
Szvircsek Ferenc

A nagyipar szerepe Salgótarján város 
arculatának formálásában

SALGÓTARJÁN LXX.

Salgótarján földtörténeti múltjához ha
sonlóan gazdag és változatos lakóinak tájat 
formáló tevékenysége. A település fejlődésé
hez, de gyakran pusztulásához is a hosszan el
nyúló völgyben kialakult sajátos földrajzi 
fekvése járult hozzá. A helyi és helyzeti ener
giák együttes megléte a 19. században, ipari 
központként való kijelölésének is egyik indí
téka volt. A modern Salgótarján igazából a 
múlt század közepén kezd kialakulni a kapi
talizálódó ipar, a község és a birtokosok haté
kony támogatásával. A fellendülés két fő pil
lérét a szénbányászat és a vasipar jelentette. 
1861-ben megtelepedett és központjául jelöl
te ki a falut a Szt. István Kőszénbánya Társu
lat. A kiegyezést követően, az ipari fellendü
lés időszakában lerakták a vasgyártás alapja

it. A Salgótarjáni Vasfinomító Társulat he
lyének kijelölésekor már a bányavállalat által 
kezdeményezett vasút kiépítése és a feltárt 
barnaszénmezők biztosították az elsőséget. 
Az üveggyár 1893-as, a vasöntöde és gépgyár 
1894-es megépítésével az iparvállalatok né
hány évtized alatt megváltoztatták a falu épí
tészeti képét és egyben átformálták a lakos
ság foglalkozási struktúráját. A már községi 
rangú település a szénmedence bá
nyászatának centrumává vált, a vasút meg
építése révén pedig közvetlen kapcsolatot te
remtett a fővárossal. A nagyipar civilizációt 
teremtő ereje tettenérhetően és alapvetően 
változtatta meg a táj arculatát, az ősi telepü
lés képét és a lakói életét. Ezt a változást, a 
bányászfaluból történő várossá fejlődést kí
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vánjuk most nyomon követni.

Egy bányászfalu településképének átala
kulása

Az európai falvak sajátos típusát alkotják 
az utak mentén kialakult falvak. Salgótarján 
egyutcás szalagtelkes utifaluként létezett, te
lepülésének alaprajza keletkezéstörténetét 
tárja elénk. A fokozatosan nőtt, fejlődött vá
rosok alaprajzában is egyfajta sajátosság fi
gyelhető meg. Részben úgy, hogy a térszíni 
viszonyok, a felszín alakja mint természeti 
feltétel rendezi az újabb településrészeket, 
vagy úgy, hogy egy épület (templom, kastély, 
középület) mint építészeti meghatározó elem 
rendezi egymáshoz a városrészeket. Esetünk
ben a térszíni viszonyokat, völgyek menetét 
követve épültek ki az üzemek és a lakótele
pek.

Salgótarján térbeli kiterjedésére közel 
egy évszázadig a horizontális kiépülés volt a 
jellemző. Külső megjelenési formájában ma
gánviselte annak a kornak a jellemző vonása
it, sajátos érdekeit, építészeti stílusát, mely 
életre keltette. Akár spontán, akár tervezet
ten jött is létre egy-egy város, közös bennük 
az emberi munka, az építés. Az így kialakított 
város egy adott helyre jellemző, melynek fej
lődésében, formálásában jelentős szerepe 
van az időnek. Az idő okozta nyomok lemér
hetők, ugyanis minden kor leteszi névjegyét a 
fejlesztésében, így Salgótarján esetében is.

Salgótarján a Salgó-, és a Tarján-patakok 
észak-déli irányú, nagyjából Y alakú völgyé
ben alakult ki. A mellékvölgyekbe csak jóval 
később, a 19. sz. közepétől húzódott a lakos
ság. A völgyet három oldalról kopár hegyek

és dombok övezték, csak déli irányban tor
kollott a Tarján patak a Zagyva folyó kiszéle
sedő völgyébe. Az 1867-ben megépült Pest- 
Rutlkai vasútvonal a völgyet két részre osz
totta, a nagy iparvállalatok-társulatok pedig 
két pólusként, a településtől elkülönülve al
kották meg külön telepeiket. A két pólus kö
zött a faluban építkező lakosság a fővölgyben 
végighúzódó út mellett, a mocsaras völgy fe
néket elkerülve, annak két szélén csoporto
sult. A házcsoportok, tekintet nélkül az utak
ra és a kanyargó patakokra, úgyszólván egy
más hátára épültek.

