
Bozó GYULA

Kcıjnek Nándorröl, kissé szubjektív módon

És kissé tírtös rrtádaıı is.
Mari rısrrtesak szırlıjeltlitrek, de ,,árıösal<" is az általam leirt emlékrzá
saralc. Azért, mert csakis arrtil szálaalc, amit magam éltem fit,
raagam tapasztaltaat Kajaalt Nairıdarral kaprsalatasart.
Ugy van elállam minden, ıariıtl armaltidejérı. Mirıtlıa mest is
látrırirrı, :-'aasl is ltallattárrt.
'lbaribb adaat.
A FU. sziilelásuap akrirı, s rgyélılairtt is.
Lılltrlstigtts, ltagy nem nmtalrrt tij iırune, de rnindart aalás, lıilalas.

A gimnáziumban

Középiskölás kara öta ismertem.
Amiker 1951 szeptemberében a salgötarjáni gimnáziumba kerültem, ö harma-

dikas, III. Á-s. Nevét azannal megjegveztem, személviségének súlyát már kezdet-
ben tapasztalhattam az intézmény falai között és azen kivül is. Elismert a tanáreık
részéröl, népszerű a diákök körében. Elönyös külsö tulajdönságökkal rendelkezett:
magas, arányas termet, duzzadö izmak, kispartalt testalkat.

Neve elsösarban spartbeli sikerei révén válik ismertté. A legkedveltebb spert-
ágban, a Iabdarúgásban jeleskedik. A sek tehetség közül is kitünik teljesitzményével,
azzal, amit a pályán mutat. Az velt ö a futballban, ami Gerelyes az atlétikában és az
ökölvivásban - a tarjáni ginmázium sztárja.

A régi SBTC-pálya vörös salakján többször láttam öt játszani. Rabasztus alakjá-
val, teehnikájaval, kitünö labdakezelésével, eselezöképességével állandö veszélyt
jelentett az ellenfél kapujára a középesatár pnszljáröl.

A spart és a tanulás mellett a mazgalmi munka kötötte le idejét és energiáját. Tagja a
D152-nek, söt abban különbözö vezetöi tisztségeket visel, és különbözö feladatokat
vállal: szervez, agitál, beszédeket mönd. Emiatt aztán Hajnal imre tanár úr -aki, finöman
szölva, nem nagy híve az akkari rendszernek - kifigurázza, gúny tárgyává teszi öt.

A gimnazista Kajnak Nándar köztudattan iradalamkedvelö. 1952-töl a Herald
Lászlö tanár ür vezette lradalmi Önképzökör diákelnöke. Ilyen minöségben is
tartja a kapeselatat Gerelyes Endrével és Nagy Pállal, akik szintén mélyebben
föglalkaznak szépirödalnmmal. Egy évfalyamra járnak mind a hárman, de nem
asztálvtársak és nem barát-ak. Ez azenban nem gátelja meg öket abban, hagy
egyazen eél felé mözduljanak, s induljanak el a gimnázium elvégzése után.
Kajnak Nándeır iredalmi érdeklödésének bizönyitéka az is, hagy dölgnzatnt készít
Madách Imréröl. Nem valamiféle megbízatasnak eleget téve, nem az önképzökör
elnökeként, hanem kíváncsi, érdeklödö diákként. A salgötarjáni gimnázium fel-
vette Madách Imre nevét. Éppen ekkar, 1952 elején. lvléghnzzá Kmettv Ferene
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igazgatö, Mikuska Imre igazgatöhelyettes és lvlészárcıs Zöltán tanár eröfeszitései-
nek eredményeképpen.

A vállalt feladat nem lehetett egyszerü Kcıjnak Nándar számára. Madách nem
tananyag az iskalákban, a nevét viselö salgötarjáni gimnáziumban sem. Madách-
iredalem errefelé nemigen létezik, azt fel kell kutatni, annak utána kell járni. Ennek
ellenére elkészíti dölgcızatát, amely akár úttörö-munkának is tekinthetö ezen a
téren és ezen a környéken. Szívesen alvasnánk az ifjü ember gcındcılatait, megálla-
pitásait lvladách lmréröl ma is, de sajncıs a dc:-lgcızat nincs meg.

