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Füleket nyitogatva
Nyomdába adás előtt még egyszer végiglapozom a Jászkunság almanach írásait. Szerzők és szerkesztők, íme, ezt nyújtjuk Önnek.
Mi késztetett bennünket arra, hogy tetszhalott állapotából életre pofozzuk a
Jászkunságot? Engem, szerkesztőként mindenekelőtt a dac. A dac, amely azt mondatta: nem lehet, hogy 48 év megjelenés múltán kézlegyintéssel elintézhető a folyóirat sorsa! Ennyire becsülnénk csupán önmagunk? Vagy ennyire tehetetlenek
volnánk? Negyedszázados újságírói, helyi értelmiségi munkálkodással a hátam
mögött, elkötelezett lokálpatriótáként, az Alföld, a Tisza, a táj szerelmeseként lesülne a bőr a képemről, ha szó nélkül hagynám. Bátorság-e pénz híján, ellenszélben a Jászkunság föltámasztásán fáradozni? Inkább az a fajta vakmerőség, amelylyel a vak ló megy a falnak. Szerzőink mindegyike e vállalás részese.
Szeretnénk az írástudókkal és az Olvasókkal elhitetni, hogy ez a szakadozó
földdarab nemcsak azért hever a térképen, hogy a vonatnak Budapest és Debrecen
között legyen min átsuhannia! Akad itt egy-két, többre érdemes megálló! Nemcsak
pénzgyűjtő és gazdagodó, vagy éppenséggel egyre mélyebbre csúszó magyarok
(cigányok, kunok,jászok, zsidók stb.) hazája.
Ma már nem kérdezzük - mint 15 évvel ezelőtt -, hogy szabad-e itt nekünk
gondolkodnunk is. Akkor - tudom, a kor nem érdem - azonnal megkaptuk a választ: nem, elvtársak, maguk csak dolgozzonak, majd mi gondolkozunk! Láttuk,
hová vezetett.
Az Alföld közepe merre tartott a rendszerváltást megelőző egy-két évben,
meg az azóta eltelt több, mint egy évtizedben? A mérleg, bizony - mint másutt azon kevesek javára billen, akik résen voltak. A többségnek ez nem adatott meg.
Ami keserűvé teszi a szót, mégsem ez, hanem az, hogy egyre kevesebb
honfitárs hiszi el, vallja, teszi magáévá, hogy saját magán csak magamaga segíthet.
Mert látja azt, hogy egyre több erőfeszítéssel egyre kevesebbre jut.
De miért sanyargassam szomorú látlelettel az Olvasót? Hogy kapásból sutba
vágja az egész folyóiratot? Nem! Igenis az a legnagyobb bajunk, hogy - privát jövőnket féltve - jólnevelten hallgatunk. Hallgatunk, miközben ordítanunk, toporzékolnunk kellene a keleti országrész elnyomorodása láttán!
Igenis azon kell gondolkodnunk, felelősen és kollektíven, saját véleményünket ellenáramlatban is vállalva, amiről e lapszámban szólunk; az Alföldről, a Tiszáról, az árvizek elleni védekezés elodázhatatlanságáról, a hétköznapjainkat ünneppé nemesítőkről, Bartókról és a magyarságról, határon túli szomszédainkról és
honfitársainkról.
Halk, okos szóval, hogy meghallják, akiknek fülük nyílik rá.
Egri Sándor
Egri Sándor 1956-ban született Szolnokon. Újságíró. A Szolnokhoz közeli
Fokorú-pusztán él.

Glatz Ferenc:

Víztározás és életmódváltás az Alföldön
Hátrányból előny: árvízvédelem és vízgazdálkodás a Tiszán*
„Hátrányból előnyt." „Ha másolod az előtted haladót, soha nem éred utol!"
Ezek a gondolatok jártak a fejemben az elmúlt évek során gyakran, amikor azzal kellett számolnunk: vajon milyen lefolyású lesz a tavaszi árvíz, megismétlődik-e az „évszázad árvize", és megismétlődnek-e a hatalmas belvizek?
1997: a víz a Stratégiai Programban
A Nemzeti Stratégiai Kutatások Programja indításának egyik célja éppen az
volt: vegyük számba a helyi realitásokat, a földrajzi, az éghajlati, sőt a népességviszonyokat, és ehhez képest igyekezzünk megfogalmazni a Magyarország területén élő,
sőt a Kárpát-medencében élő lakosság társadalmi, gazdálkodási és kulturális alternatíváit. A Nemzeti Stratégiai Kutatásokat Glatz Ferenc kezdeményezésére indította
a Magyar Tudományos Akadémia 1996 szeptemberében, „Magyarország az ezredfordulón" címmel. A kutatások célja: az állam és a nemzet előtt álló európai és világszintű
lehetőségek feltárása, és tanácsadás a döntéshozó politikai elit számára. A kutatások az
agrárium, a vízgazdálkodás, a közlekedés, a magyar nyelv, a politikai rendszer, a társadalmi átalakulások, az egészségügy, a tudománypolitika témaköreit érintették. A kutatásokat a kormány országgyűlési határozatban jóváhagyott mértékben (évi 300, később 110 millió forinttal) finanszírozta. A kutatások eredményeit az „Ezredforduló"
c. folyóirat folyamatosan közölte, a monografikus feldolgozásokat eddig 38 kötetben
adták közre.