A településszerkezetet vizsgálva, a múlt 
század közepén két külön településnek tűn
hetett a falu. A Tarján patakkal párhuzamo
san futó megyei út keleti szélén helyezkedett 
el a falu nagyobbik része, s vele átellenben, a 
Meszes hegy lábánál, de már a patakon túl a 
másik része. 1850-ben 128 szalmafedelű és 
vályogból, fából épült parasztház képezte a 
települést. Kőből csak a templom és az urda
lom emeletes kastélya épült.

Az első építési tervnek az 1729-ben meg
fogalmazott és építkezéseket elrendelő utasí
tást kell tekintenünk, melyet g r . S z lu h a  
György adott ki tiszttartójának. A megkez
dett munkákat már Jankovics M ik ló s , az új 
birtokos fejeztette be, s alakította ki a telepü
lésképet. A 19. század közepén ilyennek látta 
a falut az első orvosa Dr . Jungm ann M ihály, 
aki 1859-ben került Salgótarjánba, s elbeszé
lése nyomán a reánk maradt írásokból né
hány sort idézünk, amelyek az iparosodás be
indulása előtti idők sajátos viszonyairól ad
nak némi tájékoztatót:

"   1859-ben Brellich, az em briójában élő
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salgótarjáninak nevezett kőszénbánya akko
ri tulajdonosa felszólítására Zagyvára jö t
tem, hol akkor a bányatársulati vezetőség  
három emberből állt, s  ezek ketteje: Wéber és 
P ankardi bírt d ip lom ával. Köztük fé s z k e l
tem meg én is  magamat. Sa lgó -T a rjá n  köz
séget még azon időben nagyítóüveggel lehe
tett csak meglátni. I  ngoványos mocsár borí
tá végig  az egész lapályt. N ádasok rengete
ge  ü lte  el s zé ltében-hosszában a sekélyes ré
szeket. A h o l most a Takarékpénztár áll, 
azon az oldalon véges-végig sehol több háza 
nem vo lt még akkor Tar já nnak. A z  út ellen
kező, p a rtfe lő li oldalán meg a felburjánzott 
gaz, bürök, fűzbokrok sűrűjében alig lehetett 
észrevenni azt a néhány szegényes nádfedelű  
putrit mely a fa lu t képezte".

A templom előtti út meredek dombra ka
paszkodott fel, amit a fuvarosok megkerülve, 
a Régiposta (Zsidó) utca vonalában a Tarján- 
patak felé kerültek ki és a Pécskő patak med
rében, vagy a Kis utcán tértek vissza a Főút
ra. A Jankovich kastélytól kezdődő Régipos
ta úton állt a település első, polgárságát szol
gáló épülete a kaszinó. Helyére épült 1902- 
ben a mór stílusú zsinagóga. Az első üzemi 
épületet a Szilárdy- előbb Jankovich -major 
déli részén építette fel Szilárdy Ödön üveg
hutának, de mint ilyen nem prosperált, 
hosszú ideig nem volt üzemben, majd 1888- 
ban leégett. Ezt követően gazdasági épület, 
raktár, istálló és végül úrilak lett. A sokat em
legetett Jankovich kúriát az új birtokos nem 
lakta, eladta a bányatársulatnak, s itt létesült 
1871 -ben az első társulati bányai iskola. A 
Szilárdy-kúria földszintes épületét, az út tú
loldalán hajdan a Jankovichok ispánja lakta,

lebontása Szilárdy Is tvá n  nevéhez fűződik. 
A templomtól a Pécskő utcáig telkes jobbá
gyok házai álltak. A Pécskő patak medrében 
is út vezetett a hegy felé. A falu magja a Pécs
kő-utcától a Zagyvai rakodóig (Arany János 
utcáig) terjedt. A házak az út jobboldalán he
lyezkedtek el, itt volt a falu temetője is. Egy 
csermely mellett futott fel az út a hegyre. Az 
utcától észak felé, néhány nagygazda udvara 
és épülete állt. A fő utcán a lakosság szorosan 
a hegylábhoz építette házait, az út és a laká
sok közötti üres, többnyire előkertnek szánt 
területet építették be 1880-tól az új házak
kal. A Fő út másik oldalán állt a Kispiac, 
ahonnan zárt sorban épültek meg a házak. A 
vasgyári iparvágányoktól Somoskőújfalu felé 
már szántóföldek következtek. Az első épüle
tet 1882-ben emelték, az evangélikus templo
mot a paplakkal.

