muzeológusaink különféle egye-
temeken, főiskolákon tartanak rend-
szeresen előadásokat, illetve dolgoz-
nak külső előadókként a restaurátorok-
tól a régészeken át a néprajzosokig.
Mutatja az, hogy rendszeresen vesznek
részt nemzetközi konferenciákon előa-
dókként Nyugaton és Keleten, vagy
hazai nemzetközi szimpóziumokon, s
különösen fontosnak tartom, hogy
mindez nemcsak a szolnoki múzeumi
egységnek mint megyeközpontnak a
teljesítménye, hanem az egész megyei
múzeumi szervezeté. Hiszen amit el-
mondtam, az vonatkozik Tiszafüredre,
Karcagra, Jászberényre, Túrkevére is.

Ezek a tudományos teljesítmények
- múzeumokról lévén szó - termé-
szetesen a múzeumok fő feladatát je-
lentő múzeumi tárgygyűjtéshez kötőd-
nek. S mivel ajelenlegi leosztás szerint
e téren megyékben gondolkodhatunk:
Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez, il-

letve az azt környező térséghez kap-
csolódnak elsősorban. Ám jóllehet, a
mozgási tér leszűkített, behatárolt,
mégis sikerült országosan és nemzet-
közileg is figyelmet keltő eredménye-
ket elérni.

Ezeket ismertetem vázlatosan, a tel-
jesség igénye nélkül az alábbiakban.

Elsőként a valamennyi szakágat
egyesítő történelemvő\. Szolnok megye
nemcsak a történetírásnak, de a törté-
neti kutatásnak is mostohagyermeke.
Jóllehet, képzett kutatók serege foglal-
kozott a megye történetével, mégsem
készültek el róla sohasem olyan alap-
vetések, mint amilyenekkel az ország
többi megyéi, területei rendelkeznek.
Feltehetően a több részre tagoltsága
miatt. Hiszen az egyes részek, elsősor-
ban a volt Hármas Kerület, illetve kü-
lönállóan a heves-külső-szolnoki rész
mint Heves megye kutatásainak része
bizonyos időmetszetekben ismert, leírt.
Ezek bőséggel lehettek volna akár a
milleneumi sorozatban, akár a várme-
gyei monográfiák sorában megjelente-
tett kötetek kiindulásai. Ám köztudott,
hogy ezek egyike sem készült el. Az
egyetlen összefoglalás, a Scheftsik-
féle nyújt mai napig is valamelyes
segítséget a mesterségesen kialakított
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tör-
téneti eseményeiről. Ennek hibái vi-
szont már megjelenésekor is országos
kritikák sorát váltották ki. Azóta -
jóllehet, több jeles tanulmány, szak-
munka jelent meg egy-egy területéről,
időszakáról, problémaköréről - még-
sem beszélhetünk lényeges előrelépés-
ről. Az elmaradt szakszerű összefogla-
lások hiányát mai napig érezzük. Hi-
szen nincs mire támaszkodni, nincs
milyen munkának az adatait gyarapíta-
ni, vagy vitatni. S ha a résztanulmá-
nyok közölnek is újabb adatokat, mivel
nincs a megyei történéseket az ország
előtt bemutató, elfogadott, megbízható
szemléletű eligazító egyetlen összeg-
zés sem, a részadatok sem emelődnek

át országos összefüggésekbe, össze-
foglalásokba. Ha országos munkák
példákért nyúlnak valahová, az ma sem
Szolnok megye, hanem a már sokszor
aláhúzott, kipróbált szemléletű, biztos
támaszt jelentő, más megyékből vett,
igazolt, ellenőrzött adatok.

Azt jelenti ez, hogy még adataival
sem szerepel Szolnok megye a legtöbb,
országos áttekintést nyújtó munkában
sem. A megyével foglalkozók számára
egy fordított út kínálkozik tehát: törté-
neti kérdésekben a kijelölt, országos
tendenciákhoz kénytelenek igazítani
egy-egy kérdésben a feltárt megyei
adatokat, még akkor is, ha azok nem
teljesen egyeznek az általánosan meg-
rajzolt tendenciákkal, mivel elfogadott
és már a köztörténetbe is beépült, me-
gyei összefoglalásokra támaszkodó,
azokat rendszeresen újabb adatokkal
bővíthető munkáink nincsenek.

Ez a nagyfokú hiány és lemaradás
mindenekelőtt abból adódik, hogy a
megyében legfeljebb csak elkezdődtek
és legfeljebb egyedek buzgalmára tá-
maszkodóan folytak történeti kutatá-
sok és adatgyűjtések, amelyek azonban
egy-egy ember erejét, teljesítőképessé-
gét messze meghaladták, s soha sem
realizálódhattak összegzésekben. Szer-
vezett, több embert megmozgató kuta-
tás történeti kérdésekben Szolnok me-
gyében nem folyt.

A levéltár, amely másutt az ilyen
természetű munkát általában felvállal-
ta, az egy Hild Viktort leszámítva nem
rendelkezett kellő felkészültségű kuta-
tóval vagy kutatókkal, legfeljebb átme-
netileg; a megyei múzeum és megyei
könyvtár pedig túlságosan friss alaku-
latok ahhoz, hogy ezt a hallatlanul
nagy hiátust működésük viszonylag rö-
vid ideje alatt pótolhatták volna. Hi-
szen lényegében 1945 után beszélhe-
tünk csak tényleges, rendeltetésszerű
működésükről. Egyébként is az utóbbi
intézményekben a munka nem kizáró-
lagosan a kutatást célozza, a gyűjte-

(* Elhangzott a DAB Szolnokon 1994. szeptember 26-27-én megtartott „A múzeumok szerepe a tudományos életben"
címmel szervezett muzeológustanácskozáson.)
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meny gyarapítási, illetve közművelődé-
si feladatok igen sok időt igényelnek. S
mindezeken túl a kutatási feladatokba
nem vonhattak be - mint más megyék,
városok esetében - népes segédcsapa-
tot, hiszen mint fentebb több ízben is
mondottuk, itt nincsenek felsőoktatási
tanintézetek, nincs kutatóintézet, ame-
lyeknek tudományos munkatársai egy
közös feltáró munka érdekében moz-
gósíthatók lennének.

A történeti kutatásnak marad tehát
egyetlen, a múltban is járt útja: az
egyéni teljesítmények, amelyek eseté-
ben ki-ki saját vonzalma, érdeklődési
köre. lehetőségei szerint munkált ki
egy-egy részkérdést, vagy dolgozik
esztendők óta rajta. Ráadásul remény-
telen helyzetben. Hiszen a megyében
számon tartott, mások által is értékelt
rendszeres kiadvány jóformán nincs,
az országos folyóiratok, szakmunkák
pedig legfeljebb alkalmankint és ki-
egészítő adatként - ha beleillik az álta-
luk vázolt képbe - fogadják a Szolnok
megyei közléseket, hiszen Szolnok
megye továbbra sem ismert, az itteni,
felvetődő problémákkal mivel nem
foglalkoztak megyei szinten, egyszerű-
en nem mindig tudnak mit kezdeni.

Mindezeket végiggondolva úgy vél-
tük, hogy ezen egyetlen módon lehet
segíteni: el kell végezni azokat az alap-
vetéseket, amelyek egzakt adatokat
tartalmaznak, s amelyek ellenőrzött,
kipróbált, igazolt voltuk miatt a továb-
biakban országos munkák hivatkozásai
lehetnek. Csak így remélhető a fehér
folt valamelyes eltüntetése. Gondolunk
itt olyan forráskiadványokra, mint ami-
lyeneket más megyék (Heves, Békés,
Pest) sorozatban jelentetnek meg (ro-
vásadó-összeírás, dézsmajegyzék,
állatösszeírások elemzései stb.).

Mindez azonban összehangolt, több
emberre kiterjedő, mondhatni egész
csapatot igénylő munkát jelent. Ezen
kívül az intézményekkel, elsősorban a
levéltárral és könyvtárral való szoros
együttműködést és valamilyen rend-
szeres publikálási lehetőséget. Csak
több ilyen megjelent közös munka, ta-
nulmánykötet után várható egy-egy
kérdés, korszak eredményes összefog-
lalása, bemutatása vagy átértékelése.

Mert még ezeknek az alapvetéseknek a
megírása, közzététele sem lesz elégsé-
ges ahhoz, hogy azonnal ki lehessen
rukkolni egy megyei monográfiával,
várostörténettel. A feltárt és közzétett
alapvető adatokkal párhuzamosan egy-
egy kérdést résztanulmányokban is
közzé kell tenni, vitára kell bocsátani, s
csak a tanulmányok során alapuló
rendszeres kutatás, több emberre kiter-
jeszkedő szisztematikus anyaggyűjtés
után képzelhető el eredményes összeg-
zés.

A magunk lehetőségei szerint tet-
tünk már kísérletet bizonyos feladatok
kollektív megoldására. Ilyen volt az
elmúlt esztendőkben lezárult másfél
évtizedig folyó tiszazugi kutatás, ahol
55 történeti előadás hangzott el. A
kollektív kutatások azóta is folynak,
csupán a helyszínek változtak, s tevőd-
tek át hol a Tisza-tó, hol a Jászság vagy
Nagykunság környékére. De ugyan-
csak ezek közé a kollektív feladatme-
goldások közé tartozik az „Adatok
Szolnok megye történetéből I—II." kö-
teteinek összeállítása, mert gyakorlati-
lag azt is muzeológusok végezték több
mint kétharmad részben.

Leglényegesebbnek azonban azt te-
kintem, hogy innen indult el a magyar-
országi történeti életmódkutatás még
az 1960-as években, ami kiállítások-
ban (Gyermekkor, Ifjúkor; Lakodalmi
szokások Szolnok megyében, Halott
kultusz kiállítás; Egy földmunkás csa-
lád hagyatéka; A Dani-Szabó gazdaság
és a tíz éven át Kunszentmártonban
évente megrendezett Tiszaug életét kü-
lönböző aspektusokból láttató kiállítá-
sok), múzeumi anyaggyűjtésben (ez
tárgyi, kéziratos, szóbeli és fotóanyag),
a legújabb kor fogalmának értelmezé-
sében csúcsosodott ki. Ma már más
múzeumok, más intézmények is csinál-
ják jóval nagyobb pénzügyi és egyéb
lehetőségek birtokában, tehát látvá-
nyosabban. Tény azonban, hogy az
első színvonalas és teoretikusan már az
induláskor megalapozott, életmódot
megelevenítő kiállítások itt voltak.

Mindezek, hozzászámítva a Jász-
kunság történetének és a megye egyéb
területeinek feltárását segítő egyedi
teljesítményeket, hozzájárultak ahhoz,
hogy Szolnok megye, amely többnyire
kimaradt az összegző történeti mun-

kákból, ma már ezeknek az alapveté-
seknek a révén lassacskán kezd beke-
rülni az ország történeti köztudatába. S
ha nincs is minden elvégezve, s ha nem
is vagyunk a teljesítménnyel teljesen
elégedettek, azt mindenképpen el-
mondhatjuk, hogy sokat léptünk előre.

Régészet
A múzeumi szervezetben számsze-

rűen a legnagyobb gyűjteményi egysé-
get a régészeti anyag képezi. A közel
százhatvanezernyi beleltározott tétel a
Damjanich Múzeum gyűjteményét je-
lenti, hiszen a múzeumi szervezet ná-
lunk kialakított rendszere szerint a tel-
jes régészeti tárgyi anyag - leszámítva
a vidéki egységek állandó vagy idősza-
ki kiállításaira kiadott anyagot - a szol-
noki múzeumban van nemcsak nyil-
vántartva, de raktározva is. Érthető ez,
mivel egyedül a szolnoki múzeumban
folyik régészeti restaurálás, kizárólag
itt van viszonylagosan felszerelt resta-
urátori műhely. Az viszont köztudott,
hogy restaurálás nélkül a kiásott tár-
gyak nem értékelhetők. Márpedig itt az
1950-60-as évektől kezdődően jelen-
tős, országosan, sőt nemzetközileg is
számon tartott ásatások folytak. Csu-
pán a bronzkor kronológiáját meghatá-
rozó Tószeg-Laposhalmi teli ásatáso-
kat említem. Amit ugyan még a Nem-
zeti Múzeum kezdett meg valamikor a
múlt század végén, és folytatott a
negyvenes években, majd az 1970-es
években mintegy nevelő iskolát szer-
vezve a telepásatók számára befejezett,
ám ekkor már mindenképpen a megyei
régészek irányításával, de mindenkép-
pen meghatározó részvételével. Ám
párhuzamosan vele a jászdózsai Ká-
polnahalom hasonló korú, közel tíz
éven át folytatott munkálatai nemcsak
valamennyi bronzkoros és telepásató
régészünknek volt egyetemi hallgató
korától nevelő iskolája, de pontosítani
is képes volt a nemzetközi hírű tószegi
ásatásoknál kialakított bronzkori kro-
nológiát a maga részletgazdagabb
megfigyeléseivel és bőségesebb lelet-
mennyiségével.

Mindezekre a nagyszabású és idő-
ben is hosszúra nyúló feltárásokra ala-
pozva - egyébként a hosszadalmas
munkának a pénzhiány volt az elsődle-



ges oka -, két jelentős nemzetközi
konferenciát rendezhettünk. Egyet a
neolitikum, egyet pedig a nálunk leg-
jobban dokumentált régészeti korszak,
a bronzkor időszakából. A Nyugat-Eu-
rópa több városában is bemutatott ran-
gos kiállításokhoz nemzetközi konfe-
renciák társultak, amelyeken régésze-
ink elismert szakelőadókként szerepel-
tek.

A népvándorlás korából a Madaras
László kandidátusi értekezését és ter-
mészetesen az azt megalapozó avar
ásatásokat említem reprezentatív pél-
daként. Mert disszertációjában olyan
fontos összefüggéseket tisztázott a tár-
sadalom és az etnikai kérdések terüle-
tén, amelyeket azóta a Kecskemét kör-
nyéki útépítési munkálatokkal kapcso-
latos leletmentések során előkerült tár-
gyak rendre megerősítettek.

Selmeczi László kun és jász ásatásai
nemcsak meghatározók, de mivel, hál-
istennek, publikálta is őket, mások
(történészek, néprajzkutatók) számára
is használhatók és nélkülözhetetlenek.

Ugyanilyen eredmény volt a mezo-
litikum Szolnok megyei leletanyagá-
nak felkutatása. Eddig ezt a területet a
mezolitikum kutatása szempontjából
ugyanis nem vették figyelembe, mond-
hatni, lehetetlennek tartották az ilyen
korú leletek megyénk területén való
előfordulását. S most ott tartunk, hogy
itt találták meg e korszak legelső lakó-
házát.

Végezetül a legfrissebb, alig pár
hónapos és még nem értékelt, feldolgo-
zatlan leletegyüttesre utalnék: arra a
közel huszonötezer (24 936) darabos
jászalsószentgyörgyi Zsigmond-kori
pénzleletre, amely az eddigi legna-
gyobb Magyarországon az eddigi is-
mereteink szerint.

Néprajz
A Damjanich Múzeum néprajzi

gyűjteménye az egész megyét átfogja.
Egyik jellemzője, hogy bár a gyűjtés
igen későn indult meg (maga a múze-
um is csak 1949 óta működik, s így
nem rendelkezhetik olyan, múlt száza-
di anyaggal, mint Debrecen, Szeged,
Miskolc), mégis sikerült sok datált
vagy hiteles XIX., olykor XVIII. szá-
zadi tárgyat begyűjteni, s ezáltal a job-

bára XX. századi gyűjteményi anyag-
nak történeti távlatot adni.

A táborszerű, komplex gyűjtések,
tematikus kiállításokkal összekapcsolt
anyagfeltárások lehetővé tették, hogy a
tárgyi, fotó- és adattári anyag, illetve a
rendezésre váró hangtár egymást ki-
egészítve és erősítve hiteles képet ad-
jon a megye népéletéről.

Nagyjából mindezek elmondhatók a
megyei szervezethez tartozó tagmúze-
umok néprajzi gyűjteményéről is. Hi-
szen a legrégibb múzeumaink, mint a
jászberényi, karcagi, tiszafüredi egy-
ség is gyakorlatilag a második világhá-
ború után kezdte meg szervezett műkö-
dését. És ha beszélünk is ezt megelőző
alakulatokról, akkor mindenképpen
hozzá kell tennünk, hogy a korai gyűj-
temények jelentős része a háború alatt
elveszett, megsemmisült.

A nagyarányú gyűjtőmunka érzé-
keltetésére említsük meg, hogy csupán
a Damjanich Múzeumban tizenötezer a
néprajzi tárgyak száma. A fotótárban
több mint háromezer színes dia, s
negyvenezer fekete-fehér negatív talál-
ható, adattára pedig több mint hárome-
zer tételt tartalmaz.

A tárgygyűjtésekhez kapcsolódó tu-
dományos feldolgozásokról mindenek-
előtt azt szükséges elmondani, hogy
1974-ben itt jelent meg az ország első
-jóllehet regionális - néprajzi atlasza,
amely azonban hacsak egyetlen terü-
letre, Szolnok megyére koncentrál is,
anyaggazdagságával, de módszertani-
lag is nemzetközi figyelmet keltett.

Másik jelentős eredménynek tekint-
hető az, hogy mi indítottuk el a megyék
népművészete sorozatot. Egy team-
munka eredménye, ám abban különbö-
zik az utána következő kötetek kollek-
tív munkájától, hogy itt a kötet teljes
egészében a megyei múzeumi szerve-
zet belső erőinek munkájával jött létre,
egyetlen téma megoldására sem kellett
külső szakembert felkérnünk.

De említhetjük a legkülönbözőbb
tájfeltáró munkákat is, amelyek először
a megye elkülöníthető néprajzi terüle-
teinek bemutatását tartották feladatuk-
nak (Tiszazugkutatás, Tiszafüred kör-
nyéki vizsgálatok, jászsági és nagy-
kunsági feltárások), s amelyek mód-
szertanilag mintát jelentettek más me-
gyék kutatói számára is.

elmondhatjuk továbbá, hogy me-
gyénkben alakult ki Magyarország tár-
sadalomnéprajzi kutatásainak központ-
ja, ami elméletileg és gyakorlatilag is
meghatározó az e témakörben kutatók
számára. Az itteni munkák szakem-
bereket vonzottak ide, hiszen már az
1970-es években kibontakozott a nép-
rajznak egy teljesen új irányvonala, a
társadalomnéprajz, amihez szocioló-
giai, antropológiai és egyéb módsze-
rekkel az ország más részein kutatók is
sokan csatlakoztak.

A fentebbi eredményeket jelzi az is,
hogy a megye néprajzosai a lexikonok-
tól kezdve a magyar néprajz legjelen-
tősebb munkálataiban alapkutatásokat
végeztek, jelen vannak, és a közös
munkákban meghatározó szerepet töl-
tenek be (palóckutatás, az Alföld-kuta-
tás valamennyi helyszíne Bács-Kiskun
megyétől a Három Város konferenciá-
kon át, az Ipoly mentéig, Békéscsaba,
Mátészalka monográfiákig).

Nemzetközi kutatás is folyik. Példa-
ként említjük a román-magyar, szlo-
vák-magyar együttműködést, amelyek
részben a debreceni egyetem néprajzi
tanszékének megbízásából, részben
pedig egyenes megbízással, felkérésre,
önállóan történnek. De együttműködé-
si szerződésünk van az észtországi Tar-
tui Nemzeti Múzeummal és az oszétiai
Vlagyikavkázi Tudományos Akadémi-
ával, s rajtunk kívül álló okok miatt
nem került még sor az izsevszki ud-
murtokkal való hasonló okirat aláírásá-
ra, jóllehet történtek már e téren is
bizonyos lépések, amik kiállításokat és
kutatók kölcsönös látogatását eredmé-
nyezték.

Képzőművészet
A háború után alapított szolnoki

múzeum képzőművészeti gyűjteménye
egyetlen képből állt, s hosszú időnek és
rendszeres munkának az eredménye,
hogy ma a Damjanich Múzeum nem-
csak a Szolnoki Művésztelep törté-
netére, de az Alföld egészére, sőt a
kortárs magyar művészetre vonatkozó-
an is jelentős anyaggal, egy-egy mű-
vész (Mednyánszky, Ámos Imre, Sza-
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bó Zoltán, Sváby Lajos, Papi Lajos)
oeuvre-jének elsőrendűen fontos da-
rabjaival rendelkezik. A múzeum há-
ború utáni legfontosabb feladata ter-
mészetesen a művésztelepi alkotók el-
pusztult, szétszóródott alkotásainak
pótlása, s egy művésztelepi törzsanyag
kialakítása volt. Hiszen az egész ma-
gyar művészettörténelem számára el-
engedhetetlen fontosságú, hogy a múlt
század közepétől Szolnokot felkereső
neves külföldi és hazai alkotók - egyé-
niségüknek, súlyuknak, jelentőségük-
nek megfelelő mértékben - egy helyen,
egy gyűjteményen belül láthatók le-
gyenek. Annál is inkább, mert a Szol-
noki Művésztelep élete nemcsak a ma-
gyar művészettörténetben jelent körül-
határolható vonalat, de Szolnok város
legújabb kori történetének is része. A
múzeum gyűjtőmunkájának jelentősé-
gét - melynek eredményeként közel
2000 darabos a jelenlegi gyűjtemény,
ám mint említettem, ebben számos
kulcsdarabnak tekinthető érték van -
csak akkor tudjuk igazán értékelni, ha
figyelembe vesszük, hogy a magyaror-
szági legrégebbi, 1902-től folyamato-
san működő művésztelep 25 éves jubi-
leumára 1927-ben megjelentetett kis
füzetecskében már közel félszáz volt
azoknak az alkotóknak a száma, akik a
Szolnoki Művésztelep történetébe be-
írták nevüket, s akik bemutatása Szol-
nokon, de szerte az országban is feltét-
lenül szükséges volt. Mindezek nem-
csak a rendszeresen megrendezett
egyéni és kollektív tárlatok által váltak
országszerte is ismertté, de a melléjük
rendelt, monografikus igénnyel írt és

teljes tudományos apparátussal össze-
állított katalógusok miatt is. A szolnoki
telep múltjának és jelenének ez a szisz-
tematikus kutatása tette lehetővé, hogy
1977-ben, mikor a telep 75 éves jubile-
umát ülte, megjelenhetett a Művészte-
lep addigi történetének monografikus
feldolgozása. A szolnoki telep kutatása
és színvonalas feldolgozása érdekében
összehasonlító anyagként meg kellett
ismerni a régi és kortárs alkotó telepe-
ket is. melyeknek tanulmányozása és
összevetése a Magyarország művé-
szettörténete című akadémiai kiadvány
századfordulós köteteiben került be-
mutatásra. A múzeum '70-es éveinek
végére olyan jelentős gyűjteményt si-
került létrehozni, amelyekből már kül-
földi kiállítások megrendezését is szín-
vonalasan meg lehetett oldani. A gyűj-
teményi anyagot 1980-as állapotáig
két, vaskos (az egyik illusztrált) állag-
jegyzék rögzítette az országban első-
ként, melyek a művészekről írott, nap-
rakész adatokat tartalmazó élet-
rajzokkal, lexikonszerűen megfogal-
mazott pályaképekkel egészültek ki.
Ez a két kötet egyben azt is dokumen-
tálja, hogy a múzeumi gyűjtemény már
az egész magyar művészetet, annak
korszakait, a jelentősebb iskoláig,
irányzatait, művésztelepeit is reprezen-
tálja egy-egy kvalitásos művel. Ezek
beszerzésére, elsősorban kortárs vi-
szonylatban nagy segítséget nyújtottak
a múzeum által kiírt Szolnoki Festé-
szeti Triennálék, melyeknek a Szolno-
ki Galéria ad már 1975 óta helyet, s
amely országos rendezvény az utóbbi
másfél évtizedben szobrászati és grafi-
kai, sőt iparművészeti profillal is bő-
vült. 1980 után új művészettörténész

kolléga munkába állásával a kutatás a
régi profil megtartása mellett némileg
változott: a magyarországi barokk épí-
tészeti emlékek, ezen belül a megyére
vonatkozóan a kisebb falusi templo-
mok és egyéb egyházi építmények ku-
tatására is kiterjedt. Mindezt a teljesít-
ményt visszajelzések is igazolják. Min-
denekelőtt külföldi kapcsolataink.
Szolnok megye ugyanis egyetlen or-
szággal sem határos, az ország köze-
pén fekszik, és száz százalékosan ma-
gyar anyanyelvű. Itt nincsenek nemze-
tiségek, s ha voltak is, nyomtalanul
beolvadtak. S mégis - nyilván teljesít-
ményeink okán - élő kapcsolatunk van
a testvérvárosi kapcsolat révén kiala-
kult Tallinn-Szolnok útvonalon, ami
1967-től él, észt állandó kiállítást ered-
ményezett öt esztendőn át Szolnokon
az országban egyedülállóan, valamint
számos egyéb kiállítást és publikációt;
hasonlóképpen az utóbbi 10 esztendő-
ben a jász-oszét rokonság révén
együttműködést és közös kutatásokat
az őszetekkel; s a legutolsó ciklusban
pedig a románokkal, amely román-
magyar közös kutatásnak a Szolnok
megyei muzeológusok az irányítói.

S végezetül a legnagyobb és hivata-
los elismerése is megszületett az itt
folyó munkának. Amikor a nagy és
nagymúltú múzeumokat az 1980-as
évek elején minősítették és kutatóhe-
lyekké nyilvánították, termé-
szetszerűen egy Nemzeti Múzeumhoz,
Szépművészetihez viszonyítva mi nem
rúghattunk labdába. Az automatikus
besorolás, minősítés ránk nem vonat-
kozott. 1984-ben azonban mi is tudo-
mányos kutatóhellyé lettünk. S nyilván
nem véletlenül.
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Kiss Tamás versei

Rekviem három
kuzinomért
Három domb az árnyas fák alatt,
három szűz a három domb alatt,
karolva lenn, sötétben fénylik a
három leány a három domb alatt
vár az Úrban a megígértetett
kürtszóra a három dómba alatt.