Az egyetemen

Az elsö ismerös arc.. amelyet az egyetemen felfedeztem az övé velt. Pantasabban
szölva a diákcttthcmban találkıaztam elöször vele. Ugyanarra az egyetemre jártunk
Budapesten - az ELTE Bölcsészettudcımányi Karára -, és egy fedél alatt laktunk a
lvlénesi üti Eötvös Iözsef Köllégiumban. Igaz, csupán két esztendeig.

Gyakran találknztttnk, föként az elsö idökben. Soha nem mulasztcıtta el, hagy
érdeklödjön hngylétem, pesti életem, s nem utcılsö snrban tanulmányi elömenete-
lem felöl. Ilyenknr a vizsgákra és a vizsgáztatö tanárcıkra vcınatkcızöan látcıtt el
értékes tanácsökkal. Ma is fülemben csengenek intö szavai: „Leginkább a nyelvé-
szetre ügyelj, a Finnugcır Tanszékre, mert ett leselkedik a legnagyebb veszély a
gyanütlan és tapasztalatlan elsöévesrel"

Nem mindeımapi jelenség itt sem.
A knllégiumban ö ,,a palöc". Nemegyszer tölem kérdezte, aki nem ismerte:
- lvlcındd, hagy hívják azt a srácat, aki elyan érzékelhetö palöcsággal ejti a sza-

vakat és a magánhangzökat? Neked földid, nyilván tudtad, kiröl van szö?l
Máscık még hözzátették: ,,ldaje lenne, hcıgy elsajátítsa a köznyelvetl"
Nem sajátítatta el, abban az értelemben semmiképp, ahegyan gcındcılták. Nem

azért, mert nem tudta, hanem azért, mert nem akarta. Tudatcısan örizte palöcságát.
Nem feltünésvágyböl, hanem meggyözödésböl, és makacsul. Nem völt hajlandö
lemcmdani arröl, ami az övé.

Nemcsak a tájszölással, de a spörttal sem szakítcıtt egyetemi évei alatt. Aktív játékcıs,
igazcılt labdarügö a fövárusi egyetemisták csapatában, a Budapest-bajncıbágban sze-
replö BEAC-ban. Középcsatár, mint Tarjánban. Hetente kétszer edzésre jár a Fehérvári
üt mellett lévö BEAC-pályára, vasárnapi mérközéseire ugyanoda.

Természetesen megmaradt számára az ircıdalctm is, szélesebb kitekintéssel, na-
gyabb lehetöségekkel. Sahasem vc:-lt tülbuzgö ,,filasz”, de a magyar- és világirö-
dalmat érdeklödéssel és akarattal tanulta. Tanulta, de nem müvelte - mint tették
azt egyes knllégista társai: Györe Imre, Ladányi Mihály, Lázár Ervin és az elsöéves
Nagy (Agh) lstván, akikkel lényegében baráti kapcscılatökat épített ki a diákatthan
falai között. És att vall Csukás István is, aki ugyan nem lakcttt a lvlénesi üti köllégi-
umban, de ada nagy rendszerességgel bejárt, mivel szívesebben látcıgatta kallégista
barátait, mint az egyetemi elöadásakat.

Az viszent kissé furcsának tünt, hagy a szintén salgötarjáni Gerelyes Endrével,
a vcılt iskalatárssal Knjnak nem tartcıtta igazáböl a kapcsalatcıt. Talán azért (illetve
azért nem), mert Gerelyes akknrtájt valahcıgyan mindig külön utakcın járt, s csak
ritkán tarlözködött szálláshelyén.
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Ü tvenhatban

Elérkezett 1956 - ott volt velünk és általunk az egyetemen és a cliákotthonban.
Üsz volt már, a Ménesi üt fáirol hullottak a levelek. Arra persze nem gondol-

tunk, hogy ez az ösz nem olyan lesz, minta megelözö.
Nagyon jöl emlékszem az akkori Kojnokra. Arra, hogy élénk figyelemmel kí-

sérte a nagy fontosságú hazai és világpolitikai események menetét, az SZKP XX.
kongresszusának határozatait. arra is júl emlékszem, hogy rendszeresen olvasta
- tanulmányozta - az Irodalmi Ujság egyre merészebb és egyre érdekesebb írásait.
Köztudott volt röla az is, hogy szobatársaival a Petöfi Kör üléseire meglehetös gya-
korisággal eljárt.