A falu másik részén, a Meszes lábánál hú
zódó út és a Tarján patakból kivezető csator
na mellett szétsztórtan álltak a házak. A falu_ 
két részét a Tarján patakon keresztül gázlók
kal út kötötte össze.

Már nem falu, de még nem város
Az ipari fellendülést követően a szénbá

nyászat mellett a vasipar honosodott meg a 
faluban, s ezzel északról és délről a kialakuló 
ipari telepek foglya lett. Az 1867-es MÁV vo
nal átadásával már három olyan létesít
ménnyel rendelkezett, melyek hosszú időre 
meghatározták az ipar és vele együtt a falu 
fejlődését. A városfejlesztő erőknek megfele
lően a kép azonban nem volt egységes. Üzemi 
telepek elvei, stílusa, szerkezete s vele együtt 
településképe más volt mint a községé. Egyes
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részek fejlődésének üteme is különböző volt. 
A kezdeti időszakban nem forrtak egésszé a 
községgel és ezért sokáig különálló testként 
léteztek. Csak a városi jogállás megszerzése 
után vált lehetővé egy egységes koncepció ki
alakítása a 20. század elején.

Sorra nézve az iparvállalatokat, a legidő
sebb, a legrégebben ide telepedett bányavál
lalatnál kell megállnunk. Igazgatósága 1870- 
ben a város délnyugati részén épült fel, s 
1923-25-ben nyerte el ma is látható arcula
tát. Mellette a tisztviselő és munkáslakások 
telepszerű elrendeződésben bontakoztak ki. 
Az új lakókat, a honfoglalókat 1868-ban ez a 
kép fogadta: "A z á llom ás egy kis épületből 
állt, a vasút Jó zse f rakodóig volt kiépítve. A  
mai bányatelep helyén csak egy hosszú koló
nia á llt, melyben mintegy 100 csa lád  volt 
összezsú fo lva . A  többi csa lád  kis üregeket 
vágott maguknak a hegyoldalba, elejét be
d e s z k á z tá k  és készen vo lt a lakás". 1868 
után már a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 
Zemlinszky Rezső igazgató irányítása mellett 
megkezdte a kolóniák építését, de az új tárók 
és aknák nyitásával a község szélein új tele
pek is létesültek, magukon viselve az idősza
kosság jellegét. Itt szeretném megjegyezni, 
hogy a bányaművelés, az új bányák nyitása 
kétséges vállalkozás volt, ezért a nyitással 
kapcsolatos épületeket a legegyszerűbb esz
közökkel, a leggazdaságosabban kellett meg
építeni. A műveléskor számtalan új épületet 
-  üzemépületet, lakóépületet -  kellett létesí
teni, a régieket a viszonyoknak megfelelően 
átalakítani. Megállapítható az is, hogy a ré
gebbi bányatelepek házai kivétel nélkül sab
lonos egyformaságban épültek, primitív szo

ciális követelményeknek megfelelően. Ka
szárnyarendszer volt jellemző rájuk. A mun
kástelepek Salgótarjánban és közvetlen kör
nyékén hegyes-dombos vidéken épültek, de 
nem alkalmazkodtak a terepadta lehetősé
gekhez, hanem egyenes vonalban vezetett ut
cákon helyezkedtek el házaikkal, holott a ter
mészetadta formák a sablonosság feloldásá
hoz vezethettek volna. Ezért a bányatelepek, 
lakótelepek sajátos megjelenésűek voltak 
Salgótarján határában. Itt kell azonban meg
jegyezni azt, hogy az 1925-től az SKB Rt. 
szervezetébe került Északmagyarországi 
Egyesített Kőszénbánya és Iparvállalat Rt, 
Schm idt Jenő  igazgató idejében W ellisch  

A ndor  műépítésszel Baglyasalján korszerű 
munkáslakóház, tisztviselőház és kaszinó 
épületet terveztetett meg. Ma is láthatóak 
ezek. Zemlinszky Rezső mellett Gerber F r i
gyes, Gerő Nándor, Róth F ló r is  bányaigaz
gatók neveit kell még említenünk a bányai és 
a leendő város építkezéseivel kapcsolatban.