Virágélet volt a tietek
egy kertben, hol áfák tiértetek
gyümölcsöztek, ti virágoztatok,
fölöttetek kék éggel, boldogan:
Emília, Róza és Mária,
tudtam én - ha alászállotok
boldoggá fogad titeket az Úr.
Miattam is, kit csitítgattatok,
simogattátok - érdemtelenül
kócos és vad kölyókféjemet,
mikor a szép udvarház falához
rugdaltam piros lány-lapdátokat.

Álomban éltetek ti kedvesek,
álomregényeket olvastatok,
az Új Időket, Magyar Lányokat,
hisz akkoriban a módi ez vala.
De jaj, hogy ide leköltöztetek,
három kuzinom három domb alá,
utódtalan a három domb alá,
a nagy udvart felverte a gyom,
darvadozik a vén kúria,
mert üres és magában roskadoz,
kong belőle, hisz már lelke sincs,
hiányzik a ti őrző lelketek.

A mély pincébe szivárog a víz,
az árkádról hull a vakolat,
s hová lett a szép fehér falakról
a sok virág a függő cserepekben,
dézsában a zöldelő leander,
a gangról a fehér pihenőpad.
Emeljetek meg emlékeitekkel,
ahogy karöltve reám fényletek
e nyughelyen, a három domb alatt.

Szabó Magda
csengőjére
Csengőt kaptam tőled:
„majd ha nem megy az írás"
mondtad - „csendítsd meg,
biztosan elfog aláz".

Nem hittem a varázsban,
végül is igazad lett:
mostan is azt rázom,
s íme, kész van a vers.

Búcsúzkodó
Nem férek én már e világban,
kiválók innét, elmegyek;
gyaloglás volt mindig a vágyam,
ma is az, - bottal - öregen.
De százszor jaj már a gyaloglónak,
menne, de nincs számára hely,
lábnyi embernek, talpnyi lónak:
járdáját csorda zárja el.
Gépek pöfögik orrba, szájba
a fenol dögletes szagát,
elfordul a lélek is fájva,
szégyelli emberként magát.

Ég veled vad töf-töf világ.

Időmély felett
Túl nyolcvanon... Remegésfogel,
ha csak levél jön, sarkán gyászszalaggal
vagy újságunkban, fekete keretben
nevek sorjáznak naponként, özönnel;

embertársak végső útra kelnek
váratlan vagy sok szenvedés után.
Úgy érzem, ezt túlélni gyalázat
és szédülök az időmély felett.

Hová reked végre is az ember,
ha nincsen többé hágcsó lefelé,
egy kötél lóg tán, vége ismeretlen,

feneketlen szakadékba ér.
szédülsz ugye? Nézz hát fölfelé,
fogóddz meg a domború egén.



Rideg István

Kiss Tamás őszikéi
Kiss Tamásnak A végső szó keresé-

se vékonyka kis kötetében 44 verse
van. Köztük kitüntető helyeken, elől
elégiák, hátul himnuszok, középen
epigrammák. Változatos fonnák, sok-
féle lélekrezdülés alkotják a kötetet.
Apoteózisok, értékféltések, példáza-
tok, érzékeny tiltakozások mindenféle
önkény ellen (Rákosi-rendszer, az
1956-os forradalom után rendcsinálás,
az öregember tapintatlan orvosi keze-
lése), érzékeny ítéletek, elkötelezettség
a származáshoz, népszeretet, gnóma-
szerű bölcselkedések, az aforizma szel-
lemessége, tanácsok a költészet mai
helyzetével kapcsolatban: a csend ke-
resése, ugyanakkor ágálás az elgépie-
sedett költészet ellen. A humor, az
irónia, a szatíra fegyvere a hagyomány
elvetése ellen, az alantas ellen, elmél-
kedések egy hosszú életút fő elveiről:
hitről, tudásról és cselekvésről. Né-
mely vers a lélekállapot rögzülése a
belefáradásról, a hiábavalóság érzeté-
ről, az értékváltott világról, amelyben a
költő élni kényszerül,saját költői mel-
lőzöttségéről, a földkerekség (azaz az
emberiség) szánalmas sorsáról, a halál
felé való egyéni botorkálásról. Szólnak
ezek a versek a fájdalom és félelem
nélküli elmúlásról, hiszen a költői én
megillető helyet kap istene előtt. Ösz-
szekapcsolódik az őszikékben a kicsi
és a nagy.

Új, kötetben még meg nem jelent
verseket tartalmaz ez az 1992-ben
megjelent 10. verseskönyv. Mindössze
3 vers keletkezett régebben. A Gondo-
lat 1956. november 4-én. Az új város
1970-ben. A Köszöntő 1982-ben. A
legtöbb mű minden bizonnyal a '80-as
évek második felében, illetve 1990-
ben, 1991-ben. Újabb őszikék nyíltak a
magyar irodalomban! Ezt a tényt a
Jászkunság 1994. 1. száma is igazolni
látszik, ahol a 82. évében élő Kiss
Tamásnak 6 új, eddig ismeretlen verse
jelent meg: Lugasban, Egészen várat-
lanul, A szelek útja, Lépcsők, Böjtelő
hava. Hárman ültünk a kertben. S min-
den bizonnyal még sok új követi ezt a
hatot.

„Van is mibe írni!" Amikor Kiss
Tamás feleségével, Lilla nénivel ked-
ves költészet napi vendége volt 1994.
április 14-én Karcagon a gimnázium
Szabó Pál Irodalmi Önképzőkörének,

ezen alkalomból Körmendi Lajos egy
„kapcsos könyvvel" lepte meg. Tamás
bácsi boldogan tette el táskájába az
ajándékot. „Jól van, teleírom."

Szeretjük Karcagon Kiss Tamás
őszikéit. Kozák Ildikó negyedikes gim-
nazista tanítványunk (az önképzőkö-
rünk tagja) ballagási búcsúbeszédében
így idézte Kiss Tamás versét, a Lépcső-
ket:

„Nem fontos, hogy hosszú országúton
poroszkálva haladjunk,

fontosabb tán, hogy magunk után
egy-két lábnyomot hagyjunk."

De miért érdekes, miért tanulságos
az öregkor kifejezése?

Szabó Pál Öregnek lenni önéletrajzi
vallomásában (megjelent az Alföld
1976-os decemberi számában) írja:
„Meg kellene írni az öregkor regényét,
mert milyen riasztó érzés, hogy ez
egyáltalán nincsen megírva (...) valami
félelmes érzés az öreg ember magános-
sága."

Arany János 60 évesen, 1877-ben
kezdi el írni a kapcsos könyvet, mely-
ben a világirodalomban páratlanul az
öregkor érzéseit szólaltatja meg. S a mi
irodalmunkban pedig először a nagy-
városi ember magányát. Zseniálisan
megtalálva hozzá - a francia költőktől
függetlenül! - a legmodernebb, a leg-
hatásosabb költői eszközt, az imp-
resszionizmust is.

Hogyan jelenik meg a csüggedő,
beteg, fáradt, hirtelen öregedő Arany
létérzése, lélekállapota? Csak néhány
jellemző vonásra utaljunk itt.

Dezilluzionizmus, megbékélés ol-
vasható A lepkében (1877. július 3.):
„A napnak áldott fénye bánt", „Azt
nézem: hol pihenhetek?" Halálhangu-
lattal záró számvetés az Epilógus
(1877. július 6.): „Egy nyugalom vár, a
végső." Az önvád fájdalma szól a Va-
sárnap című költeményben (1877. júli-
us 9.): „De, hogy a mezőt, az anyater-
mészet Kebelét elhagytam, sajog egy
érzet, Holtig sajog itt benn." Szomorú,
kitaszított véget sejtető a Tamburás
öreg úr című jellemkép (1877. július
12.: „Gyakorold is, amit valaha tudtál,
Hasznát veheted, ha nyomorba jutnál."
A Mindvégigben (1877. július 24.)
egyszerre olvashatjuk a vágyak vissza-

fogását: „Csak az ősz fordultán, Leve-
leid hulltán Ne kívánj nyarat," és a
változás elismerését: „S ne hidd, hogy
a lantnak Ereje meglankadt. Csak
hangköre más." Undorodik „korunk
hőseinek" törtetésétől A régi panasz-
ban (1877. július 26.): „Mennyi száj-
hős! mennyi lárma!" A tölgyek alatt
(1877. augusztus 5.) impresszionista
látványa után emlékek ébrednek: „Áb-
rándba merülök", de a zárlat lemondó:
„Haza sietek, Jobb ott, melegebben, Ki
vén, ki beteg..." A paraszti költő daco-
san vall a Kozmopolita költészetben
(1877. augusztus 8.): „Költő az legyen,
mi népe -, Mert kivágyni: kész halál",
sőt deklarál a népi, nemzeti mellett:
„Nekem áldott az a bölcső, Mely ma-
gyarrá ringatott." A Vándo re ipában
(1877. augusztus 11.) „nyúlfarknyi re-
ményt" emleget. Az Őszikékben
(1877) kesereg: „fáj a vélt mellőzés".
Az Ének a pesti ligetről (1877. szep-
tember 17.) elégiában „zilált kedély-
ről" vall: „Úgy összeülünk párosán mi:
Kopott ember, kopott liget."

Arany János a kapcsos könyvbe a
világirodalom egyik legszebb ciklusát
írja. Ebbe írja híres öregkori balladáit
(Tengeri-hántás, Híd-avatás, Vörös
Rébék). A Híd-avatás például a kapita-
lizmus világának balzaci mélységű és
erejű ábrázolása. Igen erős az aranyi
őszikékben a hitvesztés: „Volna hitünk
mint a római, a hellén", de ugyanakkor
a hajdan kiküzdött igazsághoz való
hűség is: „Amit adál, abból semmi
sincs elveszve: Firól-fira szállsz te.
mint egy közös eszme" - olvashatjuk a
Harminc év múlva (1879. január 23.)
emlékezésben, ahol a Petőfi-barátság
igazságát őrzi az öregedő lélek.

Sőt, Arany János éppen a Petőfihez
való hűség jegyében teljesíti a volt
barát kérését. 1879-ben „elkészíti" a
Toldi-trilógia középső részét, „dere-
kát", a Toldi szerelmét. Miközben tehát
impresszionizmusával újított az Őszi-
kéiben, folytatta a hagyományt is: Tol-
di Miklós tragikus-szerelme romanti-
kus jellegű verses regénybe kívánko-
zott.

Arany János egyszerre újít és őriz
hagyományt: elégikus alkatából követ-
kezően „hangkört" talál a kapitalista
változásokra - és megtartja, beváltja a
Petőfivel kidolgozott népi programot!



Aranyhoz hasonlítani, Aranyt foly-
tatni tehát nem akármi. A 20. század
végén ez nem kevesebbet jelent, mint
egyrészt feltárni az öregkor érzéseit, ha
lehet, újszerű eszközökkel, másrészt
határozottan menteni. Őrizni az identi-
tástudatot, a népi-nemzetit.

Vasy Géza Kiss Tamást Arany-mo-
dellű költőnek tartja. Kortársakat sorol
fel, Kálnoky Lászlót, Takáts Gyulát,
Csorba Győzőt említi, s megjegyzi
Kiss Tamásról: „ő az, aki a legközvet-
lenebbül kötődik az eredeti Őszikék
megalkotójához, Arany Jánoshoz
(Kortársunk, Kiss Tamás, Jászkunság,
1994. 1. szám).

Talán az előzőekből is felsejlett
már, hogy Kiss Tamás valóban megfe-
lel az Arany-modellnek. Ám Kiss Ta-
más őszikéi valamivel sötétebb tónu-
suk mellett valamivel derűsebbek,
„hangulatosabbak" is, mint Aranyéi. A
tragikus jelenléte ellenére A Föld gyöt-
relmeiben egyenesen azt írja, hogy
„Földgolyónkat kiselejtezik / a Nap-
rendszerből a kristályos kemény / csil-
lanó planéta-koszorúból" - talán ará-
nyaiban mégis kevesebb bennük a bá-
nat, a keserűség, a fájdalom, a csügge-
dés, és több a megnyugvás, a vigaszta-
lódás, a feloldódás. Még vidám vers is
kerül közéjük (Hó, Sztárparádé, Ke-
mény rock).

Kiss Tamás kötetének nyitó verse, a
Séták programvers, recept. Hogyan le-
het az öregséget elviselni? Ez a vers az
egyénhez, a kisemberhez szól. A kötet
záró verse, az Utóhang Dáciából vi-
szont általánosabb létkérdéseket össze-
gez. A debreceniség jegyében kapcsol-
ja össze a költői én sorsát a magyarság
és az európaiság sorsával.

Nem feltétlenül igaz az a tétel, ha
fájdalmad van, alkalmazz ellenstresszt.
Kacagj, nevess! Szórakozz! Kapcsold
ki magad, és nézz vígjátékot! A nagy
sírások után alig tud mozdulni az em-
ber. El akar folyni az idővel. Én Kiss
Tamást úgy olvasom, mint ama böl-
cset, aki hosszú élete által sokat „meg-
járt". A több szenvedés tesz bölccsé,
kis értékekhez is ragaszkodóvá. Talán
ezrét csupa ellentét, ezért csupa felté-
tel, ezért a kevésnek a tisztelete a Séták.

Ez a vers a relatív élet gazdagságát
tárja elénk, az abbani függetlenséget,
„póráz nélküliséget":

„-boldogság?... Ugyan,
jó, hogyha nem fáj az öröm hiánya,
tekintsd csak azt már boldogságnak is."

A vörösmartys élhető, „ élvvel kíná-

ló közel"-re hangol rá így Kiss Tamás
őszikéinek eme szép darabja. A keve-
sebb élettel úgy lehet megbarátkozni,
hogy értéket kell adni neki. El kell
fordulni a harsány zűrzavartól, hiszen a
szűk, de meghittebb világ álmai is a
lélek önmagára találását szolgálhatják:
„A vigyor közszokás, ne higgy neki,
olyan mosolyra várj, amit csak neked
szánt a sorsod. Hát hunyd be a szemed,
lehet egy álom szebb is a valónál. "

Egy mélyérzésű öregember fordul
el itt a lelketlen, a nyers, anyagias,
hazug, önreklámozó, alá-fölé rendelő
világtól. Ez a kevesebb élet mégis lehet
több: öntörvényű a folytonos értéka-
dással, az apró örömök tiszteletével.
Kiss Tamás arra tanít, lám, ha szeren-
cséd van, lakhatóvá tudod tenni az
öregkorodat is! íme, van, aki meg tudja
találni a mércét, amivel elvonulhat
megbékélni a világ zajától.

Több verse mutatja ezt Kiss Tamás-
nak. Nemcsak a Séták, hanem az Öre-
gedés epigramma, továbbá a kötet vé-
gén az Árnyékos út.

Az Árnyékos út arra is rávilágít,
hogy az apró, a kis nem jelenti egyben
a kisszerűséget:

„Szerettem volna rég kifejleszteni
a napi boldogság képességeit,
hogy érzékeljem csupán, ami van,
felejtsem azt az árnyékos utat,
lila eget, meg a véres alkonyt,
az aranyszegély alatti éjszakát,
hisz mindennek más értelmet ád,
más színt, más távlatot a halál. "

Jellegzetesen fejeződik ki Kiss Ta-
más identitástudata is. Már Az új város,
az Ily emlékekkel telten versekben, de
leginkább az Utóhang Dáciából című
fájdalmas elégiájában. Megjegyzendő,
hogy az Utóhang Dáciából másfelől
rokon az életművet értékelő művekkel,
a Késő vágy gnómával, A végső szó
keresése elégiával, a Rám ismersz-e
majd... himnusszal is.

Talán nem véletlen, hogy ez a leg-
zaklatottabb vers került a kötet legvé-
gére - végső szóként. De a zaklatottsá-
got nem annyira a rapszódiákra jellem-
ző szaggatottság, hanem főleg az idő-
mértékes lejtés „zavarai" tükrözik. Hol
jambikusak, hol trochaikusak a sorok.
Habár a szótagszám is igen változó. A
nyitó 12-es sorok után 9-esre futja az
erő az 1. versszakban. A versszakban a
1 l-esek után 9-es, 10-es szótagszám
jön. A versszakban 11, 11, 15, 13, a 4.
versszakban 12, 11, 11, 14, az ötödik-

ben 15, 13, 11, 11, a záró strófában 12,
15, 11, 12 a szótagszám.

A versben az öregkor fáradtsága,
gyengesége adja meg az alaphangot:

„A nap lement; itt iszonyúak az esték,
kiáltani kéne, de hol van a hang már.
Megöregedtem, berekedtem,

dünnyögök
és ujjamon lant cicorász csak. "

Ezután sír fel a versben a peremlét
adys fájdalma a „világ végi", „komp
nélküli" hazáról, a „felszeletelt" or-
szágról, a széthullottságról, a más álro-
mantikusán látott pusztai létről. Ezt
csak tetőzi, hogy Dáciához képest Pan-
nónia mediterrán világa irigylésre mél-
tó.

A zárlatban Csokonaira utal a költői
én. A verscím alatti mottó is Csokonai-
tól vett idézet volt. A költőős jelentősé-
ge az volt, hogy Európához csatolta
Debrecent. Bizony, mára már kissé a
feledékenység homályába burkoló-
dzott ez az érdem. S így, szomorúan,
rezignált megadással teljesedik be
majd az ő költői sorsa is:

„Élt egy ősöm, itt a szomszéd
nádasházban,

aki helybe hozta a verseiben Európát.
Rég volt, s ugyan ki fia tudja majd,

hogy
én is Dácia térmezején danoltam. "

Az elmúlás a vezérmotívuma ennek
a gyönyörű versnek. A költő és népe
sorsa ebben egy. Kiss Tamás is igazol-
ja - megváltozott történelmi helyzet-
ben - az aranyi szállóigét: „Költő az
legyen, mi népe". A fény Dáciában, a
jobb sorsra érdemes keleti hazában
egyre kevesebb, az irigyelt nyugati ha-
za, Pannónia még tartja magát. És Dá-
cia csokonais erőfeszítései - s így a
lírai éné is - máris elenyésznek? A
népi származású költőnek tudomásul
kell vennie az élet múlásában költői
hangja gyengülését. Az elégiában a
hazáért érzett fájdalomnak már nem
telik kiáltásra: a végső hang még ép-
penséggel deklarálni tudja a Csokona-
ihoz való tartozást...

A kötet nyitó verse után három „elé-
giko-óda" következik az értékvesztés,
értékféltés jegyében: Az Akropoliszon,
Emmaus felé, Zarathustra-búcsú.

Az Akropoliszon az Erektheion
„szép márvány szűzei"-ről szólva a



máig megőrizendő antik eszményeket
védelmezi, a „hat leány" a szabad-
ságot, a derűt, az állhatatosságot, a
türelmet jelenti:

,, Csak állnak karcsún, derűvel teli,
ahogy tisztük is ezt követeli,
mert szép ez állhatatosságuk is,
az architektón hivatásuk is,
az acháj mosoly, a métisz-türelem:
ahogy ott állnak már időt elén... "

(3. versszak)

Himnikus segélykéréssel zárul a
vers, a Föld Istene mentse meg az
ólomgőztől, savas esőtől, szennyes gé-
pektől, az eróziótól a templomot.

Az Emmaus felé példázatában hit
váltja fel a reménytelenséget Cleopás
és a kánai Simon lelkében.

A Zarathustra-búcsú Nietzsche -
idézetre íródott: ..... ahol már nem sze-
rethetünk, onnét el kell tűnnünk". Kiss
Tamás igazat ad Zarathustrának, az
erény-embernek, hiszen korunk világá-
ban is sok az „alacsony akaratú", kis-
szerű, csak az önző, egyéni céloknak
élő ember:

„A szépet se tudja kiküzdeni,
nem tör fel, csak oldalt tekereg,
mint gyűrű, hogy csak magát elérje.

Kisebbítő erény a kenyere,
szerény erény, alacsony akarat."

Figyelemre méltó „elégiko-óda" a Tíz
napon át is. A költő emlékezik, s apjának
haldoklása dicsőül itt meg. Hiszen az
életnek az elmúlással való küzdelmében
a harc eredményei, az enyészet elleni
legkisebb siker is hőstettnek számítanak
az apa fia, az öreg költő előtt:

„ Tíz napból tíz órát csikart ki
a zord elmúlás zsugori kezéből,
és panasz-szó nélkül, énekelve
ért partot túl, a sötét vízen. "

A kötetben mintegy 20 rövid vers
van. A kötetnek tehát csaknem a felét
az epigramma rövidségű reflexiók te-
szik ki. Nietsche, Bartók, Weöres Sán-
dor. Harsányi Zoltán emléke rögzül
például. De a hűség a néphez is (Egy
hang, Gyergyó)

A bölcselkedők közül való az Ősz-
elő:

„Fogát mutatja már az este,
még őszre készülünk pedig;

IRODALOM

az Advent is még messze-messze,
de szívünkben decemberedik."

Megható az öregkori dac, akaratos-
ság, konokság az Öregségben:

„ 77 év a vállamon,
aludni kellene,
de reggelenként vállalom:
felkelek ellene."

Szinte játékos „gyermekvers" a Hó:

„ Ibolyántúli sugarat
tűz ránk a márciusi nap.
Majd elborul, lehull a hó,
esik a sok H2O. "

Bizonyos, hogy Kiss Tamás 10. ver-
seskönyvében sajátos előnyhöz jutot-
tak az epigrammák: a csattanóra való
kihegyezés.

A költősors fintora a Jövő. A Kádár-
rendszer szégyenletes, cinkos kompro-
misszumáról, „rózsaszínű" farizeusságá-
ról vall a Hatalom. A Gondolat és az
Oltár a halhatatlan gondolat és a hit
legyőzhetetlenségét hirdeti elemi erővel.

A kötetben a költői mesterségről is
van néhány fontos szava Kiss Tamás-
nak. A vers fölöttünk az ihlet mecha-
nizmusának, varázsának költői megfo-
galmazása. A végcél:

„A törvényt keressük mi igazán,
ami egyetlen intésünkre tán
másfelé mozdítaná a világot."

Rokon ez a vers gondolatkincsében
a kötetcímadó verssel is. A végső szó
keresése zárlatában azonban e konok
törvénykeresést saját mellőzöttségének
daca is színezi:

„Ha jönne érzés, felsütne a Nap,
vigyázz, idejében lépj ki a varázsból,
hallgass, rejtsd a mélybe magadat;
híred-hamvad, se a nevedet
ez a kor már nem jegyzi sehol.
De ha azt a végső szót megtalálnád,
mondd ki, azt majd megőrzi az idő. "

Az Ifjú költőkhöz afféle parainézis.
Kérlel, int, a vers szerepkörét ne vegye
át a hangerő. Kapja meg újra helyét a
csend, a szavak kohéziója:

„ Töltsétek meg a verseket csenddel.
Adjátok vissza, költők, a szavak
önmozgató erejét, lüktetését.
Tanuljatok meg újra nesztelen,
mezítláb lépegetni az Isten
tenyerébe épített katedrálisokban."

Különben az elme feleslegessé válik,
az ihlet és az intuíció száműzetik az
elgépiesedett világban. S a költészet
visszavonul. Erről kesereg A poézis helye
napjainkban. Mert a vers hovatovább
használhatatlan töltelékké degradálódik:

„s habár szöveg
van elég
mindig kell egy kis
töltelék"

Különösen szépek - talán a legszeb-
bek - a kötet himnuszai. Kiss Tamás a
rendkívül etikus ember - és ez is aranyi
örökség - tisztességével szól hozzánk
két csodálatos istenes versében. Az
egyik a Rám ismersz-e majd..., a másik
a Hajnali zsoltár-hang. Ki tudja, hány-
szor tett már számvetést az öregedő
lélek, a debreceni irodalmi élet doyen-
je, a „kunsági szülőföld legmelegebb
hangú költője"? Lassan félretesz már
minden földi gondolatot...

A Rám ismersz-e majd... című him-
nuszban az örök hűség, az emberi jó-
ság könyörög istenéhez: egyetlen koz-
mikus kép ez a vers. A végtelen időben
és térben az utolsó ítéletig botorkál a
költői én, az őt megillető helyére.

A Hajnali zsoltár-hang szintén ki-
emelkedően szép darabja Kiss Tamás
őszikéinek. Az életvágy csendje, utol-
só vitája ez a könyörgés az Úrral a szép
halálért:

„Lesem egy ujjad mozdulatát,
hátha elég az is

arra, hogy ne hagyj, ne akarj még.
Nyugtass, hogy voltam az élet előtt is,
majd leszek az élet után is. Várj rám
egy kicsikét... Takarj be, miként

a gazda
a búzamagot betakarja a csűrbe. "

Újszerű önvigasztalódásai, nemes
értékadásai ezek a csendes, halk szavú
himnuszok egy hosszú életútnak. Ők is
tiszta források nekünk egy tiszta életút
végső határán...

Isten éltesse a tiszta forrást, Kiss
Tamás művészetét sokáig!

Mennyi aggodalom, mennyi jó ta-
nács egyetlen kötetben!

Az Úgy élek már bölcsességéből is
ugye, mennyien okulhatnánk:

„És amit hittem is gyermekien,
azt én tudásra változtattam át.
Hogy e két iker oly messzi esett
a cselekvéstől, úgy csudálkozom.
Mért nem tesszük a jót, amit tudunk?"



Sarusi Mihály

Román járás Magyargyulán
(regényrészlet II.)

Kéz kezet mos? Vagy talán inkább
erről van szó: akinek a vasgárdista,
vagy éppen odaát a nyilas párttagköny-
vét elzárhatták az új hatalom nemkü-
lönben titkos rendőrei a páncélszek-
rénybe, az nyilván úgy ugrik, ahogy mi
akarjuk.

Igen, ezeknek mindig ez volt a fő
módszerük. Megfélemlíteni, sakkban
tartani az embert. Kiszolgáltatottnak
hitetni bennünket.

Főleg a lumpenoknál volt így. Aki
utál dolgozni, mi másban reményked-
het, mint a megváltásban. Az erőszak-
ban.

Hogy el lehet venni a másét.
Magyarét, zsidóét.
Nyelvet, földet, házat, kenyeret.