1996-ban, a stratégiai kutatások indításakor szóltunk a Kárpát-medence földrajzi, éghajlati, vízgazdálkodási előnyeiről és szóltunk hátrányairól. Ezek a hátrányok, illetve ezeknek a hátrányoknak és előnyöknek a földrajzi alapjai nem fognak
változni. Változhat azonban a hátrány és az előny értékkategóriája. Meg kell kísérelni, hogy minél több hátrányos tényezőt előnyünkre fordítsunk. Azon nem tudunk
változtatni, hogy a Kárpát-medencébe hordják be a légköri áramlások a növény- és
egyéb fertőzéseket. Azon sem tudunk változtatni, hogy ide, a Kárpát-medencébe
folynak össze a Kárpátokból, azaz a környező államok területéről a vizek, vagyis a
környező államok környezetszennyezésének mi vagyunk az elszenvedői. Ezen csak
annyiban tudunk változtatni, amennyiben a környező országokkal megfelelő közös
A szöveg 2000. február 14-én készült. Célja az akkori Környezetvédelmi Minisztériummal aláírt megállapodás (a Tisza-kutatásról) előkészítése volt, részben pedig annak indoklása: miért szükséges az
MTA Stratégiai Kutatások Programjába a Tisza-völgy témájának felvétele.

regionális ökológiai-környezetgazdálkodási politikát alakítunk ki. (Amelynek
egyik része lenne az általam annyira sürgetett ökológiai monitorozás, a Duna és Tisza
vízgazdálkodásának és víznyerő területeinek monitorozása stb.) De önmagában az a
tény, hogy a környező országokból a vizek ide szaladnak le, az Alföldre, azaz a medence aljára, az már számtalan előnnyel is kecsegtethet számunkra. Erre a gondolatmenetemre fűzhető fel az 1997-ben, a Víz Világnapján tartott előadásom, amikorelnézést, hogy idézem magam - így beszéltem: „számomra, mint a társadalom, a gazdaság, a kultúra történelmének tanulmányozója számára, kérdések sora meredezik
évek óta vizeinkkel, vízgazdálkodásunkkal kapcsolatban: vajon szükséges-e, hogy azt
az óriási mennyiségű.vizet - amelyet befolyó vizekből, helyi forrásokból, csapadékból nyerünk - kiengedjük az állam területéről? Miért nem folytatunk aktívabb, a vízbőségre épülő területfejlesztési, sőt élelemgazdálkodási, szociális, egészségügyi és
kultúrpolitikát? Lehet, hogy még mindig a múlt századi mérnök-gondolkodás rabjai
vagyunk: legyőzni a természetet, elvezetni a vizet, hagyja el az öntözésre nem használható, úgymond felesleg minél gyorsabban az állam területét?
Én például - hogy magyarázzam kérdéseim okát és elképzelésemről is beszéljek - egy, a mainál sokkal erősebben vízre épülő helyi életmódot képzelek el,
ahol például az eddig nem hasznosuló dunántúli patakok vize duzzasztott, természetbarát formában, haltenyésztő, csónakázó, pihenő életformát szolgálhat. Olyan Magyarországot képzelek el, ahol a táplálkozásban a hal, a kagyló, a rák, a víziszárnyas
a jelenleginél sokkal nagyobb szerepet kaphat, ahol az intenzív földművelés a minőségi kertészeti termékekre és az okos munkaerőt, természetgazdálkodást kívánó állattenyésztésre összpontosít. Ez az elképzelés a jelenleginél sokkal egészségesebb napi
életformát, táplálkozást és egyúttal sokkal piacképesebb gazdálkodást biztosítana,
mint a 19. századból örökölt mai élelemtermelési és táplálkozási szokásaink.
Van tehát mit gondolkodni az előnyökről."
Már 1997-ben, a Duna-kutatásnak a Stratégiai Kutatási Programba való felvételekor, komplex Duna-programról beszéltünk. A pécsi Regionális Kutatások Központjának nemzetközi együttműködés keretében folyó kutatásait támogatjuk összefoglalni, és stratégiai alternatívákba a következtetéseiket megfogalmazni. Az elmúlt
esztendőben a gödi Duna-kutató Állomásra alapozva beindítottuk azt a komplex programot, amelyben a Duna vízminőségi, vízbiológiai, élőhely-képzési sajátosságait
éppúgy vizsgáljuk, mint a Dunára épülő társadalmi és kulturális szokásrendszereket,
gazdálkodási lehetőségeket. Sőt, a Láng István által annyira sürgetett Duna-híd építést is e Duna-program keretébe kívántuk integrálni. Azt mondtuk 1998-ban: elmaradhatatlan lesz a Tisza-völgy ugyanilyen szintű vizsgálata, egy komplex szemléletű
Tisza-kutatás megindítása. A „Zöld folyosó" néven emlegetett jövőkép a Tiszáról
végül is azt fogalmazza meg: hogyan lehetne a Rióban (1992) megfogalmazott fenntartható fejlődést az Alföld modernizációjával összhangba hozni. De ugyanígy komp-

lex programot sürgettünk a Tiszáról már akkor is, amikor az újabb Alföld-program
megindítását terveztük.
Minden program függvénye az abban dolgozó szakemberek felkészültségének
és szervezettségének. És természetesen ki van téve a történelmi véletleneknek, a politikának.