A felépített telepek a községtől távolabb, 
annak szélein helyezkedtek el, s így annak 
építészeti képében még nem jelentek meg. A 
község területének terjedésével, a szabad be
építésre alkalmas területek fogyásával azon
ban hamarosan bekerültek a kialakuló "vá
rosképbe" is. A bányatelep, azaz kolónia képe 
1872 után így városiasabb benyomást keltett, 
mint maga Salgótarján belterülete. A kőből 
és téglából épített gyarmatházakkal, altiszti 
és tiszti lakóépületekkel, irodaházzal, szociá
lis létesítményekkel (iskola, kórház, fürdő, 
sportpálya), kövezett útjaival kitűnt a falu 
vályog- és faviskói, sáros, szinte járhatatlan 
útjai közül. A falu városiasodása felé az első
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lépés tehát a központi bányatelep kiépítése 
volt, a vasút és a Tarján patak nyugati olda
lán.

1872-1918 között a salgótarjáni központi 
telepek helyett már főleg egyes aknák terüle
tén építkezett a bányavállalat (Forgách-telep, 
Károly-akna, Új-akna, Somlyó, Józsefi). A 
telepek itt magukon viselték a szén kiterme
léséből adódó üzemi jellegzetességet, azt 
ugyanis, hogy a bánya nem állandó, hanem 
vándorüzem: hirtelen kell nagyobb tömegű 
embernek elhelyezést biztosítani azzal a gon
dolattal, hogy a szén egyszer kifogy és a tö
meg mehet tovább. Ennek ellenére a bánya 
Salgótarjánban 489 munkáslakás mellett 
tisztviselőlakásokat, irodaépületet, élelemtá
rat, ruhatárat, sütödét, mészárszéket, kórhá
zat, munkásotthont, kaszinót, iskolát, sport
pályát, uszodát épített fel.

A község fejlesztésében, városias jellegé
nek erősítésében a Vasfinom ító, majd jogu
tódja 1881-től, a Rim am urány-Salgótarjáni 
Vasmű  Rt. játszotta a legfontosabb szerepet. 
Maga a gyártelep a falutól északkeletre, a 
Salgó-patak mocsaras völgyében épült ki.

A gyár üzemi épületeivel egyidőben in
dult meg a munkások majdani lakótelepének 
tervezése és építése. A községtől elválasztó 
sorompó után, a gyártelepre vezető út men
tén húzták fel az első épületeket, melyek ter
mészetesen az irányítás céljait szolgálták. Így 
épült meg az üzemvezetőség irodája, a társu
lati vezérigazgatóság emeletes épülete, a kas
tély. Ezt a szerényebb lakótelepi épületek kö
vették, melyből ténylegesen mint egy kor
mányzósági palota emelkedett ki. A vezér- 
igazgatósággal szemben emelkedett a tisztvi

selők részére egy egyemeletes épület. A lakó
telep munkáslakásait a gyártól távolabb, a fő
útvonal (a gyári fasor) két oldalán építették 
ki, abban az időben korszerű megoldásként, 
emeletes kivitelben. Az 1870-ben megnyílt 
iskolaépületet 1929-ben a város legkorsze
rűbb társulati iskolai épülete váltotta fel.

A dokumentumok szerint a lakótelepet 
nagyrészt Schweiczer Zsigm ond  tervezte 
meg még 1869-ben. A gyári lakótelep felújí
tására F a b in i  H e n r ik  igazgatóságának ide
jén került sor, 1931-ben. A gyártelep kiépíté
sében elévülhetetlen érdemei voltak: Borbély  
L ajos, Jónásch A n ta l, L ip tay B .Jenö  igaz
gatóknak.

1880 -ban létesült egy nagyobb teleprész 
az ún. Amerika, a telep nyugati részén. Ezek
ben az években (1880-1890) készültek el a 
Kaszinó sor tisztviselő- és munkásházai is. 
1890-ben élelemtár épült, melynek emeleti 
részén volt a tisztviselők kaszinója. 1894-ben 
az olvasóegylet kapott új épületet.