Műveltséget, erkölcsöt.
Aztán mire bejöttek az oroszok. Ja-

ni már kész partizán volt. Úgy begya-
korolta magát a mindenféle átállásba,
hogy nem volt neki nehéz '44-ben
azonnal az új rendszer szolgálatába
szegődnie. Különösen hogy '44 szep-
temberében, a magyar-német ellentá-
madás idején nagyon jól fölismerte a
központi hatalmak aradi-világosi roha-
mának reménytelenségét, hogy egyből
átlátta a helyzetet, nem állt át a magya-
rokhoz, mert ha akkor ezt megteszi,
most nem lenne itt, legalábbis nem
lenne olyan nagy fiú. De míg apja,
bátyja még mindig, most még jobban
bujkált, mint eddig, már amikor két
hétre visszajöttek a mieink, addig Jani
már ki tudja, hol járt, visszavonult a
fegyveres román alakulatokkal. Nem
mintha lett volna itt akkor egyetlen,
szervezettségét megőrző román egység
is, hiszen azonnal szétfutottak az em-
berek, ahogy híre jött a magyar táma-
dásnak, hátulról meg az orosz közele-
désének, mert kezdetben a román félt
az orosztól, hátha nem bocsátja meg
neki Ogyesszát. meg a többit, hogy
elrabolták volna fél Oroszországot,
nem, de akkor Jani úgy gondolta, en-
nek már a fele sem tréfa. Áthozta
hozzánk az anyját meg az öccsét, hogy
neki mennie kell, most nem mondta,
hogy hív a haza, máskor szokta, most

nem, emlékszem, nagy lány voltam
már, akkor majdnem összemelegedtem
Gergellyel, hiszen a szomszéd ágyban
aludt, édes Istenem, az anyját nagyon
megszerettem, azelőtt is, de akkor az-
tán véglegesen. Drága egy néni volt,
szegény jobban beszél tótul, mint ma-
gyarul vagy románul, dehát jött az
urával, ezzel a nagy román gazfickó-
val, ő meg mi mást tehet, mit tehet a jó
csabai szlovák parasztasszony, mint
követni az urát a világ végére is, ha
lemegy a földről, még akkor is, hát
még így, hogy ilyen jó helyre hozta,
szép házba, csak ide a szomszédba,
Csaba mellé, Gyulára, csak az a határ
ne lenne Vészénél, igen, mert Vészé-
hez került a vámház, ott a gránic, Ve-
szei-csárda helyén Őrház, na most azt a
magyar porrá zúzta, hogy ebből elég,
nincs itt semmiféle határ, nevetségha-
tár, és egy egészen kicsi időre Gyula
megint, ezer év utáni néhány esztendős
idegen uralom után, török, orosz, né-
met, román hódoltság után most ismét
magyar!

Az az érdekes, hogy mi nem hittük.
A mi családunk nem hitt a német győ-
zelemben. Talán okosabb volt apám
meg anyám az átlagnál, messzebb lát-
tak? Nem tudom, mert a többség ko-
molyan vette, amit a német mondott. A
román is, a magyar is. Csak mint most
ez az Abrudán Janó meg mi, Farkasék
a szomszédban, néhányan kételkedni
kezdtünk. Nem én, mit vergődtem én a
háborúval, némettel, orosszal, pláne
angollal! Iskolába akartam menni, de a
harcok miatt nem lehetett. Tanulni
akartam. És a leendő uramról álmodoz-
tam. Családról, boldogságról, hogy én
is szülök egy csapat gyermeket. Ma-
gyar gyermekeket? Erre akkor nem
gondoltam. Csak később világosodott
meg.

Aztán eltelt az a két magyar hét,
visszajött a román, persze csak a szov-
jet után, mert amúgy nem voltak vala-
mi nagy hősök akkor se. Csak a szájuk
tudják jártatni. Az első időben, amikor
még nem volt meg a határ, csak olyan
tessék-lássék határ volt Csaba meg

Gyula közt. tán azért is, mert Gyula
újabb magyar elfoglalása miatt a ro-
mán azon gondolkodott, hogy bosszú-
ból most mégiscsak elszedi a magyar-
tól Csabát is, a magyar meg abban
bizakodott, hátha most mégiscsak ész-
reveszik Európa új urai, mennyire
igazságtalan a trianoni agyrém, úgy-
hogy határ szinte sehol. Erre, mivel se
a férje, se a két nagyfia nem volt sehol
a szomszédasszonynak, mert akkor
már hazamentek Abrudán mamáék, az
öregasszony, nyanyicskának szólíttatta
magát, mert valójában megmaradt tót
asszonynak, csabainak, meg se állt
Csabáig, a szülői házig. így amikor
előbb Jani, majd hívására a többi Abru-
dán is előmerészkedett, üres volt a ház.

Abrudán sírt, rítt, hogy mennyire
odavan, az öreg majd megveszett,
olyan méregbe gurult, amikor meglátta
az üres házat. Kirabolhatták volna! Ezt
ordította. Amit ő összerabolt ebben a
mi szépséges huszadik századunkban
az 1994. év végéig, most mind szét-
hordhatta volna a mindenféle hadse-
reg, a mindenféle rabló csőcselék! Na
várjál, csak, mondta az öreg Abrudán,
és Jani hiába sírt, siratta az anyját, ne
bántsa, apám, majd én hazahozom,
mert bár elég nagy vaddisznó ez a kis
Jani is, azért az anyját szerette. Györ-
gye is, de ő meg azért haragudott meg,
mert Magyarországra szökött előlük ez
a hülye nőszemély, így mondta, ez a
buta asszony! Hosszú haj, rövid ész,
éppen most. '44 szeptemberében, aka-
rom mondani októberében, mert akkor
már október volt, hiszen Csabára is
csak október elején jöttek be az oro-
szok, a front egy darabig a Veszei-híd-
nál állt, persze csak olyan puffogtatás,
míg meg nem indultak az orosz tankok,
sztálinorgonák, bombázók, jaja, na
persze kicsi kis bombázók voltak azok,
inkább az angoloké. Csabát porrá zúz-
ták, később azt mondták, ezzel büntet-
ték ezt a hűtlen várost, mert hogy
Csaba szlovák, mégse állt át Csehszlo-
vákia mellé, mégse álltak föl '20-ban a
csabaiak, hogy ők a szlovákcseh köz-
társasághoz akarnak tartozni, állítólag
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szlovák, mások szerint cseh pilótái vol-
tak annak az angol felségjelű gépnek,
amely ízzé-porrá verette Csaba belvá-
rosát, sokezer halott. Csabán máig így
emlegetik: csabai hirosima. Mert hogy
Csaba mért nem állt ellent legalább
most, amikor már minden demokrati-
kus érzelmű ember a demokráciák had-
seregeit segíti. Akkor Csaba, ez a ko-
szos tót fészek csak hallgat, a nép
gyáván meghúzza magát, szemét haza-
árulók, úgyhogy most meg ők szorul-
tak.

Ki érti ezt, ki tudja, minek érdemes
itt születni. Se ennek, se annak, itt a
legjobb meg sem születni.

Mert akkor meg kaptak a románok,
arra a két hétre, hogy visszajött a ma-
gyar Gyulára, "44 szeptemberében jaj
volt a románnak! A telepesek mind
elfutottak, meg se álltak a hegyekig,
hogy aztán ha kell, fussanak végre
tényleg hazáig, a Kárpátokon túlra, aki
meg itt maradt, reszketett, hátha nekie-
sik a csendőr. A magyar visszafoglaló
rablója. Néhány hazaáruló románt
tényleg eltángáltak a mieink, különö-
sen azokat keresték, akik árulkodtak,
föladták az ő embereiket, úgyhogy biz-
tos ezért menekült Abrudan Jani is. Jól
tudta, mi vár rá.

Ami igaz, igaz, nagy piszok, mocs-
kos ember.

Hogy fér meg egy családban ennyi
szélsőség? Jani ilyen, Gergő amolyan.
Ugyanaz a vér! Én ezt nem értem.

Az egyik gyilkol, a másik épít. Mert
mindkettő csak erre képes, a másikra
sehogy se, semmilyen körülmények
közt sem. Az a gyanúm, minél tehet-
ségtelenebb egy nagyravágyó ember,
annál könnyebben válik rongy alakká.
Ami miatt az ember szégyelli, hogy
embernek született.

Ki elárulja az anyját is.
Janó moj senkit sem árult el olyan

csúnyán. Mint az anyját. Ezért.
Nem sokan tudják, rajtam kívül,

meg az Abrudan-családon kívül tán
még egy-két öreg román titkosrendőr,
mi is történt valójában azon a novem-
beri éjszakán.

Az öreg meg a két testvér, lehet,
hogy már december volt, mint a fúriák,
átrohantak együtt Csabára, fölkapták a
nyanyicskát meg Gerőt, fölnyalábol-
ták, és már itthon is voltak. Gergő jött,
vele nem volt semmi baj, nem ellenke-
zett, tetszett a testvérei géppisztolya,

lőtt is egy sorozatot a jaminai ház
oldalába, hogy azonnal futniuk kelljen,
mert a lövöldözésre hamar ott termett a
megszálló, orosz városparancsnokság
különítménye, rendet teremteni ebben
a tán még mindig ellenálló Jaminában,
na, addigra Abrudánék hetedhét hatá-
ron, legalábbis a vészein túl voltak.
Egyébként könnyen becsapták volna
őket a többi román rablógyilkos katona
közé, akik a Városháza pincéjében vár-
ták a halálos rögtönítélő bírósági veze-
tést. Az orosz nem teketóriázott, az
első időben Gyulán, még itt Gyulán is,
ami állítólag Romániához tartozik,
még itt is román katonákkal volt tele a
börtön. Az orosz nem szerette őket,
mert harcolni nem szerettek, de ha
fosztogatni kellett a magyar tanyákat,
falvakat, városokat, ők voltak az elsők.
Jól meg is verték őket.

Na Abrudánékat nem, azok, bár sze-
kérrel mentek, hamar fordultak, már
itthon is voltak.

A nyanyicska rá két napra, hat év és
két napra. Mert az az akasztás '50-ben.

Az öreg úgy elverte a feleségét,
hogy az nem bírt a lábára állni.

Még hogy így, de akkor az egyik
elsőként visszaszivárgó román tiszt az-
zal piszkálta, úgy már '45 tavaszán
Abrudánékat: Úgy hallottam, hazaáru-
lók lettünk, hazaárulók! Éspedig. Úgy
pedig, édes fiam, Ioanikám, hogy az
anyátok volt a főfő magyar kém. Ez a
tót asszony, ez a némber? Nyögte Janó
moj, hogy lenne az anyám magyar
spicli, amikor nagyon jól tudod, hogy
az egész családom, Gergő meg anyám
kivételével román kém. De értük is
tűzbe teszem a kezem. Csak ne olyan
gyorsan! Hogy volt az a magyarországi
kirándulás?

Akkor Jani azzal állt elő, azzal a
mesével, de most az egyszer nem vet-
ték be, hogy az anyja azért ment Csa-
bára, mert úgy gondolta, ez már, most
már úgyis Nagyromániához fog tartoz-
ni. Ezért ment haza Csabára, Nagyro-
mániába! Engem te ne akarj becsapni,
és Abrudan a saját tiszttársától kezdett
rettegni. Úgy megijedt, hogy a végén
csak kibökte: Én nem tudom, ki tudja,
ki tudja ebben a nagy kavarodásban.
Szóval te se tudod, akkor én? Ha még
te se, a gyulai besúgók koronázatlan
királya, a gyulai magyarok legfőbb ré-
me, te, Abrudan János se? Pedig én
kismiska vagyok hozzád képest a szag-

lászás tekintetében, és még te sem tud-
tad meg, mit keresett otthon az anyád?

Odáig fajult a dolog, hogy a buzgó
román elhárítótiszt följelentette Abru-
dan-mamát. Avval, hogy még a ren-
dőrtiszt fia se tudja kimosni.

Bár akkoriban nem sokat számított
egy kis határon való sétafika, ide-oda-
menetel, meg aztán ha egy kicsit meg-
ajándékozták egymást az emberek, be-
fogta a száját az is, aki pedig nagy-
nagy disznóságról is tudott. Nem, ez a
román tiszt komolyan vette nagyro-
mán, majd kommunista hivatását, leg-
inkább talán még az, hogy Abrudan
Janinál is butább volt, úgyhogy Abru-
dannak akkor mennie kellett a rendőr-
ségről. Alig lett tiszt, esztendőre me-
nesztették. Ráfogták, hogy nagyon jól
tudta, mit művelt az anyja, az a magyar
kém Csabán, de titkolja, menti.

Valójában csak akkoriban lett tiszt,
előtte csak krumplivirágja volt, de ezt
úgy magyarázta, úgy forgatta a dolgot,
úgy állította, hogy valójában hadnagy.
Pedig hadnagy csak akkoriban lett.
Hogy mégis tiszt lett, főtisztnek kezdte
magát kiadni.

Azt lehet mondani, Jani beleesett a
saját maga ásta verembe. Persze amit
másnak állított.

Mert az anyja meg azért végzett
magával azon a decemberi éjszakán,
mert azt hitte, hogy még a vére, gyer-
meke, a fia, Janikája is ellene van. Mert
még hogy megverte az ura, aztán rá
hónapra fölpofozta a nagyfia, Gyor-
gye-Gyuro moj is, meg, én mondom,
magam láttam, aztán az öreg még nap-
jában kétszer elagyabugyálta, nem
egyszer hozzánk futott, nehogy agyon-
verje az ember vagy a fia, amiért míg
ők bujkáltak, politikai nézeteik miatt
üldözésnek voltak kitéve magyartól,
romántól, főleg a magyartól, ezt szeret-
ték csak bevallani, ha már nagyon
nyaggatták őket, ki a Jóisten kergetett
titeket, hogy így berezeltetek, hogy
évekig, azt hiszen öt évig az erdőháti
pusztákon bolyongjatok, álnéven rej-
tőzködjetek, hát persze a magyar el-
nyomó elől, meg a kapitalista, akarom
mondani fasiszta uralom, a német meg •
a magyar ellen szervezkedtünk, illega-
litásba kellett vonulnunk, mert más-
képp a kommunistaságunk miatt
agyonvertek volna bennünket az aradi
pribékek. Volt képük ezt hazudni, a
szemük se rezzent.



Úgyhogy ahogy megalakult a párt,
azonnal beléptek. Alapító tagok lettek.

És akkor a nyanyicska ellentmon-
dott. Nem kiabált, nem kürtölte tele a
várost, hogy milyen emberek ezek az
Abrudánok, milyen az ura meg a saját
vére, az egy szem Grigort nem számít-
va valamennyi, nem, csak: ellenkezett.
Ha azt mondták neki, anyám, adjon
enni, éhes vagyok, akkor kiment az
udvarra és a disznónak adott moslékot.
Ha inni akartak, hogy asszony, hol a
pálinka, a mama csak kapta magát,
locsolni kezdte a kamra földjét, ne
szomjazzon szegény. Nem, azért se,
nem volt hajlandó szót fogadni ennek a
népségnek. Azt mondta, az ember néha
jobban szereti az idegent, mint a saját
vérét. így volt ezzel szegény, jobban
szeretett nálunk tanyázni, mint otthon
lenni. Jobban szerette anyámat, apá-
mat, meg minket, Farkas-gyerekeket,
mint a sajátjait. Csak Gergő, Gergő
ütött rá.

'49-ben vették elő ezt az ügyet,
ráfogták Abrudan nénire, hogy részt
vett egy csabai szervezkedésben, ter-
mészetesen titóista-rajkista összeeskü-
vésbe keveredett, nyilván azért járt már
'44 őszén Csabán, azóta többször is
lopva, át a határon, a szigorú tilalom
ellenére átszökve az államhatáron,
megsértve a szent és sérthetetlen, szi-
gorúan bizalmas és titkos, érinthetet-
len, engedély nélkül messze kerülendő
magyar-román államhatárt! És akkor
még a szerencsétlenje azt merte vála-
szolni a rendőrének, hogy neki az nem
határ, neki az semmi, bármikor fogja
magát és úgy átmegy, hogy egy fia
granicsár nem veszi észre, mert a sze-
rencsétlen úgy ismerte e tájat, mint
más a tenyerét se, hiszen errefelé, Fé-
nyesen volt tanyája az anyja rokonsá-
gának, s szegény éveket töltött itt Gyu-
la, Csaba közt. Fényest aztán az első
háború után le kellett bontani, mert a
tanyasor helyén húzták meg a határt, a
dűlőút kellős közepére esett a két állam
közti kerítés, s nem maradhatott ott az
a rengeteg, több tucat tanya a határtól
két lépésre. Úgyhogy ma már ne is
keresd Csaba meg Gyula között a Fé-
nyesi tanyákat, azt a híres sortanyát,
falunyi tanyasi otthont.

Annyira ment a dolog, hogy már le
akarták fogni a nénit. Egyre gyanak-
vóbban néztek tiszt fiára is, úgyhogy
Jani mit tehetett. Azt tette, amit ilyen

helyzetben, hasonló szorultságban
minden hozzá hasonló ember megtesz.

Beismeri, tudott az anyja üzelmei-
ről, igen, anyám titóista-rajkista bé-
renc, láncos kutyáék elvtársa. Szegény,
nagyon sajnálom, dehát ez az igazság.
Azt akarta ő is, hogy összedőljön a
népi demokráciák oly fantasztikus
rendszere, s jöjjön helyébe valami más,
a népek, a balkáni meg a közép-euró-
pai népek szabad, még ilyet, szabad,
neki ez a mienk nem szabad? Szóval e
népek szabad szövetsége, amolyan du-
nai államszövetség, satöbbi.

Más se kellett a titkosrendőrségnek,
hiszen ezzel már nyílt titok lett, mit
titkol az a megátalkodott pánszláv, tót
úri hajlandóságú és imperialista ügy-
nök, titóbarát, rajkhaver Abrudanné,
akinek még a neve is gyanús, már az
eredeti, mivelhogy Manyát lánykorá-
ban még Zahorannak hívták. Gyanús,
fölöttébb, még jó, hogy nem Damja-
nics, mert akkor azonnal ráfoghatnánk,
hogy rác, tehát még egy okkal több,
hogy pánszerbnek vegyük; mindene-
setre ez a Zahoran is. Mert a magyar
szálat valahol elejtették.

Mindez semmi, ez még nem volt
több annál, amit szegény szomszéd-
asszony amúgy is kapott a férjétől,
amit még be lehet kalkulálni az életbe,
fiától, mindkettőtől, bár Janit jobban
szerette, mert Jani meg nem ütötte
volna, még tetszett is neki, hogy ez a
fia milyen kemény úriember, mert
tényleg jól állt Janin a román rendőr-
tiszti öltöző ruha, de. Ám akkor. Az
első titkosrendőr, aki hozzájuk elláto-
gatott, vezetni a nyomozást, bonyolíta-
ni, tenni, művelni, hát az biza elszólta
magát. Hogy bizony a fia, Gyúró?
Nem, asszonyom, Jani, csakis Ioan, jaj

Gergely vágta le, ő volt odahaza. A
többi Abrudan akkor éppen kivételesen
a honvéd huszár lovarda mellett nem-
rég megnyitott kocsmában ütötte el a
napot, amikor estefelé Gergely levágta
az anyját a padláson a kötélről.

Azt mondta, egyszer ezt még megír-
ja-

Szerintem nem meri. Sose fogja.
' 19. április 24-én jelent meg Gyulán

az első román járőr, másnap vonult be
itt a Szent István úton a királyi román
hadsereg. A magyarok elmenekültek, a
tornyokon fehér zászlók lengtek: meg-
adtuk magunk, ne bántsatok! Mi nem
lövünk.

Apám erről is tudott mindent, hiába,

a borbély már csak ilyen: már az olyan,
minden lébe kanál férfifodrász, ami-
lyen szegény jó apám volt. Ahogy
Csabára is bement királyt látni, Ferdi-
nánd királyt és Mária királynét, Gyulá-
ra is beszaladt, bármi történt a város-
ban. Vagy ha nem járt maga Csabán
vagy Gyulán, hát a vendégeitől tudta
meg. Mindent megjegyzett, hatalmas
emlékezete volt. Az enyém a nyomába
se ér.

Igen, ha tanult volna.
Engem is nehezen taníttatott, hogy

lett volna arra pénze a gyulai, mert
akkor már gyulai borbélynak? Lett,
mert olyan törekvő volt az öreg, hogy
megvette Albu borbély üzletét, Albu
átadta, mert ő nagyobb vállalkozásba
kezdett, amúgy ő volt a századfordu-
lón, még a magyar világban a szinte
egyetlen gazdag gyulai román üzlet-
ember, a többi vállalat német, zsidó
meg magyar kézen volt, csak ez az
Albu-borbély, a többi román kisiparos
a nyomába se ért, ebből aztán nagyvál-
lalkozó lett. így, hogy apám bekerült
Gyulára, Albu műhelyét úgy föllendí-
tette, az amúgy is nagy fodrászatot úgy
fölvirágoztatta, hogy így már futotta
taníttatásunkra. Én tanító lettem, a nő-
vérem varrónő.

Úgy igaz, így mondják, itt jöttek
végig a Szent István úton a toprongyos
oláh csapatok, most A Fölszabadítok
Útjának hívják. Ahogy gróf Wenckhe-
im Béla mellszobra helyére meg Emi-
nescué került, a Megyeház elé meg
Márkusé, a megye első, a megszállt
Békés első román főispánjáé. Az ut-
cákra sem lehet ráismerni, egyetlen
magyar név se maradt. Dehát nem is ez
fáj, attól még mi magyarul hívjuk őket.

Még hogy bejöttek. Azonnal meg-
alakult Gyulán az oláh nemzeti gárda,
a vezetőik pópák, tanítócskák. Össze-
szedték a leszerelt vöröskatonákat, fő-
leg a tisztekre fájt a foguk, ezek is
Brassóban kötöttek ki. Aztán nemsoká-
ra a Kossuth téren volt valami népgyű-
lés, apámat odaette a fene, most Janka
Ábrahám tér a neve, a szobra ott áll a
Vásártér közepén, mintha indulna Csa-
bára bevégezni a nagy művet, reá ma-
radék Magyarországra, neki. A Kos-
suth téri nagygyűlésen a Békés megyei
román csapatok főparancsnoka, valami
Dabija tábornok azt mondta: két szent
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cél vezérelte ide Békésbe a megszálló,
helyesebben fölszabadító román sere-
geket. Elsősorban is az, hogy megsza-
badítsák az itt élő, rengeteg, néhány ezer
románt a többszázezer, uralkodásra me-
részkedő, hatalmát e néhány ezer romá-
nokra is kiterjesztő magyar uralomtól,
másrészt pedig, nemkülönben azért is,
hogy az összes magyarországi népeket
megmentsék a bolsevizmustól. A megye
polgári kormányzója, prefektusa, Mar-
cus Mihály doktor, a gyulai román nem-
zeti tanács elnöke lett, ő kapta azt a szép
szobrot a színkör előtt, a '48-as szabad-
sághős Wenckheim helyén. Amúgy azt
mondják, nem volt rossz ember ez a
román ügyvéd, csak éppen. Amikor
Márkus megtartotta a beköszöntő beszé-
dét, a vármegyére kitűzték az előző nap
nagy ünnepséggel fölszentelt román
nemzeti zászlót. Márkus aztán polgár-
mesterré doktor Bucskó Koriolán városi
főjegyzőt nevezte ki. A fő uszítok állító-
lag a pópák voltak: Popovics, Mladin
meg Muntyán. Kétegyházán meg Ár-
gyelán. Pap. A közigazgatás mindenütt a
románok kezébe került. A tisztviselők
akkor maradhattak meg, ha fogadalmat
tettek. És többen mért ne. Állítólag Peta-
in marsall is járt Gyulán, már akkor a
fasisztákkal tartott, apám váltig állítja,
hogy őt látta a Kossuth téren az egyik
román gyűlésen ' 19-ben. Amikor később
Petain a nácik kapcarongya lett, joggal
mondhatta az öreg: Én már '19-ben lát-
tam, micsoda rohadt alak ez a francia!

Ő már ' 19-ben, Gyulán tudta.
Aki nem lát a szemétől, az mi más

lehet.
Arra képesek voltak, hogy amikor a

román rablók bevonultak Budapestre,
megszólaltatták az összes békési haran-
got: hálaadó istentiszteletet rendelt Már-
kus úr a katolikus magyar templomokba
is! Persze a pap Kígyóson is helyeselt,
mert úgy vette: a román megszabadított
bennünket a kommunizmustól. Nemso-
kárajött a választás.

Na még az volt valami.
Addigra kezdett kialakulni. Először

egész Békésre kiterjesztették a polgári
igazgatást, aztán meggondolták magu-
kat: csak Csaba és a gyulai járás maradt,
a többiben visszahozták a katonai köz-
igazgatást. Úgyhogy Csaba egy, Gyula
és a járás, Doboz, Újkígyós, Gyulavári,
Kétegyháza szintén egy képviselőt küld-
het a nagyromán képviselőházba, a sze-
nátusba pedig közösen egyet választhat a

két kerület. A mi egy szem jelöltünk a
kétegyházi román pap, állítólag fiatal-
ember, lelkes nagyromán, a nemzeti
pártjuk lelkes híve, Árgyelán János
lett. Itt tartott gyűlést a nagyrománvá-
rosi Templom-téren. A faluját, ahogy
betette oda a lábát a román katonaság,
Domnica Ilianának kezdték nevezni.
Úgyhogy ezt az Ardeleant a választás
napján a Városházán harminc román
választópolgár jelenlétében egyhangú-
lag Gyula és a gyulai járás megválasz-
tott képviselőjévé nyilvánították. Igen,
ennyien szavaztak rá. Csabán még
ennyit se kaptak.

Nem egészen. így volt.
A román Csaba és Gyula Romániá-

hoz csatolását azzal erőszakolta, hogy
a lakosság egyhangúlag ezt akarja.
Úgy értették, hogy Árgyelán János
Kétegyházáról mint gyulai, és Hra-
bovszky György mint csabai tót ezt
akarja egymaga.