Ami az első tényezőt, a szervezettséget és a felkészültséget illeti: a legszervezettebbnek a regionális kutatások csapata mutatkozik, hiszen ők a félpiaci, félállami támogatású szektorban élve hozzászoktak a projektorientált gondolkodáshoz,
könnyen mozgósítják a meglévő szakmai diszciplináris vagy interdiszciplináris adatbázisaikat egy-egy program kedvéért. Ugyanakkor a pécsi központ, illetve a hat regionális alközpont jó szervező egyéniségek (Enyedi, majd később Horváth) keze nyomán képes megfelelő programok kivitelezésére, illetve megszervezésére. Az ökológusoknál már nehezebb a helyzet, hiszen ökológusaink különböző szekértáborokra és
egyéni szimpátiák alapján képződő csoportokra esnek szét, ami rendkívül megnehezíti az egységes programoknak a kialakítását. De nehezen tér magához a politikai
megbélyegzés keltette elkeseredésből a vízügyi szakma is. Valószínűleg nem hízelegnek azok a vízmérnök barátaim, akik állítják: az Akadémia 1997. áprilisi nyitása, a
vízgazdálkodás felvétele a stratégiai programok keretébe, adta meg az első bizalomerősítő lökést ahhoz, hogy a vízgazdálkodással foglalkozók megszabaduljanak a
Bős-Nagymaros miatti gúnyolódások és negatív megkülönböztetések lelki terheitől.
Kíváncsian várjuk, hogy a Somlyódy által vezetett vízgazdálkodási stratégiai programnak mik lesznek az eredményei, és hogy a most szervezendő fiatal vízgazdálkodási mérnökgarnitúra Somlyódy László vezetésével hogyan fogja a Kárpát-medence
vízgazdálkodási stratégiáját kidolgozni, és hogyan fog annak a megvalósításában
részt vállalni. A társadalomtudományok meglehetős szétaprózottságban élnek, amelyen talán majd segít a Társadalomkutató Központ megszervezése, amelyre komplex
társadalomtudományi programok szervezését bízhatjuk.
A programokat befolyásoló, nem mindig kiszámítható másik tényező: a politika. A Duna-program közép-kelet-európai méretű kibontakozására volt ugyan elképzelésünk, ezt 1997 decemberében elő is adtuk, de a szerbiai konfliktussorozatok,
amelyek végül is a koszovói háborúhoz vezettek 1999 márciusában, eleve megakadályozzák azt, hogy megfelelő nemzetközi Duna-programot alakítsunk ki. Hiszen a Duna alsó folyásának karbantartása nélkül nemzetközi program elképzelhetetlen. Végül
is ugyanilyen szubjektív politikai faktor az, hogy a térségben nincs olyan politikai erő
jelen, amely a térség ilyen nagy ívű természetgazdálkodási átalakítással foglalkozna.
Márpedig megfelelő miniszteri szintű, azaz végrehajtó hatalmi adminisztráció szervezése nélkül az Akadémia, vagy akár a közép-kelet-európai akadémiák is csak
gyenge, elsősorban szándékot, figyelemfelhívó jelzéseket adó intézménynek és erőnek számítanak.

Mindezeken túl a természetgazdálkodás és természetvédelem esetében véletlen
tényező még a természeti katasztrófa is, amilyen természeti katasztrófa volt az 1998—
2000. évi ár- és belvizek sorozata. Ám ezek hatása furcsa módon pozitív is lehet:
felhívja a figyelmet a vízgazdálkodás regionális rendezésének szükségességére.
A véletlen adta lehetőségek felismerése nemcsak a politikának, hanem a tudománynak és a mindennapi gondolkodásnak is igazi „művészi" gyakorlata. Az árvízkatasztrófa ilyen véletlen, amelyet, megítélésem szerint, most arra kell felhasználni,
hogy újragondoljuk és újragondoltassuk az egész tiszai és az egész alföldi vízgazdálkodást, s ezzel az Alföld életmódváltásának a lehetőségét.
Árvizek: 1999, 2000
Az árvizek nem fognak eltűnni a következő években. Sőt, ahogy a vízgazdálkodási szakemberek mondják: az sem biztos, hogy a kisebb vízmennyiség nem hoz-e
majd nagyobb vízszintemelkedést. A nagyvíz okát nem tudjuk megszüntetni: ez öszszefügg bizonyos éghajlati változásokkal, ugyanakkor a kárpátaljai, tehát a Tisza vízgyűjtő területének nagy erdőirtásaival, s ennek következtében a terület vízfelvevő képességének csökkenésével. Hogyan tudunk felkészülni a nagyvizek fogadására?
A gátakat tovább nem emelhetjük. Minden szakértő azt állítja: értelmetlen
és építészetileg szinte kivitelezhetetlen a mai gátak magasságának emelése, nem is
szólva a hatalmas költségekről. Betekintettem a vízgazdálkodási szakértők által rendelkezésemre bocsátott statisztikai adatokba, amik azt mutatják, hogy az elmúlt
harminc esztendőben évről évre fokozatosan növekedett az árvizek vízszintje, ugyanakkor csökkent a medrek vízáteresztő képessége.
A hullámtér gazdálkodásának és a vízáteresztő képesség növelésének lehetőségével szintén számolnunk kell. Vagyis azzal: a gátak magassága nem emelhető, a
folyómedrek vízelvezető képessége azonban javítható. A hullámtéri gazdálkodás
külön megérne egy stratégiai programot. (Pontosabban: a vízparti és a hullámtéri
gazdálkodás együttes tárgyalása.) Ismeretes, hogy a hullámtereket Vásárhelyiek és
utódaik jól tervezték meg, nagy és széles járást engedtek a folyóvíznek. De a népesség mindinkább benyomult a hullámtérbe. Azzal, hogy ún. nyári gátakat építettek,
a kisebb víz esetén megóvták a hullámtérbe telepített élethelyeiket, és a hullámtér
állandó gazdálkodásra hasznosítása jelentősen csökkenti az áteresztő képességet. Ismeretes, hogy a 19. században a hullámtér hasznosítására a nép és a társadalom
magától alakított ki programokat. Ilyen volt a hullámtéri állatlegeltetés, mindenekelőtt a birka és a kecske legeltetése, és ilyen volt a lakosság uszadékfa iránti igénye.