1907-ben indult be a Jónásch Antal igaz
gató nevével fémjelzett szövetkezeti munkás
lakás akció, melynek keretében kertvárosi 
jellegű, 51 munkásház épült meg. A Luby- 
család parcelláin alakult ki a Szent Ferenc te
lep 1929-ben, a Jónásch-telepnek nevezett 
területtel átellenben.

A falutól dél felé, szintén mocsaras, nádas 
területen két üzem és lakótelep alakult ki. A 
két iránytadó pólus közül a déli pólus, bá
nyai-, és gyári telepeivel a legkülső perifáriá
ra szorult külváros képét villantotta fel. A 
Palackgyár majd a vasöntöde és gépgyár 

néhány kolóniaszerű munkáslakás építésére 
vállalkozott csupán, ami nem emelte a város
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kép színvonalát, különösen azért nem, mert 
szinte eldugva helyezkedett el a gyártelep 
mögött, a vasútvonal és a Tarján patak mel
lett. A bánya telepei -  Forgách, Újakna és ide 
tartozónak számítható a nyugati részen ki
alakult Károlyi-telep, valamint az említett 
ipartelepek -  a község szegényes perifériájá
nak tekinthetők.

A Patyomkin-falu
A nagyipari üzemek közvetlen "városépí

tő" hatása mellett, közvetett hatásokkal is 
kell számolnunk, melyek azonban szervesen 
összefüggnek az ipari termelés emelkedésé
ből adódó létszám és infrastruktúra fejlődé
sével. A szo lgá lta tó  iparágak  fejlődése fel
gyorsult, hatása a falu képének megváltozá
sában is lemérhető volt. A kereskedelem kor
látlan lehetőségek hazájának, azaz "kis Cali
forniának" tekintette Salgótarjánt. A keres
kedő családok nevéhez fűződik a község főút
vonalának Patyomkin-városszerű kiépítése. 
A paraszoktól megvásárolt telkeken, a régi 
házak előtt elterülő üres területeken építet
ték fel az első kereskedőházat. A birtokos pa
rasztok beltelkeinek helyén épült fel tehát a 
mai város. A paraszti réteken, szántókon a 
bányák és ipartelepek osztoztak, ezek csak a 
paraszti birtok rovására tudtak terjeszkedni. 
Az úthálózat gerince spontán módon alakult 
ki, a forgalmi áramlások irányát követve. A 
kisebb tereket, az egyetlen út fűzte fel. Salgó
tarjánban a nyitott terek voltak a jellemzők, 
nem alakult ki a fejlődés során központi, zárt 
térrel egy falumag. Az ipari épületek, telepek 
központon kívüli elhelyezése, a hirtelen fel
duzzadt lakosság bezsúfolódása nyomán a te

lepülés elvesztette sajátosságát. Ipari és lakó
terület összekeveredett, megszűnt a központ 
régi értelemben vett szerepe és hagyományos 
tartalma.

Salgótarjánt a 20. század első évtizedei
ben is hat sárga kastély uralta: a bányakas
tély, a régi községháza, a Jankovich-kúria (az 
egyetlen pénzintézet otthona), a katolikus 
templom, a Szilárdy-kúria és a főszolgabíró
ság épülete. A Fő-utca két oldalán az 1880-as 
években épültek ki a házak, a Tarján patakon 
túl pedig a Meszesalja házsora alakult ki. Itt 
helyezkedett el a község lakosságának mező
gazdasággal foglalkozó rétege, a Karancsalja 
utcáig  bezáróan alkotva meg a szóhasználat
ban is a "községet", mert a vele szemben ki
alakult területet nevezték lakosai "Salgótar
jánnak". Az építkezés a községben 1880-tól 
gyorsult fel 1914-ig az ipartelepek hatására. 
Megépült, majd többször átépült a községhá
za, mely 1922-től városházaként funkcionált 
a régi temető helyén. 1882-ben evangélikus 
templom épült, 1900-ban főtéri vasútállo
más, 1914-ben posta és távirda hivatal léte
sült. 1914-ben átépítették a templom előtti 
teret.