19-ben Csabán csak a helybéli tót
nemzeti párt állított képviselőjelöltet.
E gyászos gyülekezet Hrabovszky
György kezdeményezésére alakult,
Békéscsabának a szlovák program
alapján Nagyromániához való csatolá-
sát kérte, és szervezőjét, alapítóját, lel-
két, Hrabovszky urat jelöltette. Ám a
választás előtt kiderült, hogy véletlenül
nem került föl a választók listájára, így
nyilván jelöltként sem jöhetett szóba.
Állítólag a párt azért sem erőltette a
dolgot, mert az volt a véleményük
ezeknek a tót atyafiaknak Nagyromá-
niában, Csabán: mivel a város túlnyo-
mó többsége, szerintük a túlnyomó
többség szláv anyanyelvű és nemzeti-
ségű, így csakis szláv nemzeti párti
jelöltről lehetne náluk szó, ám ilyen
egyedülálló képviselő a román parla-
mentben nem érvényesülhetne. Apám
mindig azt mondta, Áchim kellett vol-
na ezeknek, ő móresre tanította volna a
románokat. Még hogy Kígyóst is beke-
belezték!

Pedig Kígyóson egy ember se ment el
szavazni. Sehol, senki magyar a járás-
ban, meg Gyulán, csakis az a néhány
gyulai meg kétegyházi román. Csakis a
hazaárulók. Állítólag a tótok se.

Még ők se.
A furcsa a dologban, máig se tudta a

fiam kideríteni, mert ő akart minden-
nek utánajárni, a műkedvelő gyulai
történész, mert hogy az igazság egyál-
talán nem izgatja a hivatásos történé-
szeket, egy mukkot se ejtenek az

egészről, még Gyula csak-csak, erről
még valamit elejtenek, főleg hogy ilyen
jól sikerült a bekebelezési mozgalom, de
Csabáról semmi hír. Hogy volt, mint volt
Csaba egy éves román megszállása
1919-ben, 1920-ban. Erről a választásról
is mélyen hallgatnak. Biztos azért, mert
jobb lenne elfelejteni.

Ugyanis Hrabovszky György, a csa-
bai szlovák nemzeti párt vezetője még-
iscsak bukaresti képviselő lett. Mert
amikor 1920. március 20-án Békéscsa-
bát az antant átadta a magyaroknak,
állítólag Hrabovszky Gyúró mint Csa-
ba bukaresti képviselője állt a győzte-
sek elé, hogy újból és egyhangúlag
követelje Csabának Nagy-Romániához
csatolását.

Megáll az ember esze. Apám azt
mondta ilyenkor: adott volna neki
Ondris!

Csabáról Tűrik pópájuk vezetésével
néhányan megugrottak, köztük volt
Abrudan. De hogy miként sikerült ne-
kik Gyulát megkaparintaniuk.

Senki se érti.
Mért. Váradot ki érti? Aradot, Ko-

lozsvárt, Székelyföldet. magyar-Er-
délyt.

Méghogy Gyula. Gyula itt a legke-
vesebb. Akár át is kerülhetett volna.

Szerintem Gyula azért maradhatott
Romániának, mert vagy félszázán akkor
rájuk szavaztak. A harmincezer gyulaiból
állítólag ötvenen se. Meg a kétegyházi.

Készültek ezek is, nagyon fölké-
szültek a futásra, annyira féltek a ma-
gyarok bejövetelétől, hogy mielőtt
véglegessé vált volna, hogy alakul Bé-
kés sorsa, a polgármester, Bucskó dok-
tor kineveztette magát Váradra. Úgy
gondolhatta, az biztosabban nagyro-
mániai város marad. Ha tehette volna,
Brajlába került polgármesternek, csak
minél beljebb az anyaországba, minél
messzebb a magyartól, ettől a piszok
hódítótól. Úgyhogy Váradot kapta;
volt mitől újra rettegnie. Mert ki tudta
akkor biztosan, hol lesz a határ.

Gyula is: eredetileg Magyarország-
hoz csatoltatott. Ám akkor.

Jöttek a gyulai nemzeti párti romá-
nok. Ahogy Csabán a szlovák nemzeti-
ek, úgy most Gyulán a román naciona-
listák. Lehettek vagy negyvenkilencen.

És ez az ötvenegy átvitte Nagyro-
mániába a már Magyarországnak ítélt
Vég-Gyulát.

Máig titkolják, hogy sikerült. Tán
Petain.
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Rigó József

Színváltások
Gyors egymásutánban két bemuta-

tót tartott a Szigligeti Színház. A dina-
mikus váltás lendülete igazolni látszik
Spiró György elmúlt évad végi nyilat-
kozatait, radikálisan új színek tűntek
fel a korábban kifakulni látszó palet-
tán. A váratlan változás ellenére egysé-
ges színházi világlátásról tanúskodó
előadások születtek, s tény, hogy a
színház két új rendezője, Gaál Erzsébet
és Zsótér Sándor évadokat dolgoztak
együtt Nyíregyházán. Az már most
nyilvánvalónak tűnik, hogy elképzelé-
seikkel nem lassú átformálódást szán-
dékoznak elérni, rendezéseikkel gyö-
keres, mélyreható változást előlegez-
nek. A drámákat szolgain színpadra
állító szövegközpontú színház helyett
egy összetett, polifonikus színházi
nyelvet beszélő, az érzékeinkre és ér-
telmünkre egyaránt ható komplex szín-
házi hatásokkal a látvány, dráma, szí-
nészi test, tér elemeit egyenrangú alko-
tóelemként használó előadások jöttek
létre.

Friedrich Schiller:
Don Carlos

Schiller 1787-ben írt romantikus
drámáját a megmerevedő sablonokkal
szembenézve értelmezte újra Ungár
Juli dramaturg és a rendező Gaál Er-
zsébet. A darab kulcsfigurája, Posa
márki (akinek szerepébe a próbákon
ugrott be Horváth Lajos Ottó a megbe-
tegedett Kovács Lajos helyére) új ér-
telmezést kap olvasatukban. Negatív,
önző ember, akit önmaga túlértékelése,
ideológiája olyannyira elvakít, hogy
(hiányos emberismeretről tanúskodó
fejvesztettsége) tragikus bukásává vá-
lik az ifjú Don Carlosnak.

Gaál Erzsébet nem sokat vesződik
azzal a gondolattal, hogy romantikus
stílusban tartsa a megható történetet.
Nem izgatja a furcsa szerelmi történet
pszichológiailag is alátámasztott ödi-
pális motívuma. Ennél komplexebben
lát, és előadásának központi kérdésévé
teszi az érintkezési formák megszabott.

megmerevedett rendszerének vizsgála-
tát. Nem a szerelmi háromszög mitolo-
gikus szimbóluma érdekli elsődlege-
sen, hanem az, hogy az erkölcs és az
etikett metszéspontjain milyen konflik-
tusok merülhetnek fel. Ezt azonban
nem a lélektani realizmussal építkező
színházi formában teszi, hanem alap-
vetően egy teátrálisabb, a színpadi esz-
közök széles körű felhasználására tö-
rekvő rendezői koncepciót dolgoz ki.
Leleplezi a történetet.

Az emberi kapcsolatok formalizált-
sága számos szinten jelenik meg, a
néző szinte szédül a szertartásszerű
vonulások, fogadások színes kavalkád-
jában. Felhasználja az olasz tizenhete-
dik-tizennyolcadik századi vígopera,
az opera buffa elemeit épp úgy, mint a
bábszínházi hatásokat. Az operai ha-
tást növelik Árvái György díszletterve-
ző monumentális tere, valamint a jel-
meztervező Benedek Mari nagyszerű
ruhái. De nincs távol Gaál Erzsébet
színpadától a húszas évek Weimarban
kialakult művészi stílusa a Bauhaus,
vagy éppen az angol Gordon Craig
színpadi látványban megvalósuló
szimbolizmusa. Ragyogóan szolgálja a
történet ironikus távolságtartását a
brechti elidegenítő elemként működő,

pontos helyekre szerkesztett operabe-
tét, az előadás egyik elementáris hatá-
sát adva például Posa és Carlos kulcs-
fontosságú párbeszéde alatt, De ugyan-
ezt a távolságtartást szolgálja a királyi
gyóntató Domingo (Vasvári Csaba) ci-
garettára gyújtása az egyik jelenetben.
A protokoll-kegyetlenség és az irónia
kölcsönhatása szövi át az előadást,
úgy, hogy a legkülönbözőbb színházi
elemek használata mégsem teszi azt
eklektikussá.

Azonban nem maradéktalan az él-
mény. A színészi játék ugyanis egye-
netlenebb az előadás koncepciójánál.
A lélektani átélésre építő realista színé-
szi jelenlét helyett kellene lennie vala-
mi másnak, ami csak részértékeiben
valósul meg. Legerőteljesebben a cso-
portmozgások dinamikája, kifejező
ereje működik, a kevésszereplős zárt
jelenetek dinamikai íve többször hiá-
nyos, erőtlen. A kapcsolatok nem mű-
ködnek mindenkor. Groszmann Péter
alakítása a címszerepben megoldottsá-
gával együtt azáltal válhatna teljeseb-
bé, ha a szerep magatartására vonatko-
zó elemeket nem csak felvillantaná, de
következetesen végigvinné.

Friedrich Schiller: Don Carlos (Be-
mutató: szeptember 30.) Fordította:

A rendező - Gaál Erzsébet - beállít egy jelenetet a Don Carlos próbáján



Vas István. Díszlettervező: Árvái
György m.v. Jelmeztervező: Benedek
Mari m.v. Dramaturg: Ungár Juli. Ren-
dezőasszisztens: Czeizel Gábor. Sze-
replők: Balkay Géza, Csarnóy Zsu-
zsanna, Groszmann Péter, Horváth La-
jos Ottó, Czifra Krisztina, Dobos Ildi-
kó, ifj. Ujlaky László. Vasvári Csaba,
Árva László, Várnai Szilárd, Bakos
Éva, Kéner Gabriella, Csatári Éva, Ma-
gyar Tivadar, László Sándor. Czakó
Jenő, Picikász Elena, Kiss Kitty. Ren-
dező: Gaál Erzsébet.

Stanislaw
Wyspianski:
Novemberi éj

A Varsóban, 1830. november 29-
ének éjszakáján játszódó darabot Ma-
gyarországon először mutatja be színház,
Spiró György értő fordításában. A bo-
nyolult szerkezetű darab megértését se-
gíti a fordító Spiró György 1986-ban a
Magvető Könyvkiadónál megjelent, A
közép-kelet-európai dráma című
kötete, mely a felvilágosodás-
tól Wyspianskivel bezárólag
kalauzol a témában. A tíz jele-
netből álló dráma szereplői kö-
zött nincs egyetlen fiktív sze-
mély. A cselekmény helyét a
véletlen veszi át a mű szerve-
zésében, a történések helyét a
szereplők belső történései ural-
ják. A darab központi alakja
Konstantin Pavlovics nagyher-
ceg, a cár öccse. Politikai tisz-
tánlátás és gyermeki félelmek
kettőssége között él. Motivá-
ciói indulatból fakadnak.
Wyspiansi drámai látásmódjá-
ban a történelem s az azt el-
szenvedő emberek se nem jók,
se nem rosszak. E szemlélet-
mód ironikus távolságtartást ad
a darabban ábrázolt esemé-
nyeknek.

A színpadra állító Zsótér
Sándor a totális színház lehető-
ségeivel él, amikor rendezői el- Árva
képzelései érzékileg megvaló-
sulnak. A nyitókép lírai kóru-

sára rímelő piros és fehér színek egy-
részt a darab történelmiségére utaló
jelek, a helyszín pontosításának eszkö-
zei. A mögöttük meghúzódó zászlóer-
dő, a nézőtér felé nyitott félkörív egyrészt
a görög színházra is utaló térszerkezeté-
vel, másrészt stadionra utaló formájával
ébreszt a darab világához megfelelő kép-
zettársításokat. Wyspianski színekben,
formákban tobzódó extatikus szimbólu-
mai, elragadó drámai és vizuális történései
értő rendezőt találtak. A vendég díszletter-
vező Ambrus Mária és a jelmeztervező
Csík György a rendezővel összhangban
erős hatásokkal dolgozó látványvilágot
teremtettek.

A jó értelemben vett teatralitás hajtja
át a színpadi alkotás egészét. Zsótér Sán-
dor átgondolt, részleteiben végigvitt kö-
vetkezetességgel szervezi egységbe a
hangzásvilágot, a gesztusokat, mozdula-
tot, zenét, fényt, színeket és színészeket.
A pontosan szervezett térben különös
hangsúlyt kap a színész teste, és a lélek-
tani realizmus helyett megtalált nyelv-
ben Mejerholdra emlékeztető „biome-
chanikus" gyakorlatokon keresztül lé-
nyegülnek át és válnak művészi erővé.
Ugyanakkor a színészi testi jelenlét ma-

László - Lerma gróf (balra) és Groszmann
Péter - Don Carlos a próbán

(Fotó: Illyés Csaba)

gyár színházi gyakorlatban többnyire
szokatlan erőssége, a látványvilágban
meghatározó vörös-fehér-fekete mági-
kus színhármas együttesen metaforikus
színházi varázslathoz teszi hasonlatos-
sá a rendező alkotását. A jelképrend-
szerek egysége és a színészi jelenlét
érzelmi-fizikai teljessége, a rend és a
káosz ritmusainak többszólamúsága, a
francia színházi varázsló, Antonin Ar-
taud színház esztétikáját idézi fel. Az
apró részletek is átgondoltak, a kellék-
használat anakronizmust felvillantó je-
lei a hatás egységét erősítik. Ugyanak-
kor a rendelkezésre álló próbaidő meg-
egyezett a színházi gyakorlatban álta-
lában meglévő, rendkívül rövid próbai-
dővel.

Stanislaw Wyspianski: Novemberi éj
(Bemutató: október 14.) Fordította: Spi-
ró György. Díszlettervező: Ambrus Má-
ria m.v. Jelmeztervező: Csík György.
Dramaturg: Ungár Juli. Rendezőasszisz-
tens: Héricz Anna. Szereplők: Balogh
Csilla, Benedek Gyula, Bor Adrienne,
Czibulás Péter, Császár Gyöngyi, Epres
Attila, Fazekas Attila, Földi László, Gom-
bos Judit, Horváth Gábor, Horváth Lajos
Ottó, Kövesdi László, Lux Ádám, Molnár

Erika, Szöllősi Zoltán, Thuróczy
Szabolcs, Várnai Szilárd.
Rendező: Zsótér Sándor.

Határozott invencióról ta-
núskodik, hogy az évad két
erőteljes, nem hibátlan, de
művészi céljában igényes,
megvalósulásában kiemelke-
dő bemutatóval indult, bár fo-
gadtatásuk nem volt egyértel-
mű, olykor kifejezetten intole-
ráns. Azt gondolom, ennyire
jelentős munkák régen szület-
tek már színházunk színpa-
dán. Persze, befogadni sem
könnyű, mert nyelvük frisses-
sége, vagy legalább is váro-
sunkban szokatlan újszerűsé-
ge bennünk is más konvenció-
kat és más elvárásokat kell
ébresszen. De miért ne frissül-
hetnénk fel ebben a másban,
különösen akkor, ha mint a
fentiekben már említést tet-
tünk róla, van bennük talán
egy picike világszínház.
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Török Ágnes

Rólunk írták
(1994. október-november)

Jász-Nagykun-Szolnok megye
1. Fotóklubok, szakkörök, egyesületek, szö-

vetségek. = Médiakommunikáció, 1994.
4. sz. 25-27. p.

Országos szintű címlista megyei ada-
tokkal.

2. Bogács Béláné-Lazányi Péter: A takarék-
szövetkezeteknél végzett jegybanki ellen-
őrzések tapasztalatai Jász-Nagykun-Szol-
nok megyében. = Bank Szemle, 1994. 5-6.
sz. 85-88. p.

3. Böhm Antal: A polgármesterek értékorien-
tációi. = Társadalmi Szemle. 1994. 11. sz.
12-20. p.

Legkevesebb hívő polgármester J-Nk-
Sz megyében van (37%). Megyei bontású
statisztikai adatok támasztják alá a tanul-
mányt.

4. Ivicsics Ferenc: Emlékezz a nagy elődökre!
= Víztükör, 1994. 11. sz. 15-16. p.

Emlékbeszéd Kvassay Jenő és Sajó Ele-
mér sírjánál. Óriási szerepük volt a Tisza-
völgy rendezésének végrehajtásában.

5. Baranyó Géza: Kik. mikor és miért építet-
ték? Stratégiai célú regionális ősi vízsza-
bályozási létesítmény: az Ördög-árok. =
Víztükör, 1994. I I . sz. 8-9. p.

Az Ördög- vagy Csörsz-ároknak neve-
zett létesítmény létrejötte, története, célja.

6. Dr. Ungváry György-Dr. Nagy Imre-Dr.
Grónia Éva...: Az 1993. évi foglalkozási
megbetegedések (mérgezések) és fokozott
expozíciós esetek szakmai értékelése a be-
jelentett adatok alapján. = Népegészség-
ügy, 1994. augusztus, 4. sz. 153-175. p.

Statisztikai adatok J-Nk-Sz megyére
vonatkozóan is.

7. Az Országos Népegészségügyi Központ tá-
jékoztatója az 1994. április, május, június,
július havi fertőző megbetegedésekről. =
Népegészségügy. 1994. augusztus. 4. sz.
187-194. p.

Megyei bontásban közölt statisztikai
adatok.

8. Zádori Zsolt: Országunk rongya. = Beszélő.
1994. szept. 29.. 39. sz. 10-1 l .p .

Az országos könyvtári rendszer bomlá-
sáról. A 2. sz. táblázat közlése szerint
J-Nk-Sz megye 151 önkormányzati tulaj-
donú könyvtára közül csak 56. tehát 37%
felel meg az UNESCO-kategóriának.

9. Dr. Szigeti Ernő: A körjegyzőség területi

struktúrája. = Magyar Közigazgatás, 1994.
október, 10. sz. 609-619. p.

A tanulmányt megyei soros statisztikai
táblázatok illusztrálják.

10. Futó Pétcr-Kállay László: A kis- és kö-
zépvállalkozások elterjedése és szerkeze-
te. = Statisztikai Szemle, 1994. október,
10. sz. 722.

A jogi személyiségű vállalkozások terü-
leti (megyesoros) megoszlása 1994 elején.

11. Tu.J.: Tudományos testület alakult Szol-
nokon. = Magyar Hírlap, 1994. okt. I.,
230. sz. 6. p.

Megalakult az MTA J-Nk-Sz Megyei
Tudományos Testülete a Debreceni Aka-
démiai Bizottság helyi szervezeteként.

12. (mihálovits): Iszapbirkózás. Jász-Nagy-
kun-Szolnok. = Számadás, 1994. okt. 3.,
44. sz. 10. p.

Nyilatkozik Benedek Fülöp, a megye
Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi
Szövetségének titkára.

13. MVA-hírek. = Napi Gazdaság (Magángaz-
daság mell.), 1994. okt. 3., 230. sz. III. p.

A J-Nk-Sz Megyei Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány hírei: tárgyalásokat folytat-
nak a Kievi Kamara főtitkárával, megnyílt
Jászberényben a 4. Tourinformációs Iroda,
a Szolnok LEA munkatársa részt vett a
miskolci Kárpátok Eurorégió konferenci-
án.

14. Mikrohitel-lehetőség. = Napi Gazdaság
(Magángazdaság mell.), 1994. okt. 3., 230.
sz. IV. p.

A Szolnok megyei HVK-n keresztül
vehető igénybe a megyében mikrohitel.

15. J. J.: Terjeszkedik az Akadémia. = Magyar
Hírlap (Alföld mell.), 1994. okt. 3.. 231.
sz. 3. p.

Megalakult az MTA J-Nk-Sz Megyei
Testülete.

16. Megyei helyzetkép II. Jász-Nagykun-
Szolnok megye. = Magyar Mezőgazda-
ság. 1994. okt. 5.40. sz. 15. p.

Körkérdések: felvásárlás, jövő évi me-
zőgazdasági munkák helyzete.

17. Ballai József: Megszüntetik a megyei pa-
rancsnokságokat'.^ Világgazdaság, 1994.
okt. 6.. 194. sz. 1,3. p.

A tervek szerint a J-Nk-Sz megyei
Vám- és Pénzügyőrséget is megszüntetik.

18. Megyei helyzetkép III. Jász-Nagykun-
Szolnok megye. = Magyar Mezőgazda-
ság, 1994. okt. 12., 41. sz. 16-17. p.

A feltett körkérdések: tenyészállat-tá-
mogatás; agrártámogatás; öntözött terület
- aszálykár.

19. Tu. J.: Alföldi rendőrpanasz. = Magyar
Hírlap, 1994. okt. 15., 242. sz. 6. p.

Küldöttgyűlést tartott a J-Nk-Sz Me-
gyei Független Rendőrszakszervezet. Rö-
viden a gondjaikról.

20. Sz. S.: Több lakás épül. = Magyar Hírlap
(Ingatlanbörze c. mell.), 1994. okt. 19.,
245. sz. 17. p.

Magyarország térképen illusztrálják,
hol mekkora az építkezési kedv. Az Alföl-
dön egyedülálló J-Nk-Sz megye, itt a
legélénkebb az építkezési tevékenység.

21. Rákóczi Gabriella: A finanszírozás meg-
oldását sürgetik. Szolnok és Békás megye
kamarái. = Világgazdaság, 1994. okt. 22.,
206. sz. 5. p.

Tájékoztatás dr. Kerékgyártó Imre, a
J-Nk-Sz Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara ideiglenes szervezőbizottsága elnö-
kének nyilatkozata alapján.

22. A. Sz. I.: Amire a polgármesterek számí-
tanak. Jász-Nagykun-Szolnok megyében
nem vonzó a politikai pálya. = Magyar
Hírlap (Alföld mell.). 1994. okt. 24.. 249.
sz. 11. p.

Polgármesterek nyilatkoznak a négy
évről, az önkormányzati választásokról.

23. Kovái István: A Szolnok és Vidéke Áfész
a tagságért, a vásárlókért. Skála-Tiszavi-
dék. Jólét. Fenyő. = ÁFÉSZ Magazin.
1994. okt. 27., 22. sz. 2. p.

13 tagközségben rendezték meg nagy
sikerrel az Őszi Áfész Napokat. A progra-
mokról röviden. Fotók is.

24. V. S.: Elsinkófált vasútvonalak. = Magyar
Hírlap (Alföld mell.). 1994. okt. 31., 255.
sz. 2. p.

Velki Béla. a Mozdonyvezetők Szak-
szervezetének szolnoki ügyvivője tiltako-
zik az amerikai cég terve ellen, amely
megyei vasútvonalak megszüntetéséi is
javasolja.

25. A 67. Bélyegnap alkalmából kitüntetettek
névsora. = Bélyegvilág, 1994. november,
11. sz. 7. p.
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Mabéosz kitüntető jelvény ezüst foko-
zata kapta Borhy György (Szolnok). Tóth
Erzsébet (Törökszentmiklós). Tóth Lajos
(Öcsöd). Gellértfi János (Jászberény).
Bronz fokozatot kapott Csete Miklós és
Fehér Kálmánná (Szolnok).

26. Napról napra. = Világgazdaság. 1994.
nov. 1., 212. sz. 3. p.

Nov. I -jén adják át a forgalomnak a 4.
sz. főút Szolnok-Szajol négysávos szaka-
szát.

27. Alföldi börze. = Turizmus. 1994. nov. 2..
22. sz. 4. p.

J-Nk-Sz megyei idegenforgalmi adatok
az 1993. évről. A szakemberek reklám-
programja.

28. Személyi rész. = Magyar Közlöny. 1994.
nov. 2.. 108. sz. 3547~ p.

Vermes Győző. J-Nk-Sz-Pest-Nógrád
Megye Köztársasági Hivatala főtanácsosa
okt. 23-a alkalmából a Magyar Köztár-
sasági Aram Érdemkereszt (polgári tago-
zat) kitüntetési kapott.

29. Szabó Irina: Jövőre haderő-átszervezés lesz.
= Népszava. 1994. nov. 3.. 258. sz. 1. p.

1993. évi katonai térkép. Szolnok me-
gye a 3. katonai terület.

30. W. I.: Nincs regionális gazdaságpolitika. =
Pénzpiac. 1994. nov. 8„ 21. sz. 26. p.

Interjú Tokár Istvánnal, J-Nk-Sz me-
gyei képviselővel, a megyei iparszövetség
elnökével. Véleménye szerint a regionális
gazdaságpolitika megbukott.

31. B. Gy.: Marad-e a vasút 2000-re? = Esti
Hírlap, 1994. nov. 9., 263. sz. 5. p.

Megszüntetésre ítélt megyei vonalak:
Kecskemét-Kunszentmárton, Tiszate-
nyő-Hódmezővásárhely. Kiskunfélegy-
háza-Szolnok. A változtatás okozta hátrá-
nyokról nyilatkoznak az érintettek.

32. Repedezett gátak. = Mai Nap, 1994. nov.
9., 308. sz. 7. p.

A Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazga-
tóság belvízvédelmi szemléjének tapasz-
talata, hogy Zagyvarékas és Jásztelek tér-
ségében a szárazság miatt repedések kelet-
keztek a töltásekben.

33. Százezres vezeték. = Kurír, 1994. nov.
13., 312. sz. 2. p.

Százezer forint pénzjutalmat ajánlott fel
a Kötivizig a légvezetéklopás nyomrave-
zetőinek. 34 km-nyi légvezetéket loptak el
a telefonoszlopokról a megyében.

34. Barna Sándor: A megkerüli eltűnt. = Ku-
rír, 1994. nov. 22., 321. sz. 3. p.

Az Új Néplap híreire hivatkozva azon
gondolkodik a szerző, hogy az eltűnt férfit
már kerestetés előtt megtalálták.

35. D. P.: Életfogytig tartó szabadságvesztés.
= Magyar Hírlap, 1994. nov. 23., 275. sz.
23. p.

Vass Ferenc elsőfokú íteletét, amelyet a
J-Nk-Sz Megyei Bíróság hozott, helyben-
hagyta ;i Legfelsőbb Bíróság. A vádlott
különös kegyetlenséggel elkövetett em-
berölés miatt kapta a büntetést. Az áldozat
B. Istvánná volt.