1956. oktöber 23-án pedig, a többi egyetemistával karöltve, vonult Petöfitöl Bem
Jözsefig. A koszorút vivö két diák és az ,,Eötvös Loránd Tudományegyetem" nevét
hircletö tábla mögött az ötödik-hatodik sorban. Negyedikes, azaz utolso évfolya-
mos hallgatö ekkor.

Kojnok Nándor 1956. oktöber 29-étöl nemzetör. Géppisztolya, igazolványa van,
beıkefjae nem-.eseaea Reeeeeıeg. o ie erre ee as-e ıepea, eeeeıyee ee Est-eae Keuegiem
laköinak körülbelül egynegyede. Akik a Deák téri Budapesti Rendörfökapitányságon, a
nemzetörség létrehozásáröl szölö döntés értelmében fegyverhez jutottak.

Megjegyzendö, hogy az egyetemista nernzetörök nem vettek részt harci cselek-
ményekben, nem az volt a tisztük. Nem harcoltak, de fontos és nemes feladatokat
láttak el: épületeket, objektumokat öriztek, a rendre, a biztonságra vigyáztak.

Salgútarj ánban

19515. oktöber 30-át követöen sokáig nem találkoztunk, söt hosszú hönapokig még
csak nem is láttam öt. Nem tudom ma sent, hogyan vészelte át a november 4-ei
fordulatot, hogyan élte meg az 1956-os esztendö végét és 195? elejét. Ellentétben a
többi nögrádi egyetemista és kollégista társakkal (nem voltak sokan), akikröl rend-
szeresen kaptam a híreket.

Gerelyes Endréröl elsösorban, aki Schlattner Edittel már oktöber utolsö napjai-
nak egyikén hazaérkezett, s volt tanárainak, Lénárt Andornak (a megyei forradalmi
bizottság egyik tagjának), valamint Szentgyörgyi Zoltánnak felkérésére Salgötarján
pedagögıısai elött beszámolöt tartott a budapesti eseményekröl a közgazdasági
technikumban.

És Ravasz István tragikus haláláröl is azonnal értesültem.
Kojnok Nándorröl azonban semmi hírem nem volt.
Feltételezhetö, hogy nem tartúzkodott Salgötarjánban, hanem Budapesten, a

kollegiumban huzta meg magát.
Erre az idöszakra eshet disszidálási kísérlete, amelyröl megint csak nem ö be-

szélt, másoktöl hallottam röla. El akarta hagyni Magyarországot. Kísérlete azonban
ktıdarcba fulladt, a határrúl visszatoloncolták.

Nehezen megfejthetö, miért akart elmenni. Szerintem, nem a felelösségrevonás
elöl menekült, attöl nemigen kellett tartania, inkább saját szabadságát szándékozta
ily mödon megvalösítani, és biztosítarıi, mivel korlátozva érezte magát.
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1957 koratavaszán láttam viszont. Akkor már a lvlénesi üti kollégiumban lakott,
s járt az egyetemre. 195? júniusában pedig befejezte egyetemi tanulmányait, s kö-
zépiskolai tanári diplomát szerzett magyar-történelem szakon.

Aztán oldödott a légkör. Lazultak a kötelékek, döltek a korlátok, Kojnokban pedig
szüntek az aggályok. Hatását azonnal észlelte, jelentöségét felfogta. Ekkor már tudta,
hogy haza kell mennie. Pedig maradhatott volna - képességei, tudása és a sport révén
biztonságos állással fövárosi lakos lehetett volna. A bizalomra alapozva visszatért Sal-
götarjánba. Élni akart, örömet akart, úgy érezte, ez csak a szülőföldön lehetséges.

195? szeptemberében tanítani kezd a Csizmadia úti általános iskolában (ma
Dornyai Béla nevét viseli). Közben - 1959 nyarán - újságíröskodik az akkor heti két
alkalommal megjelenö megyei lapnál.

Megtisztelö megbízatás, és merész vállalkozás a részéröl. De megállja a helyét, a
szerkesztök, a munkatársak és a felettesek (megyei pártvezetés) megelégedésére
végzi munkáját egy egész nyáron át. Riportokat készít, cikkeket ptıblikál, viszony-
lag könnyedén, lazán.