Vagyis az árvíz által lesodort uszadékfát, benne hatalmas fatörzseket is, a lakosság
szabadon vihette el, tüzelőnek. Az elmúlt harminc esztendőben a helyzet azonban
gyökeresen megváltozott: az uszadékfára nincs szüksége a lakosságnak. Megszűntek
az ártereken a birka- és kecskenyájak, nincs állat, amely a kiváló iszappal termékeny-

nyé tett talajon burjánzó hullámtéri erdőket valami módon megtizedelje. Ugyanakkor
nem épült ki egy olyan hullámtér-gazdálkodás, amelyik meg tudna birkózni a hullámtérben vadon növő, s a nagyvíz gyors levonulását akadályozó bozótokkal és erdőkkel.
A víz a Tisza magyarországi szakaszán mintegy 15-20 napot van jelen, 28-36
óra alatt a Tisza képes 8-10 métert is emelkedni. A tetőzés szintje (1970) az elmúlt
húsz évben mintegy 100 centimétert nőtt. A Tisza magyarországi szakasza 966 kilométer hosszú, kb. 3000 kilométer hosszú gátunk van, és ezeknek kb. a fele felel meg
az előírásoknak. A tiszai árvíz által veszélyeztetett terület kb. másfél millió hektár. Az alföldi Tisza-vidéken elárasztható területeknek több mint kétharmada szántó
vagy pedig értéktelen terület. Az árvizek ellen tehát nincs más megoldás, mint az
árvizek felhasználása és további tározók építése. Tudom, hogy Magyarországon a
víztározókkal szemben a magyar értelmiség nagy részében politikai ellenérzés él.
Bennem is élt. 1987-ben, amikor a História víz-számát szerkesztettem, és „biotörténelem" címmel a vezércikket írtam, bennem is munkált a technokrata vízszabályozási
őrületnek az ellenzése. Ez az ellenzés nem utolsó sorban a Szovjetunióban keletkezett
bennem, amikor láttam az Ob-tenger által okozott természet- és településkárosodást, és
saját szememmel láthattam, hová vezetett az Aral-tóval való rablógazdálkodás. De hogy
elfogultságaimról beszéljek: figyelmem mindig is a kis helyi hasznosítású vízierőmüvekkel, illetve műtárgyakkal folyó, környezetbarát vízi élőhelyek kialakítása körül
forgott. Ezt láthattam Nyugat-Európában is, mindenekelőtt Dél-Németországban, de
Franciaországban is. Meg vagyok győződve most már arról: az árvizeken csak úgy
lehetünk úrrá, ha a vizet nem kivezetni akarjuk az országból, és nem még magasabb
gátak közé szorítani, hanem megfogni és különböző területeken víztározókat építeni.
Ezekre a víztározókra épülhetne azután fel egy új gazdálkodási rendszer, egy új
épületforma, egy új munkaerő-igény, az új típusú munkaerő-igényre épülő új munkaszervezet, egy új élelemgazdálkodás, sőt egy új étkezési kultúra, s mindezek következtében az életmódváltás.
Hátrányból előnyt! Ne engedjük ki a Kárpát-medence határain azt a ma feleslegesnek ítélt 150 millió köbméternyi vizet évente, amely ezzel egy időben öntözéses gazdálkodásra is fogható lenne.
Mindezek a tervek az elmúlt 150 esztendő vízgazdálkodásának és agráriumának újragondolására késztetnek bennünket.
A Vásárhelyi-terv és az ipari-technikai forradalom
Az 1830-40-es évek alapkérdése az akkori közép-európai társadalmak számára
az volt: meg tudja-e teremteni a szemük előtt lezajló nyugat-európai ipari-technikai
előrelépéshez a megfelelő társadalmi és természetgazdálkodási hátteret. Az új ipari
szervezeti formák, a több száz, majd több ezer munkást foglalkoztató gyárak a népesség koncentrációját kívánta meg, ami az élelemellátásban új gondokat hozott, és egy8

ben munkaerőt vont el a paraszti életformától, az élelemtermeléstől. Jóval kevesebb
embernek kellett megtermelnie a sokkal nagyobb élelemszükségletet. Ekkor immáron
nyolc évszázada hagyományosan a gabona volt az európai társadalmak egyik alapélelmiszere, amelyet a 19. században kiegészített a burgonya (burgonya nélkül nincs
ipari-technikai forradalom Közép-Kelet-Európában). Ugyanakkor szükség volt a szarvasmarha és az apró állatok mellett a leggyorsabb fehérjetermelő bázisra, a sertésre,
így alakult ki a 19. század második felében az Alföld és általában Magyarország élelemtermelési kultúrája, és ehhez kapcsolódtak az ún. magyaros konyha termékei is: a
szaftos hús, a burgonya, a gabonából készített tésztafélék, valamint a kenyér.