36. A kunhalmok védelméért. = Magyar Hír-
lap. 1994. nov. 24., 276. sz. 6. p.

Hat alföldi megye természetvédelmi és
muzeológiai szakemberei tanácskoznak
Békéscsabán. Az előadások egyik témája
a kunhalmok védelmének megoldási lehe-
tőségei lesznek.

37. „Alföldi diéta" Békéscsabán. = Magyar
Hírlap. 1994. nov. 24., 276. sz. 6. p.

Nov. 26-án az Alföld országgyűlési
képviselői a régió gondjairól, fejlesztési
lehetőségeiről tanácskoznak.

38. J. J.: Karcsúsodik-e a vasút Szolnok me-
gyében? = Magyar Hírlap (Alföld mell.),
] 994. nov. 28, 279. sz. l.p.

Török Sándor (Jászapáti), dr. Fazekas
Sándor (Karcag) polgármesterek és Laka-
tos István (J-Nk-Sz Megyei Önkormány-
zati Hivatal) véleménye.

Abádszalók
39. Abádszalók nagyközség dny-i üdülőterü-

let részletes rendezési terve. = Kapu, 1994.
9. sz. hátsó borítófedél.

Térkép.

40. és: Szabadidős sport a Tisza mellett. = Mai
Nap, 1994. nov. 3., 302. sz. 21. p.

Az Abádszalókra tervezett Csillagtelep
nevű üdülőfalu telkeit a Szabadidőköz-
pont Magaspart Media árulja.

Berekfürdő
41. 7. Dimenzió Építészeti Iroda Kft. Bozsódi

Csaba. = Országépítő, 1994. 3. sz. 36. p.
B. Cs. kecskeméti belsőépítész irányítá-

sával történt a berekfürdői református
templom felújítása.

42. Házasság „klinika". = Magyarok Világ-
lapja, 1994. október, 10. sz. 61. p.

Házasság Kórházat létesített a berekfür-
dői Megbékélés Házában az Ethos Bibliai
Házasság Gondozó Szolgálat. Az intéz-
mény célja a házastársi kapcsolatok „gyó-
gyítása".

43. Karcagi Áfész. Berekfürdői bolt az élen. =
ÁFÉSZ Magazin, 1994. okt. 27.. 22. sz. 4.
P-

Berekfürdői és kunmadarasi helyzet-
kép.

fel a tiszaföldvári Hét Törzs Alapítvány
vezetőit. Fényképes riport.

Csépa

Cibakháza
44. Borzák Tibor: Kisemberek törzshajlítása.

= Mai Nap, 1994. okt. 13., 281. sz. 12-13.
P-

A cibakházi Lopocsi Jánosné jelentette

45. (kun): Sikoltozott a zsákmány. = Mai Nap,
1994. okt. 28., 253. sz. 24. p.

Elraboltak és fogságban tartottak egy
hétig egy terhes nőt. Az elkövető az áldo-
zat élettársa volt, aki Csépán talált rá az
asszonyra.

Fegyvernek
46. Rentz Mátyás: Fiatal Vígh István szaba-

dulása. = Mozgó Világ, 1994. október, 10.
sz. 56-62. p.

Novella. A szerző Mezőtúron született
1963-ban, jelenleg Fegy vernéken él.

47. Beszélgetés Farkas Gáborral, tervek és
épületek. = Országépítő, 1994. 3. sz. I I -
28. p.

Dr. Danicz-ház, Jánoshida, 1988. A ház
alaprajza. (15. p.)

Jászapáti
48. Kerekes Mária: Sokszínű demokratikus

ifjúsági közélet. = Heti Nemzeti Újság,
1994. okt. 14.,41.sz. 21. p.

Hírek az Ifjúsági Demokrata Fórumról.
A Jászapáti régióvezető Bánfi Ferenc.

49. (Felhívás.) = Heti Nemzeti Újság, 1994.
okt. 14.,41.sz. 24. p.

Bánfi Ferenc, alias Bobó, az IDF régió-
vezetője Jászapátiban. Okt. 22-23-án or-
szágos megemlékezésre várja a jászsági
városba a fiatalokat.

50. Vágó Pálra emlékeztek Apátiban. = Ma-
gyar Hírlap, 1994. okt. 21., 247. sz. 6. p.

Másodszor rendeztek megemlékezést a
festő tiszteletére. A művész unokájának
felesége, dr. Vágó Pálné, a rendezvény
fővédnöke hagyománnyá szeretné tenni az
eseményt.

51. Iván Gizella: Szekeres Imrével, az MSZP
frakcióvezetőjével. (A Nap interjúja.) =
Magyar Hírlap, 1994. nov. 8., 262. sz. 3. p.

Téma: a költségvetés.

52. Rosdy Tamás: A kincstaláló egyetemista.
A jászapáti ezüstpénzek, meg ami körülöt-
tük található. = Magyar Nemzet, 1994.
nov. 29., 280. sz. 15. p.

Törőcsik István egyetemista által talált
pénzérmék alapján kezdték el az ásatáso-
kat a szolnoki régészek.

Ld. még a 84., 97. sz. tételt.

Jászberény
53. Pethő László: A demokrácia következnie-
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nyei. = Valóság, 1994. szeptember, 9. sz.
30. p.

A szerző a Jászberényi Tanítóképző
Főiskola docense. Falukutatás egy erdélyi,
egy osztrák és egy jászsági faluban.

54. Mihálovits András: Kis Zoltán Nagycen-
ken. ,£lérkeztünk az utolsó határig...". =
Számadás, 1994. okt. 3., 44. sz. 20. p.

Okt. 6-án, az Országos Gazdaszövetség
elnöksége kerekasztal-beszélgetésre hívta
az FM politikai államtitkárát. Dr. Kis Zol-
tán szövetkezetekkel kapcsolatos vélemé-
nye.

55. Értéken alul is eladnák őket. A kisebbségi
önkormányzati vállalati részvényeket ne-
hezen lehet pénzre váltani. = Magyar Hír-
lap (Alföld mell.), 1994. okt. 3.. 231. sz. 9.
P-

Jászberény esetében 347 millió ez az
összeg.

56. fd: Mellőzött helyzetű önkormányzatok.
Kisvárosi iskolák és pedagógusok. = Mai
Nap, 1994. okt. 4., 272. sz. 10. p.

Beszélgetés a 64 kisvárost tömörítő
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Ér-
dekszövetségének elnökével. Magyar Le-
ventével, aki Jászberény polgármestere.

57. S. A.: Médiumcsaták Jászberényben. =
Magyar Hírlap (Alföld mell.), 1994. okt.
10., 237. sz. 7. p.

A helyi kábeltévé az önkormányzat tu-
lajdona, de egyelőre nincs pénze műsorok
sugárzására és készítésére.

58. Az 1994. évi Kazinczy-díj, Péchy Blanka-
díj és Kazinczy-jutalom odaítélése. = Mű-
velődési Közlöny, 1994. okt. 17.. 29. sz.
1697-1698. p.

Kazinczy-jutalomban részesült a Klap-
ka György Ipari Szakmunkásképző Iskola
(Jászberény).

59: Liszkay Tamás: Jászberényi ötvenhato-
sok. = Új Demokrata. 1994. okt. 20., 10.
sz. 46. p.

Az '56-os Szövetség Jászberényi Szer-
vezete okt. 1-jei ülésén határozott az okt.
23-ai ünnepség programjáról.

60. Földforgatók. Környezeti helyreállítás a
Lehel Hűtőgépgyárban. = Heti Világgaz-
daság, 1994. okt" 22., 42. sz. 79., 81. p.

2,4 milliárd forintos költségvetésből 2.1
milliárdot különítettek el a múltbeli károk
mentesítésére, a maradékból a szinten tar-
tást kell biztosítani.

61. S. A.: Sokba kerül a leleplezés Jászbe-
rényben. = Magyar Hírlap (Alföld mell.),
1994. okt. 24., 249. sz. 2. p.

Egy fuvarozó állítása szerint a város
határában lévő szennyezett föld tárolóba
veszélyes kategóriába tartozó hulladék is
került. Az állítás ellenőrzésének költsége
500-700 ezer forint.

62. Gulyás Ottó: Felső Jászság szépe. = Kurír.
1994. okt. 27., 295. sz. 14. p.

Jászberényben megválasztották a Jász-
ság szépét Truka Judit személyében.

63. B. P.: Elektrolux évforduló. = Energiagaz-
dálkodás. 1994. november. 11. sz. 503. p.

1994. jún. 15-én ünnepelte fennállásá-
nak 75. évfordulóját a Lehel Hűtőgépgyár.
Kertész Tibor (Lehel Kft. vez.ig.) és So-
mogyi Cs. Zsolt (Lehel Háztartási Készü-
lékek vez.ig.) sajtótájékoztatója

64. Földessy Dénes: Jászberényben a legmo-
dernebb magyar színház. Ne beszélj, csak
mozogj. = Mai Nap, 1994. nov. 1., 300. sz.
II- P-

Meghívást kapott a Jászberényi Tanító-
képző Főiskola Pont Színháza a lipcsei
európai avantgárd színházak fesztiváljára.
Nyilatkozik Várszegi Tibor tanár.

65. J. J.: Diszkóból hazatérő lányokra vadász-
tak. = Blikk, 1994. nov. 3., 209. sz. 7. p.

A Jászberényi Rendőrség elfogta D.
Mártont és fiatalkorú társait.

66. S. A.: Rájuk dőlt a KGST, de túlélték. =
Magyar Hírlap (Alföld mell.), 1994. nov.
7.,261.sz. 3. p.

A jászberényi Micoop Műszeripari
Szövetkezet nyolc társasággá alakult és az
1992-es öncsőd óta sikeresen működik. A
cég története röviden.

67. Visszavásárolták szabadságukat. = Blikk.
1994. nov. 10.. 215. sz. 5. p.

Jászberény készül a redemptio 1995-
ben tartandó 250. évfordulójára és a jász
világtalálkozóra.

68. Hoki helyett foci. = Blikk, 1994. nov. 11.,
216. sz. 15. p.

Nov. 11 -én a Lehel csapata az FTC-
Whirlpoolt fogadja Jászberényben.

69. Környezetszennyezések. = Népszava,
1994. nov. 11., 265. sz. l.,3. p.

Csak térképes ábrázolás. Jászberény és
környéke: poliklórbenzol.

70. P. K.: Keletre koncentrál az Elektrolux. =
Magyar Hírlap. 1994. nov. 11.. 265. sz.
21.p.

A Lehel Hűtőgépgyár Kft.-be az 1991-
es privatizáció óta évi félmilliárd forintot
ruházott be a svéd cég. A termelékenység
pedig 180%-kal nőtt a három év alatt.
Statisztikai adatok a termelésre, tervekre
vonatkozóan.

Okt. 12-én benzinszivattyúzás közben
tűz keletkezett, melynek továbbterjedését
a jászberényi Nagy László akadályozta
meg. Beszélgetés. Fotó.

73. Sz. Lukács Imre: Mivel számolhat a me-
zőgazdaság? Válaszol dr. Kis Zoltán, az
FM politikai államtitkára. = Szabad Föld,
1994. nov. 22., 47. sz. 4. p.

Interjú. Fotó.

74. P. K.: Nem csökken tovább a létszám.
Növeli forgalmát a Lehel. = Magyar Hír-
lap, 1994. nov. 22., 274. sz. 12. p.

Statisztikai adatok az árbevételre, adó-
zásra, bérköltségre, létszámra, árukészlet-
re vonatkozóan.

75. Jászsági Afész. Terjeszkedési tervek. =
ÁFÉSZ Magazin. 1994. nov. 24., 24. sz. 4.
P-

A jászberényi áruház szupermarket
részlegét bútorosztállyal bővítik. Az áfész
élelmiszerüzletek privatizálását is tervezi.

Jászfényszaru

71. Ellenzéki szövetség Jászban. = Magyar
Hírlap, 1994. nov. 12., 266. sz. 5. p.

Szolnokon és Jászberényben választási A .
szövetséget hozott létre az FKgP, a KDN J a S Z K l S e r
és az MDF.

76. A Jászság kutatójára emlékeztek. = Ma-
gyar Hírlap, 1994. okt. 10.. 237. sz. 6. p.

Okt. 9-én az 1989-ben elhunyt Kiss
József pedagógusról nevezték el Jászfény-
szarun az általa létrehozott helytörténeti
gyűjteményt, és a gyűjteménynek helyet
adó parasztház falán emléktáblát lepleztek
le tiszteletére.

77. Személyi rész. = Magyar Közlöny, 1994.
nov. 2.. 108. sz. 3546. p.

Győriné dr. Czeglédi Márta, Jászfény-
szaru polgármestere okt. 23-a alkalmából
a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiske-
resztje (polgári tagozat) kitüntetést kapott.

Jászjákóhalma
78. Fodor István Ferenc: Országgyűlési kö-

vetválasztás a Jászságban 1865-ben. =
Honismeret. 1994. 5. sz. 25-27. p.

A választási hadjáratot Tóth József jász-
jákóhalmi tanító naplóján keresztül mutat-
ja be a szerző, aki a település jelenlegi
polgármestere.

79. Vámos László: Színes baromfiudvar. A
kotlós megültetése. = Kistermelők Lapja,
1994. október, 10. sz. 22. p.

Jászjákóhalmi szerző írása.

80. Vámos László: Színes baromfiudvar. Gé-
pi keltetés a háztájon. = Kistermelők Lap-
ja, 1994. november, 11. sz. 23. p.

Jászjákóhalmi szerző írása.

72. S. A.: A sofőr helytállásán múlott, hogy
Tiszaföldvár nem robbant fel. = Magyar
Hírlap (Alföld mell.), 1994. nov. 21., 273.
sz. 2. p.

81. Jászsági vadászbaleset. = Népszabadság.
1994. nov. 1., 256. sz. 29. p.; Népszava,
1994. nov. 1., 256. sz. 16. p.; Új Magyar-
ország, 1994. nov. 1., 256. sz. 9. p.

C. Luigi olasz állampolgár puskája töl-
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tése közben súlyosan megsebesült Jászki-
séren, ahol egy vadászaton vett részt ven-
dégként.

82. Fogdában ajászkiséri szatírok. = Népsza-
badság, 1994. nov. 2., 257. sz. 23. p.

Elfogták azt a két fiatalembert, akik
február óta rettegésben tartották ajászkisé-
ri nőket.

83. Veszélyes szatírt keresnek. = Népszabad-
ság, 1994. nov. 11.. 265. sz. 29. p.

A jászberényi rendőrség által keresett
férfi márc. 30-án megtámadott és megerő-
szakolt egy fiatal lányt Jászkiséren.

Ld. még a 65. sz. tételt.

Jászladány
84. Jászapáli Afész. Új diszkont Jászladány-

ban. = ÁFÉSZ Magazin. 1994. nov. 10..
23. sz. 5. p.

Jászság
85. S. A: A JÁSZ-TEL Rt. elkezdte négymil-

liárd értékű beruházását. = Magyar Hírlap
(Alföld mell.). 1994. okt. 3.. 231. sz. 5. p.

1995 végéig 19 ezer telefonnak kell
csörögnie a Jászságban. A munkák 1994.
júl. 15-én kezdődtek.

86. Az utolsó jegycsomagra még mindig vár-
nak. Mire fordítják a szövetkezetek a kár-
pótlási jegyeket? = Magyar Hírlap (Alföld
mell.). 1994. okt. 10.. 237. sz. l.,7. p.

Jászsági helyzetkép: a jászberényi
Zagyvtí menti és a Kossuth Szövetkezet.

87. Kruzslitz Ilona: Beszélgetés Selmeczi
László régésszel a jászsági ásatásokról. =
Magyar Hírlap (Alföld mell.), 1994. okt.
17., 243. sz. l l .p.

Selmeczi László okt. l-jétől a Hajdú-
Bihar Megyei Múzeumok igazgatója. Pá-
lyáját 1965-ben a szolnoki múzeumban
kezdte. Aktívan részt vesz a Jászság régé-
szeti kutatásaiban.

88. R. Zs.: A JÁSZ-TEL januárig vár. Meg-
szegett tanács. = Figyelő (Tantusz mell.),
1994. okt. 20.. 42. sz. II. p.

Vagyonvita a Jászságban. A JÁSZ-TEL
nem akarja megfizetni a MATÁV-nak az
átvett eszközökért a kért összeget.

89. S. Gy.: A JÁSZ-TEL Ericsson főközpon-
tot választolt. = Világgazdaság, 1994. okt.
22., 206. sz. 1., 3. p.; Napi Gazdaság,
1994. okt. 22., 247. sz. 3. p.; Magyar Hír-
lap. 1994. okt. 22.. 248. sz. 11. p.; Esti
Hírlap, 1994. okt. 22.. 248. sz. 12. p.; Ká-
pé, 1994. okt. 27., 43. sz. 6. p.

90. (meszleny): Jászsági telefontervek. Rá-
diós kapcsolat a tanya világban is. = Ma-
gyar Nemzet, 1994. okt. 22., 248. sz. ll.p.

A JÁSZ-TEL Rt. 4 milliárdos beruhá-
zással szeretné megtízszerezni a telefonok
számát a Jászságban.

91. S. A.: Szövetkezés kell az értékesítésre. =
Magyar Hírlap (Alföld mell.). 1994. okt.
24.. 249. sz. ll.p.

A jászsági önkormányzatok térségi szö-
vetsége PHARE pénzből térségi mened-
zseriroda létrehozását tervezi.

92. Ludányi István: A szerkesztő névjegye. =
Méhészet. 1994. november, 11. sz. I. p.

Bemutatkozik a Méhészet új szerkesz-
tője. Ludányi István, aki a Jászságból
származik és agrármérnök.

93. Hírtelekom. = Infopen, 1994. november,
37. p.

A JÁSZ-TEL Rt. okt. 1 l-én megállapo-
dást kötött a MATÁV Rt.-vel a jászberé-
nyi primer körzet eszközeinek átvételéről.
Az Ericsson céggel kötött megegyezése
pedig már a fejlesztést valósítja meg.
RAS-1000-es rendszer is kiépül a térség-
ben.

94. M. J.: Digitalizálódó Jászság. = Heti Chip,
1994. nov. 3., 44. sz. 22. p.

Tájékoztatás a jászsági távközlési háló-
zat kiépítéséről.

95. Tu. J.: Nagykun napok jász világtalálko-
zóval. = Magyar Hírlap, 1994. nov. 5.,
260. sz. 6. p.

A Jászkun Világ rendezvénysorozatot
az expótól függetlenül is megszervezik
1996. január-október közölt.

96. S. A.: A Jászságban MSZP-ellenes koalí-
ciók a jellemzőek. A régi polgármestere-
ket támogatják. = Magyar Hírlap (Alföld
mell.), 1994. nov. 21., 273. sz. 5. p.

Az MSZP minden településen indít pol-
gármesterjelöltét a Felső-Jászságban. Rö-
vid összegzés az 1990-es választások
eredményéről.

Ld. még az 53., 78. sz. tételt.

Jászszentandrás
97. Jászapáti Áfész. Harmincöt éves pávakör.

= ÁFÉSZ Magazin. 1994. okt. 27.. 22. sz.
4.p.

1959 szeptemberében alakult meg a
jászszentandrási pávakör.

98. Meruk Rózsa: Szent András havában a
jászoknál. = Anna, 1994. november, 11.
sz. 14-15. p.

Látogatás Jászszentandráson. Körkép a
faluról.

Karcag
99. Kálmán Gyula: Száz éve született Kántor

Sándor. = Honismeret, 1994. 5. sz. 9-12.
P-

Megemlékezés a XX. századi magyar
népi fazekasművészet talán legnagyobb
egyéniségére. Irodalomjegyzék teszi érté-
kesebbé az írást.

100. Körmendi Lajos: Karcag: 67 ezer holdas

erőtér. = Népszabadság, 1994. okt. 5., 233.
sz. 27. p.

Gondolatok Karcag városáról, az embe-
rekről, az információkról.

101. Kígyós Alice: (Olvasói levél.) = Szabad-
ság, 1994. okt. 6., 40. sz. 9. p.

A karcagi olvasó a „Vitáinkról, jövőnk-
ről" címmel megjelent íráshoz szól hozzá.

102. Körmendi Lajos: Magánkrónikák. = Élet
és Irodalom. 1994. okt. 14., 41. sz. 20. p.

Az utcalány legszebb napja; Sült
krumpli; A rajongó: Szakítás.

103. K. P.: Képviselők a kompenzációról. =
Magyar Hírlap, 1994. okt. 20.. 246. sz. 4.
P-

Varga Mihály képviselő véleménye.

104. Komplex Toyota márkakereskedés és
szerviz Karcagon. = Magyar Hírlap (Al-
föld mell.), 1994. nov. 7., 261. sz. 7. p.

Az 1993. dec. 3-án megnyílt autósza-
lont mutatja be egyik tulajdonosa, Gánya
Rudolf.

105. Karcagi Áfész. Nagyobb forgalom. =
ÁFÉSZ Magazin, 1994. nov. 10,23. sz. 4.
P-

Már csak két élelmiszerboltot adott bér-
be a karcagi áfész gazdaságtalan üzemel-
tetés miatt.

106. Turcsányi János: Mosolycsekk a karcagi
kórházban. = Magyar Hírlap. 1994. nov.
I0..264. sz. 6.p.

A Kátai Gábor Kórház betegei három-
havonta külön jutalomhoz juttathatják sza-
vazataikkal a kórház dolgozóit.

107. Horn türelmet kér. = Blikk. 1994. nov.
12., 217. sz. 3. p.

A miniszterelnök lakossági fórumot tar-
tott Karcagon.

108. Hom cáfol. = Esti Hírlap, 1994. nov. 12.,
266. sz. 3. p.

A karcagi lakossági fórumon a minisz-
terelnök cáfolta a gyógyszeráremelésről
felröppent híreket.

109. Sári Katalin: A népi fazekasság nagy-
mestere. = Magyarország. 1994. nov. 18..
46. sz. 14. p.

Kántor Sándor világhírű-fazekasra em-
lékeztek Karcagon születésének 100. év-
fordulója alkalmából. Mesterére emléke-
zik Kovács László fazekas. Fotó: K. S.
emléktábla.

110. A karcagi Bama-féle szélmalom két vi-
torlája letörött... = Magyar Hírlap (Alföld
mell.), 1994. nov. 21., 273. sz. 7. p.

Képaláírás. Fotó az 1859-ben épült ma-
lomról.

111. Új földtulajdonosok Karcagon: Sánta
Mária és a Gyökeres család. = Szabad
Föld. 1994. nov. 22., 47. sz. 3. p.

Képaláírás. Fotó.

112. Hét nap krónikájából. Horn: sok a közal-



MELLÉKLET 1994. 6. sz.

kalmazott. = Szabad Föld, 1994. nov. 22.,
47. sz. 7. p.

A miniszterelnök Karcagon tartott la-
kossági fórumot.

113. Száz évvel ezelőtt született Kántor Sán-
dor karcagi fazekas... = Magyar Hírlap,
1994. nov. 29., 280. sz. 6. p.

Képaláírás. A mester műhelyét veje,
Kun-Gazda Ferenc viszi tovább. Fotó róla.

Ld. még a 43. sz. tételt.

Kenderes
114. Kardos József: Horthy Miklós és a legiti-

mizmus. = História, 1994. 7. sz. 30-31. p.

115. Horthy Miklós temetése Kenderesen.
1993. szept. 4. Ifjabb Horthy István beszé-
de. = História, 1994. 7. sz. 32. p.

Újratemetés Kenderesen.

116. Vígh Károly: A kormányzó országlásá-
nak a vége. = Élet és Tudomány, 1994.
okt. 7., 40. sz. 1262-1264. p.

1944. okt. 15., a II. világháborúból való
kiugrási kísérlet. Horthy Miklós szerepe.

117. Ki marad fenn? Magánrepülők Magyar-
országon. = Heti Világgazdaság, 1994.
okt. 29., 43. sz. 76. p.

A jelentős hazai tulajdonú légifuvarozó
cégek között szerepel az Air Patrol Kft.,
Kenderes.

Kisújszállás
118. Hermán Otló-verseny. = Termé-

szetbúvár, 1994. 6. sz. 37. p.
Az általános iskolásoknak szervezett

verseny szervezésében részt vesz Kisúj-
szállás, ott is lesz megrendezve a döntő.

119. Szerencsy Nóra: A világörökség termé-
szeti értékei. = Természetbúvár, 1994. 6.
sz. 45. p.

Az 1993. évi Hermán Ottó verseny
díjazott kiselőadása. A döntőt Kisújszállá-
son rendezték.

Kőtelek
120. Átadták a színikritikusok díjail. = Ma-

gyar Hírlap, 1994. okt. 4., 232. sz. 23. p.
A Magyar Köztársaság Érdemrend Kö-

zépkeresztje kitüntetést vette át ötvenedik
születésnapján szülőfalujában, Kőtelken
Rolla János, a Liszt Ferenc Kamarazene-
kar vezetője.

Kunhegyes
121. Baranya Pál: A munkanélküliség hatása

Kunhegyes város költségvetésére. = Ma-
gyar Közigazgatás, 1994. szeptember, 9.
sz. 568-570. p.

A tanulmány 1992-től vizsgálja a cím-
beli jelenséget. A szerző Kunhegyes város
jegyzője.

122. Intőt kapott, világgá ment? = Esti Hírlap,
1994. okt. 1., 230. sz. 5. p.

Szept. 28-án eltűnt két 11 éves kunhe-
gyesi kisfiú, Pálfi István és Csík András.

123. Eltűnt fiúk. = Népszabadság, 1994. okt.
!., 230. sz. 13. p.

124. Major: Halőrmalör. = Mai Nap, 1994.
okt. 31., 299. sz. 6. p.

Kunhegyes közelében a Nagykunsági
csatornánál horgászókat támadott meg
több férfi - mint halőr.