Az egyik - orvostémájú - írása osztatlan sikert arat, arra büszke, azzal egyér-
telntüen meg van elégedve. „Kezdem megtalálni egyéni stilusomat" - mondta. 5
valöban, akkor, 1959 táján egyre választékosabban, egyre karakteresebben irt. És
ettöl kezdve kezdte mások papírra vetett sorait elöszeretettel böngészgetni, olvasni
és birálni. Lényeges momentum az is, hogy az 1959-es nyári újságíröi gyakorno-
koskodása idején alakulnak ki kapcsolatai a megyei lappal és annak munkatársai-
val. Amelyek aztán utána hol szorosabbá válnak, hol lazulnak, megszünni azonban
nem szúnnek meg sohasem.

Ezt követöen Kojnok Nándor útja messzire vezetett, pályája meredeken ívelt fel-
felé. Rövid idön belül ,,igazi karriert” csinált. Következett a megyei- majd a városi
tanács, késöbb a megyei könyvtár. Neve egykettöre ismertté vált a „szakmában", és
azon túl is, a városban, a megyében.

Kapcsolatom Kojnok Nándorral Salgötarjánban már nem annyira közvetlen,
mint korábban, mint az egyetemi évek alatt. Pedig egymás közelében éltünk és
dolgoz tttnk, emtek ellenére mégis valahogyan távolabb kerültünk egymástöl.

Valöszinü, hogy a környezetünk - a világ - változott, lett más, és nem mi.
De ekkor is volt egy idöszak, amikor egészen harmonikus volt közötl1'.'ı.nk a viszony.

Ekkor szinte rendszeres munkakapcsolatba kerültünk egymással. Ez az 1960-as évek
második felében és az 197Ü-es évek elején történt. Amikor majdhogynem intézményi
szintre emelkedett az együttműködés a megyei könyvtár és a salgötarjáni Táncsics
Mihály Közgazdasági Technikum és Szakközépiskola között, ahol akkor tanítottam.

Az emlékekben

Az én emlékeimben Kojnok Nándor többféleképpen is jelen van, számos alakban
él. Él, mint a kttlttira tttttttltása, a salgötarjáni kultúráé, müvelödésé. Mivelhogy azt
szolgálta élete során.

Ö okkal és joggal gondolta, hogy Salgótarjánban kultúrája (benne müvészete,
irodalma) az ö kezében is letétetett. Talán ezért is figyelt annyifelé, ezért vállalta fel
a sokféleséget, az egymástöl olyannyira eltérö, de valahol mégis összekapcsolödö
munkákat. Nagyon régen például annak a vékonyka kis füzetecskének kiadatását,
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amelyben a három nögrádi származású költö - Jobbágy Károly, Polgár István,
Vihar Béla - a tarjáni üveggyár mttnkásai (egyben a nehéz fizikai munkavégzés)
elött 1961 -ben verseivel tiszteleg.

Él, tninl iradalatti-barát. Kojnok Nándor érdeklödésének legnagyobb részét az iroda-
lom foglalta el, és le. Azon belül a költészet, a XX. századi modem líra. lmádta a verse-
ket, egyben tisztelte öket, alkotoikkal, a költökkel együtt. Vallotta (olykor bizonyította):
mindennemü müvészefi ágak - müfajok - között a vers az igazi, a zártságával, szigorú
elöirásaival, formai követelrnényeivel, igényességével. Hogy a versrajongö Kojnok
Nándor maga is pröbálkozott volna a versirás gyakorlatával, arröl nincs tudomásom.

Nem volt költöi alkat. Versszeretö volt, nem költö. Nem a poéta Vihar Bélához,
inkább az irodalomkritikus Komlös Alaclárhoz állt közel lélekben és mentalitásban.

Él, tnint lalailpatriála. Nagyon szerette a földet, ahol született, ,,amelyböl véte-
tett“. Az ö lokálpatriotizmusa szinte példanélküli. „Nekem már Hatvannál honvá-
gyam van, amikor el kell tıtaznom Tarjánböl", nyilatkozta az egyik alkalommal.

valami predesztináciö-félét érezhetett abban, hogy éppen ide született, és nem
máshová. Éntudata teljes egészében együtt volt jelen tarjánifnögrádi tudatával. A
mindennapok során is, söt a mindennapok során föként.