A Széchenyi és Vásárhelyi nevével jelzett nagy folyamszabályozási akciók
Magyarország és a Kárpát-medence területén a maguk idejében igen korszerűek voltak. Amikor megkezdődik Angliában, majd Észak-Olaszországban, Franciaországban
és Poroszországban az alagcsövezés, a talaj meliorizáció, akkor kezdődnek el Magyarországon is a folyók és a vizek szabályozásai. Mindenhol Európában a cél: élelemtermelő, mindenekelőtt a szántóföldi élelemtermelés számára területeket nyerni, az
egészségtelen és a járványoknak táptalajt adó belvizes területeket lecsapolni, a tömegtársadalom számára új élethelyeket biztosítani. Ennek a programnak az eredménye lesz a Magyarország nagy részét (30-40 százalékát) szabadon járó vadvizeknek
és árvizeknek a lecsapolása, megszűnése. Magyarország vízrajzi térképe 1800-1900
között gyökeresen átalakult. A nagy gátépítési programok a 19. század második felére már védik a Tisza-völgyben épülő településeket, és megbízhatóvá, állandóvá teszik
a kőházas és a hosszú távra berendezkedő életmódot.
Vagyis a Vásárhelyi-terv a maga korának társadalmi, gazdálkodási és kulturális céljaiból kiindulva, nagyon korszerű volt, és még mindig nem eléggé értékelt eredményekhez vezetett. Erre a gondolkodásra épülhetett fel aztán az 1880-as
évektől az egymást követő vízügyi törvénykezés és az 1879-ben Kvassay által létrehozott Vízmérnöki Hivatal, amelyik az első világháborúra lényegében a Kárpátmedence modern vízgazdálkodási és ezzel természetgazdálkodási rendszerének
alapjait is megvetette.
A vízmérnökök gondolkodása éppúgy, mint a társadalom, a politika gondolkodása ezen a 19. század első felében kialakult gondolati bázison nyugodott. Az elmúlt 20-30 esztendőben azonban alapvető változások következtek be, amelyekre az
árvizek felhívják nemcsak a történészek, hanem a futurológusok figyelmét is.
Az Európai Unió és az Alföld, Magyarország
1998 januárjában formálisan, 1998 novemberében a gyakorlatban is megkezdődött a jelölt országok, így többek között Magyarország európai uniós felkészültségének vizsgálata. Sajnos, a politikai adminisztrációk nem törődtek eleget azzal,
hogy az uniós monitorozásnak a valódi társadalmi kihatásait felmérjék. Az én elkép-

zelésem szerint ugyanis 1998-tól szakágazatonként, minisztériumonként, gazdálkodási ágazatonként, de foglalkozási ágazatonként is szembesíteni kellett volna a
társadalmat azzal: mit várhatnak el a társadalom különböző gazdálkodási szervezetei az Európai Unióban, és milyen egyéni életstratégiákat alakíthat ki majd az Európai Unión belül a magyar társadalom. 1997-ben, az Alföld-program indításakor is az
volt az egyik vezérmondatunk: az európai uniós csatlakozás idejére kell hogy legyen
az Alfölddel kapcsolatos tervünk, mert különben az ország egyik része még jobban
leszakad az ország másik részétől. Fel kell tudni mérni az ország keleti felének fejlődésében mennyire számíthatunk a spontán tényezőkkel és mennyire kell magát az
államnak aktivizálnia. Két álláspont alakult ki a vitában. Az egyik álláspont magát liberálisnak nevezi, én azonban korántsem nevezném így, azt állítja, hogy az európai
uniós határoknak a kitolása Magyarország keleti végeire automatikusan meg fogja
oldani az alföldi területek felzárkózását a nyugati, illetve a nyugat-európai területekhez. A mai nyugat-magyarországi kereskedő, befektető réteg a legtermészetesebben
fog mozogni az Európai Unió keleti határáig, azaz az Ukrajnával, Romániával határos vidékekig. Egyszerűen áthelyezi üzletét, irodáját Szombathelyről majd Hódmezővásárhelyre. Az államnak tehát nem kell rásegítő funkciókat magára vállalnia. Én a
másik állásponttal értek egyet, amelyik azt mondja, hogy az államnak éppen ezen
szabad tőke- és munkaerőmozgás feltételeit kell megteremtenie. A cél szerintem
is az, hogy a tőke szabadon mozogjon az ország keleti felében is, de ehhez az szükséges, hogy ott a tőke megtalálja a maga boldogulási lehetőségét. Ezért tehát szükséges
megteremteni ott a vagyonbiztonságot, márpedig, hogyha az ország keleti felét állandóan árvizek fenyegetik, akkor nincs vagyonbiztonság, a tőke pedig nem megy
olyan helyre, ahol nem köthet megfelelő biztosítást. Amennyiben nincs megfelelő
infrastruktúra - mindenekelőtt a telefon után a most kifejlődő informatika, az utak és
a vasutak közpénzekből való fejlesztése -, akkor nem fog a befektető az ország keleti
felébe mozogni. Márpedig az ország keleti fele mintegy 800 éve attól a hátránytól
szenved, hogy olyan területekkel szomszédos, amely területek nem tudnak szerves
kapcsolatba kerülni a magyar gazdálkodással. így az a mintegy másfél millió ember,
aki a Tisza-völgyében vagy a Tisza vízgyűjtő és gazdálkodási területén él, ma sokkal
kevesebb adót fizet be az államkasszába, mint a nyugati adófizetői közösség. Nem is
beszélve arról, hogy ennek a lakosságnak a felvevő, tehát a piacképessége is sokkal
gyengébb, mint a nyugat-magyarországiaké. Egyszerűen azért, mert szegények.