125. Nagy Kálmán: Az ajtó előtt. Exegetikai
megjegyzések. = Református Egyház,
1994. november, 11. sz. 243-244. p.

A kunhegyesi szerző a december 4-ci
advent 2. vasárnapjának üzenetét elemzi.

126. Tu. J.: Gyilkosság Kunhegyesen. = Ma-
gyar Hírlap, 1994. nov. 11.. 165. sz. 31. p.

Egészséges leánygyermekét az udvari
WC-be szülte, majd magára hagyta a két-
gyermekes, 24 éves asszony. Erős vérzés-
sel azonban kórházba szállították, így de-
rült fény tettére.

127. Komomik Vera: Csodadoktorok Kunhe-
gyesen. = Kurír, 1994. nov. 22., 321. sz. 9.

P-
Budapesti professzorok a depresszióról

tartottak előadást a városban.

Kunmadaras
128. Kunmadarasi pogrom. = Mai Nap. 1994.

okt. 31., 299. sz. 3. p.
Emlékművet avattak Kunmadarason az

1946-os pogrom áldozatainak emlékére.

129. Jurkovics János: Pogrom 1946-ban - ké-
sei megbékélés Kunmadarason. Három
halott, ötvenkilenc elítélt. = Magyar Hír-
lap (Alföld mell.). 1994. nov. 7„ 261. sz.
I2.p.

A zsidó pogromról beszél dr. Ötvös
László, a falu református lelkésze. A haj-
dani esemény emlékére halottak napján
emlékművet avattak.

Ld. még a 43. sz. tételt.

Kunszentmárton
130. Négy párti megállapodás. = Népszabad-

ság, 1994. okt. 20., 246. sz. 4. p.
Közös polgármestert indít Kunszent-

mártonban az MSZP, a FIDESZ, az MDF
és az Egyesült Kisgazdapárt. Nyilatkozik
Kasza József független jelölt.

131. Megemlékezés Kunszentmártonban. =
Magyar Hírlap, 1994. nov. 14., 267. sz. 6.

P-
Kunszentmárton újratelepítésének 275.

évfordulója alkalmából kopjafát avattak.
A fafaragás Koncz Vilmos munkája.

132. Hernádi L. László: „Mázlysta" unokafi-

vérek. = Blikk, 1994. nov. 15., 219. sz. 5.

P-
A kunszentmártoni Udvan Zoltán és

Netzpál Antal a Blikk és a Mázly Kft.
közös sorsjegyén 2 millió forint értékű
lakást nyertek. Fotó a nyertesekről.

133. Műemlékek védetté nyilvánításáról. =
Művelődési Közlöny, 1994. nov. 18.. 32.
sz. 1737. p.

31/1994. (X.26.) KTM-MKM együttes
rendelete. Műemlék jellegűvé nyilvánítják
Kunszentmárton. Köztársaság tér 3. sz.
alatti római katolikus plébánia épületét, a
környékét műemléki környezetté minősí-
tik.

134. Műemlékek védetté nyilvánításáról. =
Művelődési Közlöny, 1994. nov. 18.. 32.
sz. 1738. p.

31/1994. (X.26.) KTM-MKM együttes
rendelete. Műemlék jellegűvé nyilvánítják
Kunszentmárton, Kossuth úton lévő felső-
városi temető kápolnáját.

135. Végh Attila: Ki a ludas? = Zsaru. 1994.
nov. 24., 47. sz. 10. p.

Kunszentmártonban Mihály Pál gazda
feljelentést tett a Pannon In vert Rt. ellen,
mert a cég emberei elloptak a tanyájáról
500 libát. A tények mást mutattak...

Ld. még a 162.. 224i sz. tételt.

Martfű
136. Gaál: Sikeres premier Taksonyban.

Használt gépek börzéje. = Privinfo, 1994.
okt. 2.. 20. sz. 8-15. p.

Az állami tulajdonú cégeknél feles-
legessé váló gépek Privatizációs Gépbör-
zén cserélhetnek gazdát. A közölt listán a
Tisza Cipő Rt. jelentős tételszámmal sze-
repel az eladók között.

137. Mink Mária: Válás Adidas módra. A
martfűi cipőgyár folytatásban reményke-
dik. = Figyelő, 1994. okt. 20.. 42. sz. 26-
27.. p.

A Tisza Cipő Rt. két éve szakított az
Adidassal. A kieső termelést azonban nem
tudták pótolni, ezért 600-800 dolgozótól
megváltak. Most megint lehetőség mutat-
kozik az együttműködésre, de ennek felté-
tele a fejlesztés.

138. (r.): Tisza cipőben a gyárkerítés is jól jár.
= Magyar Nemzet (Ön és ... mell.), 1994.
okt. 22., 248. sz. VII. p.

A 800 m hosszú falfelületet a Budapesti
Képző- és Iparművészeti Szakiskola tanu-
lói festették át Kiss Zoltán tanár vezetésé-
vel.

139. Szárny vonatvita: merénylet a falvak el-
len? = Népszabadság, 1994. nov. 2., 257.
sz. 6. p.

A megyében a martfűi növényolajgyá-
rat és a szolnoki cukorgyárat érintené az
intézkedés.
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140. Kultúra rovat. = Reform, 1994. nov. 4.,
44. sz. 28. p.

Fénykép és szöveg a Tisza Cipő Rt.
gyárkerítéséről. Újfajta graffiti.

141. Praktikus firkák romló gyárfalakon. =
Blikk, 1994. nov. 19., 223. sz. 3. p.

Reklám célú grafikákkal díszítették a
Tisza Cipő Rt. kerítését.

Mezőtúr
142. Összefoglalók a GATE Mezőtúr: Ku-

tatási fejlesztési eredmények 1-2. szá-
mában megjelent cikkekből. = Állatte-
nyésztés és Takarmányozás. 1994. l.sz.
82-83. p.

Patkós István, Erényi Albert, Mityók
András és Juhász Lajos publikációinak
ismertetése magyar és angol nyelven.

143. Csizmadia Béla: A nulladik évfolyam
mint új pedagógiai kísérlet. = Magyar Fel-
sőoktatás. 1994. 6. sz. 12-14. p.

Az agrár-felsőoktatás helyzete. A me-
gyében érintett főiskola a mezőtúri GA-
TE. Statisztikai adatok a hallgatók lét-
számáról.

144. Kaán Károly verseny. = Termé-
szetbúvár. 1994. 6. sz. 37. p.

Versenyfelhívás. Az általános iskolá-
soknak szervezett verseny elindítója a me-
zőtúri Református Általános Iskola és
Diákotthon.

145. Dr. Hunyadi Attila: Versenyről verseny-
re. Országos Vasutas horgászverseny Kis-
kunhalason. = Magyar Horgász, 1994. no-
vember, 11. sz. 33. p.

A legeredményesebb ifjúsági férfi hal-
fogó Késmárki Attila. Horgásznők között
3. Zsidó Beatrix. Mindketten mezőtúriak.
A Mezőtúri Vasutas HE összesítésben 2.
helyezést ért el.

146. Életrajz. = Új Demokrata. 1994. nov. 3..
12.sz.7.p.

Dr. Latorcai János politikus 1944. máj.
9-én Békésen született. Általános iskoláit
Endrődön. a középiskolát Mezőtúron vé-
gezte.

147. Mezőtúri Áfész. = ÁFÉSZ Magazin,
1994. nov. IO..23. sz.4-5. p.

Csőd utáni talpraállás.

148. Az Alföldi Téglaipari Kft... = Magyar
Hírlap (Alföld mell.), 1994. nov. 28., 279.
sz. 2. p.

Az 1994. jan. l-jén alakult vállalat be-
mutatása röviden.

Ld. még a 46. sz. léteit.

A 32 éves hentes hiltipatronnal töltött
speciális pisztollyal lőtte magát fejbe
Nagykörűben.

Öcsöd
150. Sírkövet árult a pap. = Népszava, 1994.

okt. 13.,240.sz. 16. p.

151. A lelkipásztor zsebpénze. = Kurír, 1994.
okt. I3..281.sz. l .p.

Az öcsödi temetőből eltűnt 16 fekete
gránit sírkő, melyből 10 db-ot egy zagy-
varékasi sírkövesnek adott el a falu lel-
késze.

152. Egri Sándor: A sírköveket megtalálták,
de békesség nincs. = Magyar Nemzet,
1994. okt. 18., 244. sz. 9. p.

Az öcsödi református lelkész, Abuczky
István ügye.

153. Antal Anikó: Kinek szólhat az öcsödi
harang? = Népszabadság, 1994. okt. 21..
247. sz. l l .p .

Interjú az öcsödi sírkövek eltávolítá-
sának körülményeiről. A helyi reformá-
tus lelkész, Abuczky István több sírkö-
vet felszedetett. Nyilatkoznak az érintet-
tek.

154. Jurkovics János: Az öcsödiek féltik a
múltjukat. Nem szólalt meg a harang
október tizenharmadikán. = Magyar
Hírlap (Alföld mell.), 1994. okt. 24.,
249. sz. 9. p.

Megváltatlan sírhelyek sírköveinek
eladása miatt Abuczky István reformá-
tus lelkész ellen fordult a falu. Vélemé-
nyek.

155. Boldizsár Iván: Méhésztábor Szánkon. =
Méhészet, 1994. november, 11. sz. 2. p.

Öcsödi olvasó levele. A szanki méhé-
szeti továbbképző táborról számol be.

156. Az egyház szerint nincs sírkőügy Öcsö-
dön. = Magyar Hírlap. 1994. nov. 23.,
275. sz. 23. p.

Az egyházi vizsgálat szerint az öcsödi
református lelkész nem követett el fegyel-
mi vétséget. Nagy Kálmán, a nagykunsági
egyházmegye esperese nyilatkozott az
ügyről.

157. (borzák): Gyanútlan reverendas. Lelkiis-
meretes aktazárás? = Mai Nap, 1994. nov.
30., 329. sz. 6. p.

Az öcsödi lelkész nyugdíjazását kérte.
A régi temető sírköveinek eladási ügye
még nem zárult le.

Nagykörű
Szajol

149. Turcsányi János: Öngyilkos hentes. =
Magyar Hírlap, 1994. nov. 16., 269. sz.
27. p.: Szabad Föld, 1994. nov. 22., 47. sz.
7.p.

158. J. J.: A savanyító sanyarú vége. = Ma-
gyar Hírlap (Alföld mell.), 1994. nov. 14.,
267. sz. 1., 5. p.

Tuska János volt felesége által felbérelt
bérgyilkos áldozata lett.

Szolnok
159. Gázrobbanás Szolnokon (1976. novem-

ber 2.). = Fotóművészet, 1994.2. sz. 21. p.
E. Várkonyi Péter fotója.

160. Dr. Papp Zoltán: Emlékező naptár. =
Fotóművészet, 1994. 2. sz. 66-67. p.

Adatok a magyarországi tömeges bal-
esetekről 1890-től napjainkig: 1963. dec.
24. Veszteglő tehervonatba rohant egy
személyvonat Szolnok térségében. 46 ha-
lott, 41 sérült. 1976. nov. 2. Gázrobbanás
történt Szolnokon. Egy személy eltűnt. 13
halott, 22 sérült.

161. Duplázott a Szolnoki Cukorgyár és a
Schwim-Csepel-FTC. = Pedál, 1994. 3.
sz. 14-16. p.

Beszámoló az országos országúti ke-
rékpáros versenyről. Egyéniben férfiaknál
a szolnoki Steig Csaba, csapatban ugyan-
csak férfiaknál a Szolnoki Cukorgyár győ-
zött.

162. Szepesi József: Dossziéba zárt élet. =
TopGun, 1994. 10. sz. 50-53. p.

Az 1956-os forradalom utáni leépítések
a magyar légierőnél. Bencze Károly és
Sankó István alezredeseket a Kilián Hajó-
zó Tiszti Iskola parancsnokai közül me-
nesztették. Eltávolították Hagymási Jenő
századost (Kunmadaras, vadászkiképző)
és Kiss Gyula őrnagyot (Szolnok, JAK-
1 l-es) is. A korabeli események bemuta-
tása.

163. Hajdú: 1994 - Gazdanapok Bábolnán. =
Mezőgazdasági Technika, 1994. 11. sz.
20-22. p.

A rendezvényen a Szolnoki Mezőgép
Rt. kaszáit, takarmányfeldolgozó gépeit
mutatta be. Fotó is.

164. Simon László: 10 ezredik ugrás. Sötét
felhók között. = Top Gun. 1994. 11. sz.
20-22. p.

Janovics Ferenc őrnagy Marcaliban
hajtotta végre 10 000. ugrását. Valószínű-
leg Szolnokon kezdte az ejtőernyőzést,
mert pályájának alakulásában Hüse Ká-
roly és Furkó Kálmán is szerepet játszott.
Fotók is.

165. Szepesi József: In memóriám Szabó Flo-
ki. = Top Gun, 1994. 11. sz. 52-54. p.

Emlékezés dr. Szabó József nyűg. repü-
lő alezredesre, aki megalakulásától a le-
szervezéséig parancsnoka volt a Honvéd
Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Isko-
la egyik iskolaezredének. 1994. aug. 9-én
volt a temetése a Farkasréti temetőben.
Részletes életrajz, fotók.

166. Veres Vilmosné: Csoportmunka egy pe-
dagógus-továbbképzésen. = Iskolakultúra,
1994. 20. sz. 61-65. p.

A szerző a tiszafüredi általános iskola
tanára. A J-Nk-Sz Megyei Pedagógiai In-
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tézet történelmi versenyek szervezésével,
lebonyolításával kapcsolatos továbbkép-
zésének módszereit ismerteti röviden.

167. Zalán Tibor: Lapvég. = Iskolakultúra,
1994. 20. sz. hátsó belső borító.

Szolnoki születésű szerző írása.

168. Páldi János: Egy szellemi világítótorony
jelzései. = Iskolakultúra, 1994. 22-23. sz.
134-137. p.

Az Acta Academiae Paedagogicae Nyí-
regyháziensis, Tomus 13/A c. kiadvány
kritikai ismertetése. A szerző szolnoki pe-
dagógus.

169. Fehér Pál-Pomázi Lajos: A PB-gáz
üzemanyagkénti felhasználása és a MOL
Rt. esélyei. = Kőolaj és Földgáz, 1994.
Különszám, 102-105. p.

A szerzők a MOL Rt. szolnoki vállala-
tának munkatársai.

170. Teszár László: A polgári jogi szerződé-
sek általános szabályai. = Kőolaj és Föld-
gáz, 1994. Különszám, 123-127. p.

A szerző a MOL Rt. szolnoki vállalatá-
nak munkatársa. A vállalat szerződéseinél
előforduló gyakori hibák kiküszöbölése
érdekében tett javaslatok.

171. Szantner Attila: Interpolációs módszerek
a mérnöki munkában. = Kőolaj és Föld-
gáz. 1994. Különszám, 14-17. p.

A szerző a MOL Rt. szolnoki vállalatá-
nak munkatársa.

172. Molnár Zsolt: Cseppfolyós propán és bu-
tán keverése a hajdúszoboszlói tartály-
parkban. = Kőolaj és Földgáz, 1994. Kü-
lönszám, 27-33. p.

A szerző a MOL Rt. szolnoki vállalatá-
nak munkatársa.

173. Varga Tibor-Szűcs György: Korszerű
villamoshajtás-technika az olajiparban. =
Kőolaj és Földgáz, 1994. Különszám, 65-
69. p.

A szerzők a MOL Rt. szolnoki munka-
társai.

174. Mankovics József: Gázveszélyjelző
rendszerek korszerűsítése a MOL Rt. Ku-
tatás-Termelési Ágazatánál. = Kőolaj és
Földgáz, 1994. Különszám, 92-95. p.

A szerző a MOL Rt. szolnoki vállalatá-
nak munkatársa.

175. Szűcs György: Erősáramú kábelek ag-
resszív közegben, az olajiparban. = Kőolaj
és Földgáz, 1994. Különszám, 69-73. p.

A szerző a MOL Rt. szolnoki vállalatá-
nak munkatársa.

176. Gáspár Zoltán: Kultúrnövény állomá-
nyok vízháztartási jellemzői. = Növény-
termelés, 1994. június, 3. sz. 253-262. p.

Őszi búza, kukorica, cukorrépa, burgo-
nya vízigény és öntözővízigény adatai. A
tanulmány által vizsgált klimakörzetek
egyike Szolnok.

177. Kalmárné Morcsányi Rozália: Állo-
mánygondozás az iskolai könyvtárakban.
= Iskolakönyvtáros, 1994. augusztus, 3.
sz. 16-17. p.

A szerző iskolai könyvtári szaktanácsa-
dó Szolnokon.

178. K. Szabó Sándor-Haász György:
Kitöréselhárítási tevékenység Kuvaitban.
= Kőolaj és Földgáz, 1994. szeptember, 9.
sz. 258-263. p.

K. Szabó Sándor a szolnoki Kőolajku-
tató Rt. okleveles olajmérnöke, műszaki
igazgatóhelyettese. 1991-ben egy magyar
kitöréselhárítási csapat tagjaként vett részt
a kuvaiti oltásban.

179. Gregor József: Csévélt termelőcsöves
technológiák elterjedése Magyarországon.
= Kőolaj és Földgáz, 1994. szeptember, 9.
sz. 264-269. p.

A szerző a szolnoki Kőolajkutató Rt.
technológus mérnöke. Az új technológia
adta lehetőségeket vizsgálja és olajipari
alkalmazásának fejlődéséről ad áttekintést
a tanulmány.

180. Rádai Eszter: Ösztöndíjat a törzsfőnö-
köknek! A Soros Alapítványról és a kultú-
ra finanszírozásáról. = Mozgó Világ,
1994. október, 10. sz. 3-20. p.

Rádai Eszter beszélgetőpartnereinek
egyike Spiró György.

181. A német Waldjugend védnöksége alatt a
szolnoki Erdészeti Kultúrház. = Erdészeti
Lapok, 1994. október, 10. sz. 317. p.

A védnökségről szóló okiratot július
elején vette át az erdei iskola.

182. Bistey András: Maga elmehet. = Ezred-
vég, 1994. október, 10. sz. 38^2. p.

Novella.

183. Dr. Mészáros László: A pedagógiai ké-
pességek szerepe a katona-személyiség
formálásában. = Új Honvédségi Szemle,
1994. október. 10. sz. 72-77. p.

A szerző mérnök ezredes, a Szolnoki
Repülőtiszti Főiskola tanszékvezető-he-
lyettese, docens.

184. T. L.: Kell magyar papír? = Print and
Publishing. 1994. október-november, 25.
sz. 50. p.

A szolnoki papírgyár termelésének új-
raindításához mintegy 1,8 milliárd forint
szükséges. A magyar fél a készülő privati-
zációs törvényre várva nem döntött még
az újraindításról.

185. Elmarasztalták a Danone-t. Ötmillió a
„leg"-ekért. = Világgazdaság, 1994. okt.
1., 191. sz. 3. p.

A Szolnoktej kérésére indult a Verseny-
tanács eljárása.

186. K. P.: A szolnoki papírgyár újraindítása.
Még nincs megállapodás. = Világgazda-
ság, 1994. okt. 1., 191. sz. 3. p.

187. Privatizációs döntések. = Privinfo, 1994.
okt. 2., 20. sz. 47. p.

Az ÁVÜ Rt. Igazgatótanácsa a Szolnok
Papír Rt. felszámolásának kezdeményezé-
se mellett döntött.

188. Radosza Sándor: A pilóta családja lan-
dolni készül. Egy szelvénnyel nyerni és
álmodni. = Blikk, 1994. okt. 3., 182. sz. 7.
P-

A szolnoki Kéri János őrnagy 50 ezer
forintot nyert a Blikk-bingón. Fotó a csa-
ládról.

189. A. Szabó Imre: Kovács Lajos Szolno-
kon. Szemközt Woyzekkel. = Magyar
Hírlap (Alföld mell.), 1994. okt. 3., 231.
sz. 16. p.

Beszélgetés az 1994/95-ös évadtól is-
mét a Szigligeti Színházban játszó mű-
vésszel. Fotó.

190. Kriminológiai Vándorgyűlés Szolnokon.
= Magyar Hírlap, 1994. okt. 3., 231. sz.
19. p.; Magyar Nemzet. 1994. okt. 3., 231.
sz. 4. p.

A szept. 30-okt. 2. között rendezett
konferencia zárónapjának vendége volt
Vastagh Pál igazságügyminiszter és
Kuncze Gábor belügyminiszter.

191. Danó Anna: Kórházi elbocsátások. =
Népszava. 1994. okt. 3., 231. sz. 4. p.;
Magyar Hírlap (Alföld mell.), 1994. okt.
3„ 231.sz. 8. p.

Október 7-én dönt a J-Nk-Sz Megyei
Közgyűlés dr. Böjthe Lajos kórház-
igazgató megbízásának visszavonásáról.

192. A. Sz. I.-R. R.: Szolnokon készülődnek.
Baján hallgatnak. Polgármester-kereső. =
Magyar Hírlap (Alföld mell.). 1994. okt.
3., 231.sz. 5. p.

Szolnoki jelöltek: Várhegyi Attila (FI-
DESZ). Petronyák László (MDF), Fodor
György (SZDSZ), Kovács Libor(MSZP).

193. (Felhívás.) = Magyar Hírlap (Alföld
mell.), 1994. okt. 3., 231. sz. 7. p.

II. Szolnoki Járműipari Szakkiállítás.
1994. okt. 8., Tiszaliget. Kép a kiállítás
emblémájáról.

194. Pályázati felhívás a Verseghy Nyelvmű-
velő Versenyre. = Művelődési Közlöny,
1994. okt. 4.. 27. sz. 1644. p.

Nevezési határidő 1994. dec. 12.

195. Rendőrkézen a szolnoki zsarolók. Várják
a károsultakat. = Magyar Nemzet, 1994.
okt. 5., 233. sz. 20. p.

Három zsarolót fogtak el Szolnokon.
Az egri borozó üzletvezetőjétől próbáltak
pénzt szerezni.

196. Fekete Zoltán: Az Esti Hírlap megkér-
dezte Várhegyi Attilát, a FIDESZ Orszá-
gos Választmányának elnökét. = Esii Hír-
lap, 1994. okt. 5., 233. sz. 4. p.

Szolnok polgármestere az új önkor-
mányzati törvényről, pártja önkormányza-
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ti választásokra való felkészüléséről, az
SZDSZ-F1DESZ együttműködés lehető-
ségéről nyilatkozik.

197. Az ÁVÜ döntött a Szolnoki Papír Rt.
felszámolásáról. Hitelelengedési lehetősé-
get kémek. = Világgazdaság. 1994. okt. (•>..
194. sz. 3. p.; Napi Gazdaság. 1994. okt.
6., 233. sz. 3. p.: Magyar Nemzet. 1994.
okt. 6., 234. sz. 1.. 13. p.: Magyar Hírlap.
1994. oki. 6.. 234. sz. II. p.: Esti Hírlap.
1994. okt. 6.. 234. sz. 3. p.: Népszabadság.
1994. okt. 6.. 234. sz. 5. p.: Új Magyaror-
szág. 1994. okt. 6.. 234. sz. 8. p.

198. Közgyűlés a szolnoki Mezőgépnél. Zöld
út a reorganizációnak. = Világgazdaság.
1994. okt. 7.. 195. sz. 6. p.

Kötvényeket bocsát ki. elengedi és át-
ütemezi a hitelek egy részét a Mezőgép Rt.

199. Varga Edit: Kórházi csőd precedens ér-
tékkel. = Esti Hírlap. 1994. okt. 7.. 235. sz.
4.p.

A Hetén) i Géz;) Kórház ellen felszámo-
lási eljárást kezdeményeztek és az igazga-
tó felmentését kérik.

200. Prinzhorn: teljesítettük az ÁVÜ feltétele-
it. Még mindig áll a szolnoki papírgyár. =
Világgazdaság. 1994. okt. 8.. 196. sz. 1., 3.
P-

201. Thomas Prinzhorn kártérítést követel'.' =
Napi Gazdasáu, 1994. okt. 8., 235. sz. 1..
3.p.

Még tart a huzavona a szolnoki papír-
gyár bezárása körül.

202. Újra indulhat a szolnoki papírgyár. =
Magyar Nemzet. 1994. okt. 8., 236. sz. 10.
P-

Az. osztrák Prinzhorn-cég hajlandó tel-
jesíteni az ÁVÜ feltételeit.

203. (Bor): Megcsonkították Kossuthot. =
Mai Nap, 1994. okt. 10.. 278. sz. 7. p.

A szolnoki Kossuth-szobor kardjának
története.

204. T. L.: Politikus hangulat, gyakorlatiasság
Szolnokon. = Számítástechnika. 1994.
okt. l l .,4l.sz. I..4. p.

IV. Országos Térinformatikai Konfe-
rencia Szolnokon.

205. H. J.: Patthelyzet Szolnokon. Kórház-
csőd. = Magyar Hírlap, 1994. okt. 11.,
238. sz. 5. p.

A megyei közgyűlés nem mentette fel
tisztségéből dr. Böjthe Lajos kórház-
igazgatót.

206. Polgármesterek csúcstalálkozója. = Ma-
gyar Hírlap. 1994. okt. 11., 238. sz. 6. p.

Az USA-beli Columbiában okt. 18-21.
között megrendezendő konferencia há-
romszáz meghívott vendégének egyike
Várhegyi Attila, Szolnok polgármestere
lesz.

207. Jövőre hídavatás Szolnokon. = Magyar
Hírlap. 1994. oki. I 1.. 238. sz. 6. p.

A Holt-Tisza híd üzembehelyezése
1995. jún. 30-án lesz. Az új híd 144 méter
lesz. Étidig 690 millió forintba került a
létesítmény.

208. Zalán Tibor: Pál hajnala. = Magyar Hír-
lap. 1994. okt. II.. 238. sz. 7. p.

209. Karcsúsítás előtt a Szolnoki Mezőgép Rt.
= Gazda. 1994. okt. 12., 41. sz. 11. p.

Négy egységét hirdette meg értékesítés-
re a szolnoki cég.