A már nagyközség, a dualizmus időszaká
ban a felduzzadt lakosság és a megnövekedett 
funkciók miatt otthont adott járási szintű hi
vataloknak is: járásbíróság, adóhivatal, fő
szolgabíróság. Trianon után jelentékenyen 
tovább szaporodott lakosság miatt is új hiva
talokat kellett befogadnia, és mivel exponált 
helyet foglalt el itt az ipar, a kereskedelem, a 
fejlődés gyorsabb ütemét követve jogilag is 
várossá vált 1922-ben Salgótarján.
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A városiasodás rövid útján
Salgótarján nem járta be a várossá válás 

évszázados útját, hanem sajátos módon ké
szült erre a szerepvállalásra. Átlépve a fejlő
dés buktatóin, a megmérettetés kínjain, első 
lépésként a képileg nem létező város építésze
ti tervét készítették el Vargha Lászlóval, a 
korszak ismert építész-várostervezőjével. E 
terv lett az alapja a későbbiekben a város át
építésének, mivel a polgármesterrel az élen a 
város vezetői elfogadták azt az elvet, hogy 
Salgótarján földrajzi fekvése nem teszi lehe
tővé azt az építési módot, miszerint a meglé
vő várost sorsára hagyva, mellette, egy min
den szempontból átgondolt városrendezési 
terv alapján új, modern várost építsenek. A 
szabályozás alapja maga a régi város kerete 
volt, amit rekonstrukciós városfejlesztéssel, a 
régi épületek lebontásával, újak emelésével 
gondoltak megépíteni úgy, hogy a meglévő 
utcák vonalvezetésén nem lehetett sokat vál
toztatni-kiegyenesíteni, szélesíteni, levágni -  
mert a város sajátos földrajzilag meghatáro
zott alakja nem kedvezett ennek a megoldás
nak. Ezért a város határán belül és kívül talál
ható területek kerültek könnyebbség és ol
csóbbság okából elsősorban beépítésre. Alap
vetőnek tartva azt a célt, hogy a város köz
pontja oldalirányban is terjeszkedjék. Így a 
város újabb fejlődésében a legjelentősebb 
mozzanat a parcellázások során kislakásos 
telepek megépülése volt. Igaz nem a városren
dezés optimális szempontjai szerint alakult 
ez, hanem a földbirtokosok által parcellázás
ra átengedett területek mértékében. A Tar
ján patak nyugati árterületén jött létre a pol
gárváros csírája az "Újtelep", kertvárosi jel

leggel, valamint a keleti domboldalon a Pap
berken a "Rokkant-telep". A beépítések hatá
sára 1931-ben a Pécskő-patakot is befedték, 
csatornázták a várost és rendezték a patak
medreket.

A Zagyva folyó hullámos felszínű forrás
medencéjének egy szűk völgyében, dombon- 
völgyön elterülő, egyszerű és eldugott kis pa
lócfaluból a legmerészebb álmodok sem mer
ték feltételezni a kezdetekkor, hogy város 
lesz egykoron itt, habár szóhasználatukban 
lakosai a 19. század végén a város megneve
zést használták a településsel kapcsolatban.

Salgótarján az 1930-as években már ko
moly állami intézményekkel rendelkezett, új 
épületekbe költöztetve azokat. Megtaláljuk: a 
gimnáziumot, polgári iskolát, bányakapi
tányságot, járásbíróságot, főszolgabíróságot, 
ipartestületet, adóhivatalt, közvágóhidat, 
csendőrlaktanyát, rendőrkapitányságot, stb. 
Ezidőben nagy lépést tett az infrastruktúra 
kiépítése felé a város vezetése, melyet a város 
tőkeszegénysége azonban évekig elodázott.

Végezetül elmondható, hogy Salgótarján a 
szétszórt bánya- és ipartelepeivel igen rövid 
idő alatt várossá, ipari, kereskedelmi, köziga
gatási és kulturális gócponttá fejlődött. Eb
ben nagy része volt az ipari üzemeknek, an
nak a szellemnek, mely a kicsinyhitűségtől 
megszabadulva élni tudott a pillanat adta le
hetőségekkel, Az alapítók megtették köteles
ségüket. Támogatták a közügyet, elsősorban 
Tarjánért, mely Nógrádnak ipari jelentősé
gében országoshírű tényezője lett. Mind a te
lepülés, mind az üzemek vezetői "  szerették  
ezt a fé s zk e t erős lelkülettel, mely megélhe
tést, gondot és gyönyörűséget tár t"    mindnyá
juk elé.
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