Az Európai Unió természetesen különböző környezetgazdálkodási és területfejlesztési projektekkel fogja támogatni a vidékeket. így nincs kizárva az sem, hogy
Spanyolországhoz, illetve Andalúziához hasonlóan a magyar Alföldre, a kelet-magyarországi területekre is projekteket lehet elnyerni. Ezek azonban sokkal bonyolultabb mechanizmusok révén lesznek eredményesek, mint ahogy azt ma gondoljuk!
(Nem is vagyok benne biztos, hogy az alföldi értelmiség vagy politikusi garnitúra
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felkészült arra, hogy ezeket az EU-pályázatokat elnyerje, és megfelelően hasznosítsa.) És ne felejtsük, hogy ezen európai uniós pályázatokhoz mindig állami garanciák, vagyis helyi pénzek mozgósítása is szükséges! Elengedhetetlennek látom tehát azt, hogy az Alföld egészére vonatkozóan alakítsunk ki egységes programot:
eltérően az első Alföld-kutatási programtól (1992), nekünk kevésbé szociográfiai
felmérésekre és szociológiai ítélekre, hanem sokkal inkább konkrét gazdasági és vízgazdálkodási, természetgazdálkodási akciótervekre van szükségünk. Az általunk indítványozott 1997. évi Alföld-program (amelyet az alföldiek szeretnek a második Alföld-programnak nevezni) célkitűzésében már sokkal inkább aktív, lokális gazdálkodási stratégiák kidolgozására vállalkozik. (Az már aztán ismét a véletlen müve, hogy
elsősorban a területfejlesztési témákban vannak egyelőre eredményeink, és az óhajtott gazdálkodási és kulturális stratégiák elkészülte mindegyre késik.)
Feltételezésem: az új Alföld-programnak éppen a tiszai árvizek, illetve a Tiszával kapcsolatos vízgazdálkodások lehetnek a kiindulópontjai. Feltételezésem: a mostani tiszai árvizek ráébresztenek bennünket egy vízgazdálkodással kapcsolatos, teljes
körű életmódváltás szükségére is.
Ha az Európai Unióról beszélünk, akkor nem feledkezhetünk el arról sem,
hogy az EU bizonyos élelemtermelési korlátozásokat vezet be. Ezen korlátozások
értelméről és jövőjéről ma még korai beszélni. Azt azonban már látjuk: Nyugat- és
Kelet-Európa között a korábbi egymásra utaltság megszűnt. Évszázadokon át a mai
lengyel és magyar alföldi területeknek éppen az egyik vonzó vonása volt a nyugateurópaiak számára az ezen a területeken kialakult élelemtermelés, nem utolsósorban
a szántóföldi gabonatermesztés és a lábon elhajtható szarvasmarha tenyésztése. Ma
azonban már Nyugat-Európa elegendő élelemmennyiséggel rendelkezik, sőt élelmiszer-túltermelés tapasztalható Nyugat- Európában. Nem is beszélve arról, hogy az
Európán kívüli területekről a modern életvitelnek jobban megfelelő szállítmányokat
hoznak: többszörösére növekedett a hal, illetve a tengeri termékek felhasználása a
gyorsfagyasztás révén, és a nagy szállító repülőgépek segítségével a gyümölcsellátás
- mindenekelőtt a narancs és a banán forgalmazása - révén a nyugat-európaiak mindennapi gyümölcsszükségletét jól fedezik. (Amit azonban nem tudnak mással helyettesíteni: az az éppen nálunk termő zamatos alma, körte, őszibarack, szilva és az
ezekből készített szesz-származékok.) Új életformákról és új életigényről is beszélek:
azaz a 20. század végén az orvostudomány fejlődése révén az emberek jobban tisztában vannak ma már a táplálkozás élettani hatásaival. Pontosan tudjuk, hogy a szív- és
az érrendszeri megbetegedéseknek az egyik legnagyobb forrása a túlzott koleszterin
tartalmú élelmiszerek fogyasztása, mindenekelőtt a sertéshúsé. Ezek a betegségek mint ismeretes - Közép-Kelet-Európában, így Magyarországon ma már népbetegségnek számítanak. Amihez párosul a cukorbetegség, amelynek a hajlamon túlmenően ismét táplálkozásban rejlő okai vannak. Ma már tény: a következő évtizedekben
az európai lakosság - és remélhetően Magyarország is - sokkal több növényi rostos
11

anyagot és sokkal több halat, részben baromfit fog fogyasztani, mint akár csak 2-3
évtizeddel ezelőtt is. Az Európai Unió egyrészt kényszermodernizáció, másrészt
ránk kényszerített kulturális és életmódváltást is jelent majd. Remélhetően.
Hogyan illeszkednek mindebbe az árvizek által indikált Alföld-programok?
Ártéri vízgazdálkodás és természetgazdálkodás, életmód-változtatás
A Magyarország területére zúduló vizeket kordában kell tartani, ám ezt további gátnöveléssel nem lehet elérni. A jelenlegi gátrendszert meg kell erősíteni, a
medreket rendben kell tartani, a hullámtereket rendbe kell hozni, és új hullámtéri gazdálkodást elősegíteni különböző adó- és egyéb kedvezményekkel. A szántóföldi gazdálkodás és a mezőgazdasági szempontból értéktelenebbnek ítélt területeknek az elárasztásával további víztározókat kell kialakítani. A Tisza ún. holtágai, valamint a
már meglévő víztározók példája mutatja: milyen sokszínű életforma épülhet fel ezekre a valójában félig mesterséges vizekre.