210. F. Zs.: Prinzhorn szolnoki csikicsukija. =
Napi Gazdaság, 1994. okt. 12., 238. sz. 3.
P-

Nyilatkozatháború a Szolnok Papír Rt.-
vcl kapcsolatban.

211. Szolnoki számvetés. = Magyar Hírlap,
1994. okt. 12.,239.sz.6.p.

A rendszerváltás óta eltelt időszak ta-
pasztalatait összegezték az okt. 29-én ren-
dezett tanácskozáson.

212. Dobos Tamás: Tiszta lappal a Tisza part-
ján? = Kápé, 1994. okt. 13., 41. sz. 5. p.

A szolnoki papírgyár osztrák tulajdono-
sa a továbbműködtetés mellett döntött.

213. Ballai József: Adószakértők, könyvvizs-
gálók. = Világgazdaság. 1994. okt. 13..
199. sz. 4. p.

Egymillió forintos kft.-ből 200 millió
forintos tőkéjű társasággá nőtt a szolnoki
székhelyű adótanácsadó, könyvvizsgáló
Hozam Rt.

214. Több pályázatot hirdet az ÁVÜ. = Nép-
szabadság. 1994. okt. 13., 240. sz. 10. p.;
Napi Gazdaság, 1994. okt. 13., 239. sz. 3.
P-

Megkezdődik a Szolnok Papír Rt. fel-
számolási ügye.

215. Koltai Tamás: A szabadság perspektívái.
= Élet és Irodalom, 1994. okt. 14.. 41. sz.
15. p.

Schiller: Don Carlos. A Szigligeti Szín-
ház előadását értelmezi, elemzi, értékeli a
kritika.

216. (Kalász): A vidék meg sem rezdül? Négy
.színházvezető a szegénység eleganciájá-
ról. = Élet és Irodalom. 1994. okt. 14., 41.
sz. 8. p.

A címbeli témával kapcsolatban nyilat-
kozik Spiró György szolnoki igazgató is.

217. Orlyn elfogták a szolnoki szélhámost.
Több mint százmillióval tartozik. = Ma-
gyar Nemzet, 1994. okt. 14.,241.sz. 16. p.

Párizsban elfogták Hoksári István szol-
noki ügyvédet.

218. Bérgyilkos végzett a vállalkozóval. =
Népszabadság, 1994. okt. 14., 241. sz. 21.
P-

Elfogták Hoksári István szélhámos
ügyvédet Párizsban és kézre került Tuska

János gyilkosa is. Mindkét elkövető szol-
noki.

219. (fazekas-ruck): Csaknem háromszáz
kezdeményezés. = Magyar Nemzet, 1994.
okt. 15., 242. sz. 1..6. p.

A kisebbségi önkormányzati választá-
sokról. Szolnokon 101 cigány nemzetiségi
jelentette be a jegyzőnek indulási szándé-
kát.

220. Sümegi Noémi: „Nem verhetünk éket a
kormánypártok közé." = Magyar Nemzet,
1994. okt. 15., 242. sz. 13. p.

Várhegyi Attila a Fideszen belüli ki-
sebbségről, a párt stratégiaváltásáról és
közvetítő szándékáról nyilatkozik.

221. Dr. Varró Vincze: Hetényi Géza. = Or-
vosi Hetilap, 1994. okt. 16., 42. sz. 2325-
2326. p.

Megemlékezés H. G. professzor szüle-
tésének centenáriumán. 1971-ben kórhá-
zat neveztek el róla Szolnokon.

222. Jurkovics János: Második felvonás a
szolnoki Hetényi Géza Kórház ügyében.
Fejek mégsem hullottak... = Magyar Hír-
lap (Alföld mell.), 1994. okt. 17., 243. sz.
l.p.

223. A. Szabó Imre: Cigányszínház Szolno-
kon. = Magyar Hírlap (Alföld mell.),
1994. okt. 17., 243. sz. 2. p.

A VMK és a Lungo Drom ER színpad
(Első Romaszínpad) megalakítását terve-
zi.

224. Borzák Tibor: Színházi tervek Szolno-
kon. A pénz egyre kevesebb. = Szabad
Föld, 1994. okt. 18.. 42. sz. 13. p.

Beszélgetés Spiró Györggyel, a Szigli-
geti Színház igazgatójával.

225. Tranzakciós igazgatói döntések a Priva-
tizációs Ágazati Bizottságok javaslatai
alapján. = Gazda, 1994. okt. 19., 42. sz.
II .p .

Vagyonvédelmi ügyként értékesítheti
az Alföldi Gabonaipari Rt. a Szolnok,
Mártírok u. 57. sz. alatti malmot a hozzá-
tartozó tárházzal, valamint a kunszentmár-
toni keverőüzemet.

226. (K. G.): Még mindig pókéreznek a papír-
gyárral. = Blikk. 1994. okt. 19., 196. sz. 5.
P-

227. E. S. K.: „Higgyetek, hogy lássatok." =
Tallózó, 1994. okt. 20., 42. sz. 2010-
2011. p. (= Új Néplap, 1994. okt. 11.)

Gyurcsok József, visegrádi gyógyító
bemutatása. Okt. 4-én a Szolnok Városi
Televízió vendége volt.

228. Ott nem kellett, itt bizonyított. = Blikk,
1994. okt. 20., 197. sz. 13. p.

Nagy Károly szolnoki kézilabda edző
pályája és tervei.

229. Molnár Csaba: Thomas Prínzhorn ezút-
tal vesztett. Az ÁFI a Szolnoki Papírgyár
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felszámolásáért. = Napi Gazdaság, Üzlet,
Világ, Politika, 1994. okt. 20., 245. sz. 1.,
3.p.

Az ÁFI okt. 17-én felszámolási kérel-
met nyújtott be a gyár ellen.

230. Nonprofit akadémia Szolnokon. = Ma-
gyar Hírlap, 1994. okt. 20., 246. sz. 6. p.

A VMK-ban megrendezésre kerülő stú-
dium 1994. okt. 29. és 1995. jan. 28.
között hetente egy alkalommal előadások
megtartásával ad tájékoztatást a témában.

231. Tu. J.: Szolnokon a veszélyes hulladék-
ról. A vadlerakók ártalmai. = Magyar Hír-
lap, 1994. okt. 21., 247. sz. 6. p.

A megyeháza dísztermében konferenci-
át rendeztek a szakemberek számára a
környezetvédelem feladatairól.

232. Eszéki Erzsébet: A kifelé létezés szüne-
tel. Beszélgetés Zalán Tiborral. = Magyar
Hírlap (Ahogy tetszik mell.), 1994. okt.
22., 248. sz. 3. p.

Fotó is.

233. Spiró György: Gyorshír. = Magyar Hír-
lap, 1994. okt. 24.. 249. sz. 7. p.

Gondolatok egy angliai eset kapcsán.
Manchester polgárai városukat ért kritika
cáfolataként azzal érveltek, hogy 13 szín-
házuk és egy csomó könyvesboltjuk van.
A kultúra helye egy társadalom életében.

234. Varga Sándor: Kisebbségi jogvédő iroda
Szolnokon. Jogállam - papíron. = Magyar
Hírlap (Alföld mell.), 1994. okt. 24., 249.
sz. 7. p.

Dr. Pál fi Miklós irodavezető tájékoz-
tatója.

235. Műemlékek védetté nyilvánításáról. =
Magyar Közlöny. 1994. okt. 26., 105. sz.
3420. p.; Művelődési Közlöny, 1994. nov.
18., 32. sz. 1738. p.

Műemlék jellegűvé nyilvánítják Szol-
nok városban lévő, ,.Ó Szolnok" vasútál-
lomás Indóházát és Vízházát.

236. Turcsányi János: Európai mozihét Szol-
nokon. = Magyar Hírlap, 1994. okt. 26.,
257. sz. 6. p.

Nov. 10-16. között a Tallinn Mozi is
részt vett az európai filmeket népszerűsítő
rendezvénysorozatban.

237. Bérezés László: Csipások. Stanislaw
Wypianski: Novemberi éj. = Magyar Na-
rancs, 1994. okt. 27., 43. sz. 30. p.

Kritika a Szigligeti Színház előadásáról.
Rendezte: Zsótér Sándor.

238. Vezda János: A félelmetes X. úr. = Zsa-
ru, 1994. okt. 27., 43. sz. 36. p.

14 millió forinthoz jutott jogtalanul a
Kereskedelmi Bank Rt. szolnoki fiókjában
egy körözés alatt álló ismeretlen csaló.

239. Sárközy Péter: Történések és történé-
szek. = Új Magyarország, 1994. okt. 28.,
253. sz. l l .p .

Szolnok alatt, a Holt-Tisza mentén véd-
te a partszakaszt a szerző 1944. okt. 15-én.
Milyen információkkal rendelkeztek, ho-
gyan élték meg a háborúból való kiugrási
kísérletet? Visszaemlékezés.

240. Postarablás Szolnokon. Egy piros színű
kocsival hajtottak el. = Magyar Nemzet.
1994. okt. 28., 253. sz. 16. p.; Kurír, 1994.
okt. 27., 295. sz. 1. p.; Népszava, 1994.
okt. 28.. 253. sz. 16. p.; Népszabadság,
1994. okt. 28.. 253. sz. 29. p.

Okt. 26-án kirabolták Szolnokon a Vá-
rosmajor úti postahivatalt. Az álarcos rab-
lók közel 100 ezer forintot vittek el.

241. Jubilál a szolnoki Pelikán táncklub. =
Magyar Hírlap. 1994. okt. 29., 254. sz. 6.
P-

Fennállásának 5. évfordulóját az Olaj-
bányász sportcsarnokában ünnepli meg a
táncklub.

242. Tanácskozás az önkormányzatokról. =
Népszava. 1994. okt. 31., 230. sz. 2. p.

243. Varga Sándor: Fölszámolás zsákutcák-
kal. Feltámadhat a szolnoki temetkezési
vállalkozás. = Magyar Hírlap (Alföld
mell.), 1994. okt. 31., 255. sz. 2. p.

Csődbe ment a volt megyei temetkezési
vállalat utódja, az Unitas Rt.

244. Vita a céltámogatásokról. Önkormány-
zati konferencia Szolnokon. = Népszabad-
ság, 1994. okt. 31., 255. sz. 4. p.

Az okt. 29-én rendezett konferencia
vendége volt Kuncze Gábor belügymi-
niszter is.

245. Kolozsi Sándor: Elismerések, és akik
megkaphatják. Mit kell tudni a FIAP-ról
és kitüntetéseiről. = Fotó, 1994. novem-
ber, 7. sz. 18. p.

Szolnoki fotós írása, aki 1992-ben ma-
ga is F1AP kitüntetést kapott.

246. Fotóélet. = Fotó, 1994. november, 7. sz.
59. p.

Csabai István és Kardos Tamás szolno-
ki fotósok két hetet Indiában töltöttek. Az
ott készített felvételeiket a VMK Galériá-
jában mutatták be.

247. Zalán Tibor: Közelítő üveglap. = Új For-
rás, 1994. november, 9. sz. 63-64. p.

Szolnoki születésű költő verse.

248. Tóth László: A romantikától a személy-
telenig. Beszélgetés Zalán Tiborral. = Új
Forrás, 1994. november, 9. sz. 65-75. p.

249. Zalán Tibor: Tegyük fel. = Új Forrás,
1994. november, 9. sz. 75-76. p.

Vers.

250. Bodrogi László (Stollwerck-FTC) és
Szolnoki Cukorgyár csapata győzött a Ti-
szántúlon. = Pedál, 1994. november, 11.
sz. 18. p.

A 38. Tiszántúli körverseny eredmé-
nye.

251. Földes Attila: Nem véletlen a véletlen? =
Ufómagazin, 1994. november, 11. sz. 22-
23. p.

Hogyan és miért kezdett Mars-kutatás-
sal foglalkozni a szolnoki szerző.

252. Lőrinczy György: Gondolatok a korrup-
ciós bűncselekmények reformjának szük-
ségességéről. = Magyar Jog, 1994. no-
vember, 11. sz. 671-681. p.

A szerző főügyészhelyettes Szolnokon.
A dolgozat a Kozma Sándor emlékére
kiírt pályázaton első díjat kapott.

253. (Fotó.) = Ufómagazin, 1994. november,
11. sz. Címoldal belső oldala.

Fotók a debreceni Ufókongresszus
résztvevőiről. Földes Attila szolnoki ufó-
kutató.

254. uz: Papíripari párviadal. = Privinfo,
1994. nov. 1., 21. sz. 36. p.

255. Szolnoki papírgyár. Bírósági döntés a
héten. = Világgazdaság, 1994. nov. 1.,
212. sz. l.p.

A héten döntenek a gyár sorsáról.

256. Négy sávon a négyesen. = Magyar Hír-
lap, 1994. nov. 2„ 257. sz. l l .p .

Nov. l-jén átadták a 4. sz. főút négysá-
vos, 2,2 km-es szakaszát Szolnok és Sza-
jol között.

257. Szárnyvonatvita: merénylet a falvak el-
len? = Népszabadság, 1994. nov. 2.. 257.
sz. 6. p.

A megyében a martfűi növényolajgyá-
rat és a szolnoki cukorgyárat érintené az
intézkedés.

258. Kerékgyártó T. István: A többség hatal-
ma és a kisebbség joga. = Magyar Hírlap.
1994. nov. 2.. 257. sz. 7. p.

Szolnoki szociológus írása a kisebbségi
önkormányzatokról, a kisebbségek hely-
zetéről (főként a cigányságról).

259. Tolnai Antal: Disszonáns hangok. =
Népszava, 1994. nov. 2., 257. sz. 7. p.

Szolnoki olvasó véleménye az okt. 23-
ai ünnepségek kapcsán.

260. Zalán Tibor: Pál találkozik a nővel. =
Magyar Hírlap. 1994. nov. 2., 257. sz. 7. p.

261. Franka Tibor: Kádár káder-hintaszék-
ben. (1-2. rész) = Új Magyarország, 1994.
nov. 3.. 258. sz. 6. p.; Új Magyarország,
1994. nov. 4.. 259. sz. 10. p.

Interjú Berecz Jánossal. A Forradalmi
Munkás-Paraszt Kormány szolnoki meg-
alakulásáról is beszél. Miért itt alakult
meg?

262. Karambolozó kézilabdázó. = Blikk.
1994. nov. 4., 210. sz. 15. p.

Szotyori István, a MOL Szolnoki KK
játékosa ittasan vezette kocsiját és balese-
tet okozott. A rendőrség és a klub eljárást
indított ellene.

263. F. Zs.: Prinzhom leírta szolnoki vállalko-
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zását. = Napi Gazdaság. 1994. nov. 4..
258. sz. 3. p.

264. Szolnoki Papír Rt.: felszámolás'.' = Nép-
szabadság, 1994. nov. 4.. 259. sz. 5. p.

A Papíripari Vállalat felszámolási eljá-
rást indított a Szolnok Papír Rt. ellen. A
bíróság elrendelte a felszámolást.

265. (borzák): Szolnokon, előzetesben. Ott.
túl a rácson. = Mai Nap. 1994. nov. 4..
303. sz. 6. p.

Nyilatkozik dr. Sipaki Ferenc ómag\. a
Szolnoki Binitetésvégrchaitó lnlézet pa-
rancsnoka. A bonon zsúfolt, a dolgozók
bérei alacsoinak.

266. Borzák Tibor: Szociális bűnözés vagy
szélhámoskiráh. = Mai Nap. 1994. nov.
6.. 305. sz. 20-21. p.

Az ország egyik szélhámosa. Horváth
Zoltán nov. 10-én szabadul a szolnoki
börtönből. Páhafutása alatt mindig Szol-
nokon bukott le. Beszélgetés.

267. Kínai üzletemberek Szolnokon. = Nép-
szabadság. 1994. nov. 8.. 262. sz. 5. p.

\z AgrokerRi. mezőgazdasági gépeket
vásárolt a kínai delegációtól.

268. Szolnoki Afész. Pirospaprika-forgalmi
siker. = ÁFÉSZ Magazin. 1994. nov. 10.,
23. sz. 5. p.

A Szolnok és Vidéke Áfész boltjaiban
nem volt szennyezett paprika.

269. Szabó Szilárd: „Nulladik típusú" találko-
zó. = Heti Chip, 1994. nov. 10., 45. sz. 9.
P

Tudósítás a szolnoki térinformatikai
konferenciáról.

270. (Színházak 1994/95-ös évadjának mű-
sorterve.) = Magyar Narancs (Színház
mell.), 1994. nov. 10., 45. sz. IV-VI. p.

A Szigligeti Színház műsora, a társulat
új tagjainak félsorolása, jegyárak.

271. M. G.: Keseredik a cukor, felszántják a
pályát. = Blikk, 1994. nov. 10., 215. sz.
13. p.

A Szolnoki Cukorgyár NB Ill-as labda-
rúgó csapatának pályáját megvásárolta
egy kft., de a csapatra nincs szüksége.

272. Ajánló. = Magyar Hírlap, 1994. nov. 10.,
264. sz. 15. p.

Hangyási Attila Egy Más Világ c. kép-
kiállítását nov. 11-én nyitják meg a szol-
noki VMK-ban.

273. Radosza Sándor: Csaknem elment mel-
lette a szerencse. Amikor a fényképészt
fényképezik. = Blikk, 1994. nov. 11., 216.
sz. 7. p.

A szolnoki László Jánosné 100 000
forintot és egy színes tv-t nyert a Blikk-
bingón. Fotó is.

274. Bános Tibor: Hová tűnt az. aláz.at? Csak a
képre emlékezem... Egri Kati. = Mai Nap,
1994. nov. 13., 312. sz. 22. p.

A színésznő szívesen mesél a Szigligeti
Színháznál töltöli hal évről. Fotók is.

275. Orsós László Jakab: Lokálforradalom
Szolnokon. = Népszabadság. 1994. nov.
15.. 268. sz. 22. p.

Wyspianski: Novemberi éj. A Szigligeti
Színház előadásának méltatása. Rendezte
Zsólér Sándor.

276. Röviden. = Magyar Hírlap, 1994. nov.
15.. 268. sz. 23. p.

Felavatlak Szigligeti Ede szobrát Szol-
nokon.

277. Papírgyári csikicsuki. = Népszabadság,
1994. nov. 15.. 268. sz. 5. p.

Újabb koncepció a Szolnoki Papír Rt.
ügyében. Az AVÜ megállapodott az oszt-
rák céggel a tartozások kiegyenlítésében
és a gyár újraindításában.

278. Lukács Csaba: Az utolsó tánc. Spéter
Erzsébet megszünteti az Erzsébet-dijat. =
Esti Hírlap, 1994. nov. 15., 268. sz. 9. p.;
Kurír, 1994. nov. 16., 315. sz. 4. p.

A hírt a szolnoki Szigligeti Színházban
rendezett díjkiosztó gálán jelentette be a
díj alapítója.

279. Körösi Tamás: Állítja: nincs köze a maf-
fiához. = Blikk, 1994. nov. 16., 220. sz.
13. p.

Interjú Sztoján Ivkoviccsal, a Szolnoki
Olajbányász kosárlabdázójával. Az általa
vezetett pizzéria tulajdonosát a Marinko-
féle halálbrigád végezte ki.

280. Drága igazgató. = Népszava, 1994. nov.
16., 269. sz. 4. p.; Magyar Nemzet, 1994.
nov. 17., 270. sz. 1„4. p.

Saját akaratából távozik a Hetényi Géza
Kórház igazgatói posztjáról dr. Böjthe
Lajos. Lemondása volt ugyanis a 300
millió forintos kölcsön megkapásának fel-
tétele.

281. Szakonyi Péter: Újraindul a termelés
Szolnokon. = Népszava, 1994. nov. 16.,
269. sz. 5. p.; Magyar Hírlap, 1994. nov.
I7.,270.SZ. l l .p.

282. Szolnoki szemle. = Magyar Hírlap,
1994. nov. 17., 270. sz. 6. p.

Önkormányzati szemlét tartottak Szol-
nokon a polgármesteri hivatal és intézmé-
nyeinek szakértői Várhegyi Attila polgár-
mester vezetésével.

283. Zalán Tibor: Pál és a vélemény. = Ma-
gyar Hírlap, 1994. nov. 17., 270. sz. 7. p.

284. Szolnok Papír Rt. Tiltakozó levél az ága-
zati szakszervezettől. = Világgazdaság,
1994. nov. 18., 225. sz. 4. p.; Napi Gazda-
ság, 1994. nov. 18., 270. sz. 3. p.; Népsza-
va, 1994. nov. 18., 271. sz. 2. p.; Kurír,
1994. nov. 18., 317. sz. 2. p.

285. Szigligeti szobor. = Népszava, 1994.
nov. 18.,271.sz. 12. p.

Nov. 14-én a Szigligeti Színház melletti

parkban felavatták Szigligeti Ede szobrát,
amely Pogány Gábor Benő alkotása.

286. Drogellenes fejtágító Szolnokon. = Ma-
gyar Hírlap, 1994. nov. 18., 271. sz. 6. p.

Nov. 17-én Rajtunk is múlik! címmel
rendezett a témában találkozót a Szolnoki
Nevelési Tanácsadó.

287. Turcsányi János: Kosarat kaptak a szol-
nokiak Los Angelesben. = Magyar Hírlap,
1994. nov. 18., 271.sz. 6. p.

Nem sikerült üzletet kötniük a J-Nk-Sz
Megyei Vállalkozásfejlesztési Iroda mun-
katársainak az Egyesült Államok legna-
gyobb élelmiszeripari kiállításán.

288. Agrárfórum Szolnokon. Nem lesz állami
felvásárlás. = Új Magyarország, 1994.
nov. 19., 272. sz. 8. p.

Nov. 18-án Lakos László FM miniszter
a szolnoki fórum vendégelőadója volt.

289. T. I.: Mégis Prinzhomé a Szolnok Papír
Rt. A dolgozók felszámolást akarnak. =
Magyar Hírlap, 1994. nov. 21., 273. sz.

Az ÁVÜ októberi döntését megváltoz-
tatva nov. 16-án felszólította a Papíripari
Vállalatot a felszámolási eljárás visszavo-
nására.

290. Nepálból és Indiából Szolnokra. = Ma-
gyar Hírlap, 1994. nov. 21., 273. sz. 6. p.

Az ENSZ mellett működő Nem Kor-
mányzati Szervezetek három munkatársa
látogatta meg a szolnoki Cigány Szociális
Központot.

291. S-Cz. Gy.: Fölösleges szolnoki iskolák.
Racionalizálás egyenlő a megszüntetés-
sel? = Magyar Hírlap (Alföld mell.), 1994.
nov. 21., 273. sz. 7. p.

Szolnok új oktatáspolitikai koncepció-
ját a kidolgozó team vezetője, Román
Béla mutatja be.

292. Seprősi-Czárán György: Eltűnt pontok
nyomában. Ki tud többet az összeadásról?
= Magyar Hírlap (Alföld mell.), 1994.
nov. 21., 273. sz. 9. p.

A Ki tud többet Magyarországról? c.
tévés vetélkedő egyik szolnoki csapatának
kapitánya, Csajka Gizella 'óvást nyújtott
be a versennyel kapcsolatban. Nyilatkoz-
nak az érintettek.

293. G. Á.: Szolnok Papír Rt. Felszámolás
helyett újraindítás. = Napi Gazdaság,
1994. nov. 22., 273. sz. 3. p.

Kardos György vezérigazgató nyilatko-
zata alapján.

294. Orbán András: Solami szalámi. = Ma-
gyar Mezőgazdaság, 1994. nov. 23., 47.
sz. 25. p.

A szolnoki cég két kolbászféleségét is
kitüntették a Foodapest kiállításon. Interjú
Lévai Juliannával, a Solami Húsipari Rt.
vezérigazgatójával.
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295. Kiváló Minőségű Élelmiszerek - High
Qualiti Food névsora. = Magyar Mező-
gazdaság, 1994. nov. 23., 47. sz. 36. p.

A Foodapest '94 kitüntetettjei között
szerepel két termékével is a szolnoki Sola-
mi Húsipari Rt.

296. Kiváló minőségű élelmiszerek. = Napi
Gazdaság, 1994. nov. 23., 274. sz. 10. p.

A 156 benevezett termék közül a Sola-
mi Húsipari Rt. két terméke is megkapta a
rangos elismerést: „Korona" Tanyasi kol-
bász, „Korona" Kunsági kolbász.

297. Nem panel lakásárak vidéken. = Magyar
Hírlap (Ingatlanbörze c. mell.), 1994. nov.
23., 275. sz. 17. p.

Szolnok belvárosában 30 ezer Ft/m2,
külvárosban 37 ezer Ft/m2.

298. Mánár Jánosné: A döntés nem könnyű. =
Magyar Hírlap, 1994. nov. 23., 275. sz.
22. p.

A szolnoki olvasó nem ért egyet Wisin-
ger István műsoridő-gazdálkodásával. Jó
lenne, ha a politikai műsorokat nem a
szórakoztató filmekkel egyidőben sugá-
rozná a televízió.

299. Inkognitóban. Szolnoki Rendőrkapi-
tányság Ügyfélszolgálati Irodája. Szapáry
u. 18. = Zsaru, 1994. nov. 24., 47. sz. 16.
P-

Az iroda működési nehézségeiről, mun-
kájuk minőségéről.

300. pb: Ciki. = Tallózó, 1994. nov. 24., 47.
sz. 2213. p. (= Jászkun Krónika, 1994.
nov. 16. Jut eszembe rovat.)

Palágyi Béla újságíró véleményét köz-
lik a pedagógus kérdésről. Horn Gyula
miniszterelnök „sok a közalkalmazott" ál-
láspontjára reagál.

301. Tasnádi Márton: Négyszemközt Albert
Gyöngyivel. = Tallózó. 1994. nov. 24., 47.
sz. 2243. p. (= Jászkun Krónika, 1994.
nov. 15.)

Interjú a Magyar Rádió munkatársával.

302. „Nem a kutyamenhely, csak a hely miatt
tiltakozunk." = Tallózó, 1994. nov. 24.,
47. sz. 2249-2250. p. (= Új Néplap, 1994.
nov. 17.)

Szolnokon, a Thököly úton tervezi az
önkormányzat az objektum felépítését, a
lakók azonban tiltakoznak.