Él, mint ttazclö. Kojnok Nándor komoly, megbühato és felelösségteljes tisztségeket
töltött be. ]öl és lelküsmeretesen látta el ebben a minöségében is a feladatát. Többnyire
reálisan tudta megítélni a kialakult szituáciökat. Amikor tehette, feltárta a hibákat,
keményen fellépve küzdött ellenük, mintha egy szörnyröl rántaná le a leplet.

Amikor tehette. Üe vezetöként sem mindig tehette. lvlagas ntércéket állított,
nemcsak mások, de önmaga számára is. Úgy gondolta, amit az ember nem ismer be
önmagának, azt sohasem fogja megérteni.

És ál, ntint aki szerencsés ttall. Abban Kojnok Nándor mindenképpen szerencsés
volt, hogy számára is egy igen kedvezö idöszakban kezdltette el, majd folytathatta
munkáját. Nem problémamentes, de mégiscsak egy igen alkalmas ciklusban csele-
kedte azt, amiröl azt gondolta, hogy cselekednie kell.

És abban is szerencsésnek mond hatö Kojnok Nándor, hogy egész életében olyan
területen dolgozhatott, amelyhez kedve, tehetsége és ambíciöja volt, amelyet ma-
gáénak érzett.

És él, mint aki iilrclntas aalt. Az élet kisebb dolgaira Kojnok Nándor nemigen ttt-
dott várni, a fontosabbakra azonban igen. Vannak, akik rosszul várakoznak, ö vi-
szont jöl várakozott. lvlegértöen, ugyanakkor aktívan. Lásd: könyvtárépítés. A
problémákat igyekezett mindenkor alaposan köriiljárni, s lemérni azok igazságér-
tékét. Türelmes és higgadt magatartása általában eredményeket hozott.

És él, mint aki sikeres és alisatcrt tolt. Kojnok Nándor élete és sokoldalú tevékenysége
nemegyszer kenlilt reflektorfénybe. lvltmkáját - s öt magát - nemcsak a „szakma” kísérte
megkülönböztetett figyelemmel, de a hivatalos, vagyis a párt- és az állami vezetés i.s.

Kojnok Nándort megbecsiilték. Volt része elismerésben, jutalomban, kitünteté-
seket is kapott.

Amtak ellenére, hogy nem volt párttag. Nála nem a párttagságot, hanem a
munkát ismerték el.

És annak ellenére is, hogy az 1970-1930-as években vállig érö hajat viselt, ami-
vel egészen bizonyosan nem önmagára, hanem egészen másra igyekezett felhívni a
figyelmet.
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És él, mint aki ltasarii és ltcllrrnallen nal i. Sikerei ellenére nagyon sok fájdalom, ha-
rag, bosszúság halmozódott fel benne. Gyakran vett eröt rajta a rosszkedv, a kiáb-
rándultság érzése. Akkor, amikor nem úgy mentek a dolgok, ahogyan metutiük
kellett volna.

Nagyon dühös tudott lenni, amikor falnak ütközött. Amikor elöntötte a düh,
nem volt képes finom modorban megnyilvánulni, véleményt mondani. A szemé-
lyét ért sérelmeket elviselni, magában higgadtan feldolgozni. Lehetséges, hogy
azért, mert jöl ismerte azok forrásait és okozóit.

És él, mint példa. Salgötarjánt nemegyszer emlegették - emlegetik? - rideg vá-
rosként, amely nem becsüli, nem tartja meg értékeit. Amely valósággal elüldözi a
tehetségeket.

Lehet meditálni, söt vitatkozni is lehet rajta: jogosan, avagy jogtalanul, minden
ok nélkül állítanak-e ilyeneket és ezekhez hasonlökat azok, akik ilyeneket és ezek-
hez hasonlókat állítanak?

Kojnok Nándor személye, életúlja - egész itteni munkássága - viszont egyér-
telmüen arra mutat, hogy ez másként is lehetséges. Ezért minta, ezért eszmény.

Arra példa, hogy Salgótarjánban (Nógrádban) is megvalósítható az értelmes
életcél.
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