Az ártéri gazdálkodás egyik hatása: a szántóföldek területének drasztikus
csökkenése. De láthattuk, hogy éppen a szántóföldi gazdálkodás keretében előállított
termékek iránt csökkent a kereslet egyrészt Nyugat-Európában, másrészt pedig a magyarországi lakosság életminőségének, egészségi viszonyainak javítása is táplálkozásváltást kíván meg. A szántóföldi gazdálkodás visszaszorulása mellett növekedni
fog az erdők területe. Az erdőterület növekedése részben pozitív egészségügyi változásokat hozhat magával, részben gondoskodni kell már most arról, hogyan lehet fakitermelési és vadgazdálkodási stratégiákat ráépíteni az erdőterületek kiterjesztésére.
(A Sólymos Rezső által vezetett Erdőgazdálkodási és Vadgazdálkodási akadémiai bizottság tetterős és valóban aktív emberekből áll.) Ugyanakkor sokkal nagyobb vízfelület fogja borítani a Tisza menti vidékeket. Ez hozzájárulhat a halgazdálkodás fejlődéséhez, amelyet feltehetően teknős- és ráktenyésztés is követni fog. Általában sokkal inkább vízre épülő gazdálkodás és életforma alakulhat ki. De a vizes vidékek
kiterjedésével bővíthető a vízhez kötődő szabadidő-kultúra: nő a csónakázás (természetesen nem a motorcsónakázás), a vitorlázás, a horgászás és a strandolás szerepe
életünkben. Ehhez járul az alföldi talajadottságokból származóan simogató, lágy víz
és a jóízű hal. Újra fellendülhet a gyümölcstermesztés, amelynek Magyarországon
szintén remek szakértői bázisa van és az öntözéses primőrtermesztés. (Ennek a DélAlföldön nagy hagyományai vannak.) Az öntözéses kertészet és gazdálkodás pedig
segíti a talajvíz-gazdálkodást. Azok az ijesztő adatok a Kárpát-medence talajvízszintjének süllyedéséről, amelytől éppen a Dél-Alföld és a Duna-Tisza köze is szenved,
talán javíthatók. Erről Várallyayékat és a vízmérnököket kellene megkérdezni.
Természetesen alakulnak az emberek is, akik hozzáigazodnak az új, vízzel kapcsolatos életformákhoz. Mind az állattenyésztésben, mind az erdő- és vadgazdálkodásban új üzleti lehetőségek nyílnak, amelyek nyilvánvalóan a turizmust és a befektetőket is vonzhatják Kelet-Magyarország felé.
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Ötvenéves programnak első vázlatmondatait írhatjuk le. Úgy gondolom, hogy
a magyar Alföld, mindenekelőtt a Tisza vidéke olyan új foglalkozásszerkezetet
alakít majd ki a Kárpát-medence keleti felén, amelyik nemcsak vonzza, illetve leköti
a munkaerőt, hanem gazdagabbá is teszi a helyi embereket, és ugyanakkor olyan
korszerű élelemtermelési és turisztikai központ lehet a következő fél évszázadban,
amelyet nemcsak az Európai Unió nyugaton élő polgárai, hanem remélem, a magukat
hamarosan konszolidáló keleti államok polgárai is szívesen keresnek majd fel. Csak
egyet nem szabad felejteni: ha utol akarjuk érni a nyugat-európai élet- és kulturális
színvonalat, akkor nem másolni kell őket, mert a másolás következtében a távolság az
elöljárók és az őket követők között soha nem fog csökkenni. Ehelyett ki kell találni a
helyi adottságokra épülő és megvalósítható új elképzeléseket. És ez az akadémiai
stratégiai kutatásoknak az egyik célja.

Dr. Glatz Ferenc (Csepel, 1941), a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke,
az MTA Történettudományi Intézetének igazgatója, az MTA Társadalomkutató Központ elnöke.
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Dr. Váradi József:

A virágzó Tisza-vidékért
A Tisza az Alföld folyójaként, a szeretett szülőföld jelképe, művészeti alkotások, ihletője, életet, megélhetést teremtő természeti csoda és erőforrás, egyszersmind veszély, pusztító erő, hiánya pedig emésztő szomjúság. Az emberiség civilizálódásának története a nagy folyóvölgyi kultúrákkal kezdődik, sőt a tudomány
fejlődésének számos területe is a folyógazdálkodáshoz tapad. Az egyiptomi kultúra
számos tudományterülete a csillagászat, a mértan, a földmérés is a folyó vízjárásának előrejelzésével, haszonvételeinek megszerzése céljából fejlődött, hiszen ezek
nélkül a nílusi áradások gazdagságát nem lehetett volna kiaknázni.
A folyók az ember letelepedésének, városai kialakításának is kristályosodási
centrumai. Nem véletlen, hogy hazai településeink közül több mint 1600 település
úgynevezett két parti település, vagyis valamely jelentősebb vízfolyás vagy folyó keresztezi azokat. A folyók ugyanakkor gazdasági, kulturális, sportolási, pihenési értékteremtő és -hordozó voltuk mellett veszélyt is jelentenek. Ráadásul az emberi életfeltételek változásától függően folyamatosan változó nagyságú károkat okoznak.
A Tisza szabályozás előtti vízjárásának történelmi feljegyzéseiből tudjuk,
hogy az ártéri ember részben dombra építette szerény házacskáit, részben a nagyobb
árvíz elől magaslatra menekülve a víz leapadása után visszatért és egyszerű hajlékát a
pusztítás után viszonylag gyorsan és egyszerű eszközöket használva újra felépítette.