303. Mészáros Géza: Botrány az elnökségi
ülésen. = Blikk. 1994. nov. 24., 227. sz.
14. p.

A hétvégén ülésezett a J-Nk-Sz Megyei
Labdarúgó Szövetség elnöksége. Fegyel-
mi felelősségrevonást javasolnak Maros-
vári Csaba, a megye JB-elnöke ellen.

304. Ürmössy Ildikó: Európai oktatási fórum.
= Köznevelés, 1994. nov. 25., 38. sz. 16.

P-
Beszámoló a COMNET VII. Európai

fórumáról. A szerző főiskolai docens
Szolnokon.

305. Ajánló. = Magyar Hírlap, 1994. nov. 25.,
277. sz. 25. p.

Jakobi-Martos-Bródy: Sybill c. ope-
rettjének premierje lesz ma Szolnokon.
Rendező Victor Ioan Frunza.

306. Pneumatikái diákvetélkedő. = Magyar
Hírlap, 1994. nov. 26., 278. sz. 6. p.

Az országos versenyt Szolnokon, a
Pálffy János Műszeripari és Vegyipari
Szakközépiskolában rendezték.

307. Ki lesz az év mágusa? = Vasárnapi Hí-
rek, 1994. nov. 27., 48. sz. 12. p.

Nov. 26-28. bűvészverseny Szolnokon.
Az Év Mágusa cím odaítélésére is sor
kerül.

308.Országos illúzió. = Kurír, 1994. nov. 27.,
326. sz. 2. p.

Országos bűvészverseny kezdődött
nov. 26-án Szolnokon.

309. B. S.: Illúzió a premier. = Kurír, 1994.
nov. 28., 327. sz. 15. p.

A Szigligeti Színház Sybill bemutatójá-
nak kritikája. Nem sikerült a rendezés,
ezért Frunza román rendezőnek felmond-
tak.

310. Ajánló. = Magyar Hírlap, 1994. nov. 29..
280. sz. 6. p.

Nov. 29-én Ibsen Ha mi holtak feltáma-
dunk c. drámáját mutatja be a szolnoki
szobaszínház.

311. Agrárfórum Szolnokon. = Magyar Me-
zőgazdaság, 1994. nov. 30., 48. sz. 2. p.

Lakos László földművelésügyi minisz-
ter előadása.

312. (m.p.): Megfejik a vevőt? = Magyar
Nemzet, 1994. nov. 30., 281. sz. 11. p.

A Szolnoktej Rt. és az Északtej Rt. jövő
évi terveiről. 20%-os áremelés várható.

313. Lajkó István: Halász szakmunkásvizsga
Tatán. = Halászat, 1994. Ősz, 3. sz. 113-
114. p.

A hároméves képzést közepesen meg-
felelt minősítéssel fejezte be Fodor László,
a szolnoki Halász Kft. munkatársa.

Ld. még a 71., 139., 315., 341. sz. tételt

Tisza
314. Ivicsics Ferenc: Emlékezz a nagy el-

ődökre! = Víztükör. 1994. 11. sz. 15-16.

P-
Emlékbeszéd Kvassay Jenő és Sajó

Elemér sírjánál. Óriási szerepük volt a
Tisza-völgy rendezésének végrehajtásá-
ban.

Pazsa Tibor nyilatkozata alapján. Szolnok
esetében csak szennyvíztisztítómű felépí-
tésejelenthetne megoldást.

Tisza, Holt-ágak
316. Gyulai Ferenc: Vízparton. Az Alcsi-Hol-

tág. = Reform. 1994. okt. 21., 42. sz. 32. p.
Tanácsok a holtágon horgászóknak.
Ld. még a 207. sz. tételt.

Tisza-tó
317. Farkas Gábor munkái. = Országépítő,

1994. 3. sz. 9-10. p.
A kecskeméti építész 1990-ben oktatói

tevékenységet folytatott a „Tisza-tó" Épí-
tészeti Alkotótáborban.

318.1. RAPALA - Magyar Horgász Kupa. =
Magyar Horgász, 1994. október, 10. sz. 2.
P-

Felhívás a versenyre.

319. Rekordlista. = Magyar Horgász, 1994.
november, 11. sz. 9. p.

A Tisza-tó tiszanánai szakaszán 12.2
kg-os nyurgapontyot fogott a budapesti
Kutas Gergely. Fotó.

320. Vigyázz a Tisza-tóra! = Esti Hírlap,
1994. nov. 10..264. sz.13. p.

A Magyar Villamos Művek Rt. privati-
zációja során a Kiskörei Erőmű egy köz-
hasznú társaság birtokába kerülne.

321. Tisza-tó. = Kereskedelmi Élet, 1994.
nov. 19., 46. sz. 2. p.

A kiskörei tározó környezeti állapotáról
tanácskoztak. Nagy István (Közép-Tisza-
vidéki Vízügyi lg. vez.) véleménye: a tó
ökológiai állapotajó, a víz minősége meg-
felelő.

322. Apasztják a Tisza-tavat. = Gazda, 1994.
nov. 23.. 47. sz. 10. p.

Csökkentik a Tisza-tó vízszintjét. Jövő
év márciusáig 1,1 méterrel lesz alacso-
nyabb a tó szintje.

Tiszaföldvár
323. A Hét Törzs Alapítvány pályadíjai. =

Alapítványi Hírlevél, 1994. 10. sz. 19-20.
P-

1994. első felében támogatást nyert pá-
lyázatok.

324. Tu. J.: Tűz Tiszaföldváron. A hős sofőr.
= Magyar Hírlap, 1994. okt. 14., 241. sz.
31.p.

A Petrol Kft. üzemében benzin-szi-
vattyúzás közben tűz ütött ki, melynek
továbbterjedését Nagy László lélekjelen-
léte akadályozta meg.

315. Varga Sándor: Tiszta vizet a Tiszába! = 325. balogh: Hagyományos áfész napok Ti-
Magyar Hírlap (Alföld mell.), 1994. okt. szaföldváron és vidékén. = ÁFÉSZ Maga-
24., 249. sz. 2. p. zin, 1994. okt. 27., 22. sz. 11. p.

Tájékoztatás a folyó tisztaságáról dr. Az Őszi Áfész Napok rendezvényeiről.
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326. K. J.: Kinevetnek? = Ufómagazin, 1994.
november, 11. sz. 41. p.

Ufóval való találkozását írja le a tisza-
földvári olvasó.

Ld. még a 44., 72. sz. tételt.

Tiszafüred
327. Emléktábla a tiszafüredi mártíroknak. =

Magyar Hírlap. 1994. nov. 21.. 273. sz.
23. p.

A holocaust ötvenedik évfordulója al-
kalmából rendezett megemlékezés kereté-
ben emléktáblái avatlak fel a hajdani zsi-
nagóga falán.

Ld. mée a 166. s/. tételt.

Tiszaug
328. Vásárhelyi Dániel. = Országépítő. 1994.

3. sz. 59. p.
Foló n kecskeméti belsőépítész néhány

munkájáról, nvaraló a Holt-Tiszánál. Ti-
szauí.

Tószeg
329. Bús Ella: Félpénz nászajándékkal. = Re-

form. 1994. nov. 11.. 45. sz. 12-14. p.
A Szolnok és Vidéke Áfész tószegi

benzinkútjai a Győri Bt-nek adta el az
önkonnányzai. annak ellenére, hogy keve-
sebbet ígértek érte, mint Urbán Sándor és
társai. Az utóbbi személyek feljelentést
tettek a rendőrségen.

Törökszentmiklós
330. Sarkadi Ferenc: Alulnézetben. = Privát

Profil, 1994. október, 10. sz. 115. p.
A Törökszentmiklóson működő

SANSZ Bt. tulajdonos-cégvezetőjének ol-
vasói levele.

331. Sz. S.: Polgárőr-találkozó Törökszent-
miklóson. = Hírhozó. 1994. oki. 6., 40. sz.
9. p.

A J-Nk-Sz megyei polgárőrök és a
Magyar Polgárőr Szövetség nagyszabású
rendezvényének programja. Díszvendég
volt Kopáisy Sándor, a szövetség elnöke.
Fotók is.

332. Törökszentmiklósi Áfész. Hitel nélkül
gazdálkodhat. = Világgazdaság, 1994.
okt. 25.. 207. sz. 4. p.

A 4500 taggal működő áfész gazdálko-
dási sikereiről.

333. Az elmeszelt kapuvédő. = Blikk, 1994.
oki. 28.. 204. sz. 15. p.

Nyolc hónapra eltiltották a játéktól Fe-
jes Lászlót, a Törökszentmiklós kézilab-
dacsapatának kapusát. Röviden az okok-
ról.

334. Vezda János: Karmolásos szatírjáték. =
Zsaru. 1994. nov. 3., 44. sz. 36. p.

Az erőszakos közösülés vádjával letar-
tóztatott Zsákai György a Törökszentmik-
lósi Rendőrkapitányság lakója. Nyilatko-
zik a vádlott és Kiszel Attila őrnagy.

335. Törökszentmiklósi Áfész. Pénztárkeze-
lői tanfolyam. = ÁFÉSZ Magazin, 1994.
nov. 10., 23. sz. 4. p.

Továbbképzésen ismerkedhettek az ér-
deklődő eladók a modern pénztárgépek-
kel.

336. Törökszentmiklósi Áfész. Megmaradtak
az ipari ágazatok. = AFESZ Magazin,
1994. nov. 24., 24. sz. 4. p.

Más szövetkezetekkel ellentétben nem
építették le az ipari ágazatokat.

Túrkeve
337. Tiszai Lajos: „Száz vasútat, ezerét". =

Tallózó, 1994. nov. 10., 45. sz. 2126. p. (=
Jászkun Krónika, 1994. nov. 1.)

A túrkevei vasútvonal megszüntetésé-
nek hátrányairól, az okozott nehézségek-
ről, más vonalak megszüntetéséről.

Új szász
338. Kitüntetések. = Magyar Horgász, 1994.

október, 10. sz. 6. p.
A „Horgászsportért" kitüntetésben ré-

szesült Veres János, az Újszászi Szabad-
ság HE volt elnöke.

339. Feszületet égettek Újszászon. = Népsza-
badság, 1994. nov. 11., 265. sz. 29. p.

Újszászon a katolikus templom előtt
megrongálták a feszületet.

Vezseny
340. Traktor a Tiszában. = Népszabadság,

1994. nov. 12.. 266. sz. 21. p.
Baleset történt a vezsenyi kompnál. Egy

traktor rakományával a Tiszába csúszott
és elmerült.

Zagyva
341. J. J.: Veszélyben a Zagyva folyó bal parti

töltése. = Magyar Hírlap (Alföld mell.),
1994. nov. 14., 267. sz. 4. p.

Szolnok-Zagyvarékas között 6 km-nyi
a veszélyeztetett gáthossz. A gát újraépíté-
sének költsége 100 millió forint lenne.

Zagyvarékas
Ld. a 341. sz. tételt.



TELEVÍZIÓ

Zelei Miklós

Duna TV: nem kérdés
Éteri nemzet a magyar, mióta megindult a Duna TV.

Legalább az antennák érzékelője egyféle irányul Szépkenyerű-
szentmártonban, Dunaszerdahelyen, a ketté szelt Sátoraljaúj-
helyen, Beregszászon, Szabadkán, Felsőpulyán, meg Buda-
pesten, és persze Tokióban, Londonban és Jeruzsálemben is.

Régóta a szünetjelek szakértője és nagy élvezője vagyok.
A Duna TV bevezető műsorait, a hangtalan, esetleg zénekí-
sérettel színesített különös városműsorokat nagyon kedve-
lem. Sehol egy szó, csak mennek a képek, a képeken
mennek az emberek, az autók, és megismerem Királyhel-
mec randácska főterét, a még randább, késősztálini stílben
épült városházával. De a városháza falán már az új címer, a
szőlőfürtös, amit egy határontúli közösség magának mentett
ki a történelemből, láthatják a határontúli magyarok Szé-
kelyudvarhelyen is, akik talán már a városkájukat se tudják
kimenteni, mert mostanában kapott az udvarhelyi önkor-
mányzat utasítást, hogy harmincvalahány tiszti lakás kell a
hadseregnek. Mert onnan nézve mi vagyunk a határon túli
magyarok, itt Budapesten, Szolnokon, és a nevét magyaro-
sított Tiszaújvároson... A királyhelmeciek meg egyenesét
két határon túli magyarok. És akkor nem beszéltünk még az
árkon-bokron túli magyarokról, mert ki tudja, ők most
merre járnak éppen.

Önkormányzat és utasítás: elég nagy szemantikai összefér-

hetetlenség. Mert mondjuk a királyhelmeci önkormányzat is
kapott az udvarhelyihez hasonló katonai ukázt, csak nekik
módjukban állt a parancsmegtagadás.

És akkor a Duna képernyőre benyomják a helmeci szőlő-
fürtöt, .szanzsen'... Érti, aki érti. Többen inkább nem, de a kép
akkor is szép, s arra mutat, hogy az információhiányban is
viszonylag egységesek vagyunk.

Van ugye a Mátyás szobor, Klúzsnapokában, az igen, az
egy határontúli magyar. Őt megvédj ük, ha ez nem kerül
semmibe.

De Sislócon akár az egész falut fölszámolhatnák, a kutya se
törődne vele. Elismerem, elfárad az ember, ha ennyiféle
diktatúrát kell figyelmére méltatnia. Ebben lakik vereségünk
édes titka.

Aztán a másik napon egy másik város képei jönnek, s
készülget a leltár.

Hogy jó-e a műsor? Hát én azt nem tudom megmondani. A
válaszadónak arra kellene felelnie, jó volt-e az elmúlt húsz,
harminc, negyven, ötven, hatvan év magyar filmgyártása. Azt
hiszem, inkább igen, mint nem. És amíg ezeket a filmeket szép
sorban, szisztematikusan mind be nem mutatják, addig a
műsor biztos jó. A kis antennák az Isten háta mögötti erdőszé-
leken, a többségi blokkházak eldugott lakásaiban ráfordulnak a
műholdra, és a műsor jó.

Kör/tér

Híreink
- Október 14-én nyílt kiállítása Szolnokon a Városi

Művelődési Központban Bészabó András képzőművész-
nek. A tárlatot Szemadám György nyitotta meg.

- November 4-én a hajdúszoboszlói Kisgalériában mu-
tatta be festményeit Torok Sándor festőművész. A kiállítás
előtt Körmendi Lajos mondott megnyitó beszédet.

- November 11-én a szolnoki Városi Művelődési Köz-
pontban Tóth Sándor textiltervező iparművész, grafikusmű-
vész nyitotta meg Hangyási Attila Egy Más Világ című
kiállítását.

- November 17-én a mezőtúri Közösségi Házban a „Ki
viszi át a szerelmet?" Alapítvány rendezésében irodalmi est
volt, melynek vendégeként Fodor András Kossuth-díjas
költő beszélt életéről és munkásságáról. Az irodalmi estet
Körmendi Lajos vezette.
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Folytatás az I. oldalról

tásra, függetlenül attól, nyilvánvalóan függetlenül, ténylegesen
rászorul-e az illető, illetve valóban indokolt-e a támogatása,
mindenki tudja előre, ki kap életmű-díjat és kit küldenek el a
francba életművestől, ezáltal is kijelenthető, hogy a demokrácia
természetesen nem vonatkozik mindenkire, a demokrácia mindig
annak demokrácia, aki kedvezményezettje, mindenki másnak
kizárás és a kiváltságosok sakktáblája, egyébként is, ahol a
demokrácia büszke hajóját ácsolják, ott minimum hullanak a
forgácsok. Ezek a forgácsok te, én, de ő már nem, s lehet, hogy
már ti sem vagytok azok. Hulló forgácsok egy demokráciának
elnevezett hajón. Hajócskán.

Na de az állam se hülye ám, hogy egyszerűen hagyja, hogy egy
idegen ember, idegen úr, úr idegen, csak úgy (amúgy) garázdálkodjék
az ő vérrel és verejtékkel megszerzett, megáztatott, s részben (kiseb-
bik részben) megtartott földjén. S merész gondolással, mondhatni
gondolkodással, létrehozza a maga mecenatúráját, hívjuk is ezt
másként, mindegy hogyan, de benne van a Nemzeti szó. Színház ez is,
de nem a Nemzeti. Csak a nemzeti. És itt van legalább egy
kuratórium, ez se rosszabb, természetesen, mint amazé, a külföldié, a
liberálisé, ezt se lehet megvádolni azzal, hogy részrehajlótlan. ő is
pontosan szereti a magának tetszhető embereket, ad is nekik pénzecs-
kéket, erre-arra, könyvecskékre, miegymásra. S ha már van két ily'
nagy mecenatúra - sok beléfolyó, kis és nagy patakocskákkal -, e két
mecenatúra, az esélyegyenlőséget természetesen minden szempont-
ból esélyegyenlőtlenségként kezelve, azt mondja a derék művészek-
nek: vagy, vagy. Ezt mondta a kiejthetetlen nevű dán filozófus is,
vagy-vagy, de ő mást értett rajta. Szóval, vagy ide, vagy oda. Vagy
van kozmopolitizmus, magyarán vagy dánul, hogy még a legfino-
mabbságoknál maradjunk, vagy nincs, vagy van népben-nemzetben
gondolkodás, és ez megint finomítás, mint olyan és konkrét, vagy
nincs. És ami egyértelműen csak nincs: átjárás. Innentől oda, onnantól
ide. Nincs publikálás bizonyos lapokban, amott, de van publikálás
bizonyos másokban, emitt. Nincs szereplés bizonyos tévékben, ama-
zoknál, de van szereplés bizonyos tévékben, minálunk. Nincs itt is, ott
is, nincs ez is, az is, nincs ilyen is, olyan is. Ó, ezt ideje elfeledni. A
pluralizmus, a sokféleség, a vélemény helyének a szabadsága idejét
meghaladott baromság.

Ha harc, legyen harc. Gyűltek is, gyűlnek is a hadak, az esztétika
szövetséget köt a pénzzei, a pénz szövetséget köt az esztétikával, s
mert nincs elég számú kicsiny napszámos a hadakozáshoz, elindul a
középszerűek felgerjesztése, a felejthető félteljesítmények fölcsókolá-
sa, az új esztétikai és gazdasági felosztás az irodalomban, a művé-
szetekben. Ki hova áll, ott valamit csak-csak talál de valahova
állni kell. Állni, különben jön az irodalmi éhenhalás. S állnak a
tehetségesek is, s állnak a bátrak is, ki-ki tudja miért, s hogy miért éri
meg. S leesik innét is valami ide, onnét is valami oda, az itt állóknak
is, az ott állóknak is. Azoknak nem esik csak le semmi, akik sem itt,
sem ott, sem ide, sem oda. De azokról szót vesztegetni is kár.

Jött pedig egy idős hölgy, talányos, hogy pontosan mi okból, s
elhatározott szándéka vala, hogy megtámogatja (ő is) a maga módján
a kultúrát. Tette is, a maga módján. Kedvesen és ízléstelenül. Volt
talán, ki merte figyelmeztetni erre, volt talán, ki nem, dijakat bírálók-
nak ritkán szoktak a megbíráltak kiosztani, egy biztos, elég hatással rá
senki nem leend, mert nevezett hölgy önnön kicsi aranyszobrát -
megspéterelve tömött $-borítékocskával - nyomta díjazottjainak ke-
zébe a tulajdon neve napján, így lehetséges azután, hogy E. napját a
derék magyari művészek egy kies hányada lényegesen nagyobb
elánnal várta és ünnepelte, mint a Szent Istvánét, esetleg az ötvenhatos
forradalmárokét, u.s.w. Kuratóriuma persze neki is volt, van is talán,
de nem biztos sajnos, hogy lesz is. Bitang dolog ez a tévé, bekapcso-
lom, s mit látok? A Sz.-i Színházat látom, benne E. asszony
aranyszobra a színpadon - ejh, ez aztán a valami, Ady Bandi is
megmondotta volt, hogy Léda asszonynak aranyszobra vagyon, csak
éppen nem állíttatta fel valamiféle konzervativizmusból a kocsma
közepire. hogy lássa ország-világ, hogy a Léda asszonynak arany-
szobra van. Adják a díjakat, át és át, és nő a szomorúságom. Még
szerencse, hogy az átadás már javában megy, amikor rákapcsolok a
csatornára, s nem kell az elejétől szenvednem végig ezt - sem.
Minden díjazott külön dicshimnuszt zengedezik a nyílt színen E.
asszony bőkezűségéről jóságáról, nagyságáról, művészeti mecenatú-

rásságáról. Minden egyes fölemlítéskor megmutatódik a tisztes
matróna tisztes ruházatában, amint ül körülötte néhány híresség a
hazai hírességporondról. És kínos a dolog amiatt is, mert a három
műsorvezető kényszeredett, zajosan humorizálgató és némileg
közönséges, egymást spontánul megszólítgató; mindazonáltal a
férfiú hármuk közül egyenesen közönséges és neveletlen: megszó-
lítani például a színpadra érkező hölgyet az illem szerint neki
kijáró megszólítással nem tudja. Elmondatik, hogy a kuratóriuma
a legesleghozzáértőbb emberekből verbuválódott, s hogy mennyi-
re azokból, az azonnal ki is derül, amikor a kuratórium az
életműdíjat (az idős hölgy „szívének legszebb díját") azonnal
átadja legmagasabb magának, azaz a kuratórium elnöki tisztjét
betöltő férfiúnak. Ki is rögvesti felindultságában azt találja mon-
dani a narancssárga mikrofonba, hogy bizonyos szirénhangok itt
rosszul viszonyulnak ehhez a díjhoz, de hát nincs igazuk. S elhangzik
valami olyasmi meglepő is, hogy ez a szoknyakorcokból előrángatott
papírokon-borítékokon olvasható kitüntetés egy új Baumgarten-díj.
Bizonyára az, ha S. népkomikus is megkapta már (nem összekeveren-
dő S. mecénással, kiről szó volt már az előbb, ki ugyanis nem kapott
E. asszonytól dijat, sőt, ő sem adott. E. asszonynak semmilyen díjat,
hogyan is adott volna, amikor gazdag ember létére neki nincs
elkészítve még egy vacak aranyszobrocskája sem), s hogy S. komikus
megkapta, azt onnan tudjuk, hogy igyekezett ezt legalább kétszer - az
ő fogalmai szerint humorosán - a tudomásunkra hozni. Azután, hogy
senkinek le legyenek illúziói, az is elhangzik, hogy ez a díj a magyar
Oscar. Kis ország, kis Oscar. Na, de hogy ennyire kicsi? A díj
összegéről persze nincsenek tudomásaink, de gyanítható, hogy meg-
éri érte égetni a képét az embernek a képernyőn és a színpad deszkáin.
Erkölcsi, J nem másodlagos - hangzik el ez is - anyagi megbecsülés.
A vége persze ennek is az. hogy az idős hölgy panaszáradatban tör ki,
a magyar Oscar meghal a magyar bankárok álsága miatt, a hölgy
nagyon szomorú - hogyan fogja ezentúl betölteni kedvenceivel a
képernyőt úgy ilyen tájban? -. egyben ígéretet tesz, hogy a magyarok
Istenéhez megy panaszra, teheti, neki ott protekciója van. Megfigyel-
hető, hogy szerényen szereti kimondogatni a nevét a színpadon,
mintha a többiek homályban hagyták volna az egyszeri-kétszeri mély
hálamondat elrebegésekor a személyét, és ilyen egyszerű emberre
való mondatokat ejt a tátott szájjal figyelő publikum felé: „kívánom
tiszta szívből és zsebből..."

Mindezt áhítattal hallgatják a jutalmazottak és az aktus magukat
szerencsésnek mondható résztvevői, nem támad gyanú a szívükben,
hogy itt épp nem a művészet megbecsülése és megsüvegelése
történik, hanem inkább a lejáratása egy idős hölgy exhibicionalizrrnsa
által, és főleg a pénzén keresztül; hogy jó-jó, a szegény állam
leginkább nem becsül meg, ha nem teszek neki a kedvére, hogy S. úr
nem jutalmaz, ha nem tartozom bele a hívei által kedveltek csapatába
de ha mégis megteszi, vagy mégis megjutalmaz, akkor nem vagyok
köteles hálaimákat rebegni feléje sem nyilvánosan, sem titkosan. S
főleg nem saját magát tekinti a díj legfontosabb tényezőjének.

Egy finom villanása azért volt a számomra elrettentő estének:
amikor E. asszony nagyhatású búcsúbeszédét elmondta, elvonták
mögüle az életnagyságú aranyszobrát. Azon túl persze tűzijáték,
székely kapu, Küküllő menti fergeteges, ami belefér. Fene tudja,
biztos van, aki szereti. Meg azt is szereti, sőt, elviseli, ha így becsülik
meg.

Idáig jutok a töprengésben és a fanyalgásban. amikor háttérzajt
hallok. J. kultúrával foglalkozó államtitkár lemondásáról. Hogy nincs
a tízmilliárd, vagy micsoda sehol. Mintha E. asszony is valami pénzek
hiánya miatt búcsúzkodna látványosan. Mi a megoldás? Összedob-
juk. Hölgyeim és urak, gyerekek, vissza kell adni a díjakkal járó
pénzeket, legyen annyival is több E. bankszámláján, s ha lesz, akkor
biztosan lesz megint ilyen szép fesztivál - ha nem Sz.-ben, hát Z.-ben.
Államelvtárs ezt már úgyis megoldotta: a díjak nagy többsége már
csak eszmei értékkel bír. amihez meg eddig adtak pízt, ahhoz ezentúl
ne adjanak. A tanárok úgyis csak bagót kaptak eddig is fizetés helyett
most sem kényeztetném őket. Egyébként is, a tanárokat minek
megbecsülni. S. úr pedig adja tovább a pénzeket, amíg lesz neki. Neki
se lehet sok, gondolom, ha annyira sem telik, hogy egy rendes, magát
reklámozó díjátadó fesztivált rendeztetne az embereivel, a tévései-
vel, a művészeivel, kicsiny és életnagyságú aranyszobraival.

A FOR KALARA