Furcsa módon a folyó legnagyobb veszélye az árvíz, sok ország (elsősorban
a kelet népei, Vietnam, Laosz) ma is így védekezik, de a fejlett gazdasággal rendelkező országok heves vízjárású folyóinak völgyébe települt városok egyes
folyóközeli kerületében a védekezés ma is a padlásra költözés és az árhullám gyors
elvonulása után a takarítás. Figyelemre méltó, hogy ezeken a településeken az ármentesítés komoly lakossági egyeztetések után, számos lakos ellenállásának leküzdése árán, általában mobil gátak telepítésével oldható csak meg. A kettősség, vagyis a víz elérhetősége iránti elemi, ősi atavisztikus ösztönös vágyunk és az árvíz
károkozásától való félelmünk gyakorta konfliktust teremt. Ilyen konfliktus volt
például hazánkban a Bodrog jobb parti települések lakosainak életében az 19992000. évi árvíz vagyonokat pusztító látogatása, amikor is elemi kívánalom volt a
bodrogi árhullámainak kizárása a településről. Majd, amikor több mint 1,5 milliárd
forintért megépültek a védtöltések, de az immár biztonságot nyújtó gátak a kert végében magasodva, eltakarták a békés, árvízmentes Bodrog látképét az ott élő lakosság kebléből sóhajok törtek fel a látvány elvesztésének fájdalma miatt.
Az árvíz elleni biztonság megteremtése azonban a lakosság vagyonának, a települések gazdagodásának növekedésével, a közlekedés követelményeivel egyre elemibb és egyre fokozottabb kívánalom. Különösen a nagy síkságokon, a lomhán kanyargó folyóvölgyekben, ahol egy-egy nagyobb árvízi elöntés hónapokig tartó vízborítást
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okoz a földeken. Az árvízmentesítésért kiált a mezőgazdaság is, hiszen az árvíztől elragadott földeken termelt gabona az adott kor, adott gazdasági fejlettségi szintjén nagyon jó bevételt kínált az ármentesítés révén földhöz jutott tulajdonosoknak.
A társadalom igényei, fejlődési prioritásai, gazdagsága és értékítélete azonban folyamatosan változik. Változik az ember tudományos ismerete, egyre tökéletesebb műszerek, vizsgálati módszerek állnak rendelkezésére és így egyre többet
tud saját környezetéről. Felismer tendenciákat és meg tudja állapítani, hogy mely
folyamatok hatnak kedvezően és melyek kedvezőtlenül az ember hosszú távú életkörülményeire. És kiderült, hogy amit tegnap feltétlenül elvégzendő beavatkozásnak tartott, azt ma már fel kell számolni, át kell alakítani.
A követelmények változása a Tisza völgyének, a Tiszával való gazdálkodásnak a történetében is jól nyomon követhető. Az eleinte spontán haszonvételekre
berendezkedő ember előbb a fokgazdálkodásra állt rá, majd a török hódoltság idején
életének védelme miatt hatalmas területeket árasztott el és tette azokat mocsárrá.
Az 1800-as évek gazdasági fellendülése, a gazdagodó települések biztonsági
igénye, a közlekedés feltételeinek megteremtése egyaránt a folyó megzabolázásának feladatát fogalmazta meg a mérnöknek. A mérnök a társadalom igényének kielégítése érdekében (hogy az jogos vagy sem, azt nem ő dönti el) megtervezi, majd
megvalósítja a szükséges beavatkozásokat. Nagyon fontos látnunk, hogy a vízügyi
szolgálat nem hirtelen felindulásában találja ki a vízgazdálkodási beavatkozásokat,
hanem a társadalom megrendelésére hajtja végre azokat.
A Tisza legújabb kori, XXI. századi fejlődésének a társadalom által igényelt
legmeghatározóbb eleme az ún. Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése (VTT), ami valójában nem más, mint ártér reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel.
De mit is jelent ez valójában? Hogyan jutottunk el addig a döntésig, hogy a
társadalmi fejlődés új fejezetében, a Tisza-völgy vízgazdálkodásában ez a beavatkozás legyen a meghatározó?
A VTT programja bár rövid, de annál gazdagabb múltra tekint vissza.
A Tisza fenyegető, sőt pusztító árvizeinek XX. századi történetében az 1970.
évi volt a mérföldkő. Ma már történelem, de érdemes felidézni, hogy a védekezés
2.425 km hosszú töltésen 15 napig tartott, 43 ezer ember részvételével. Hatvankilenc település 95 ezer lakosát kellett kitelepíteni. A Tisza és mellékfolyói, a Szamos a Körösök, a Maros mindegyike a korábban mért legnagyobb vízállás fölött
tetőzött. Román területen a Szamos is és a Maros is 300 cm(!)-rel haladta meg a
korábbi maximumot, hazánkban 45-112 cm volt a rekordjavítás értéke. A rendkívüli erőfeszítések és a szakszerű beavatkozások következményeként végül csak a
Szamoson következett be töltésszakadás, de az is ötezer lakóházat döntött romba. A többi helyen viszont töltések között maradt az ár, és sehol sem követelt emberéletet. Az 1970. évi árvíz adta meg a lökést arra, hogy új alapokra helyezzék az
árvizek ellen védő gátak méretének meghatározására vonatkozó számításokat. A
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számítások eredményét 1973-ban jogszabályba foglalták és az árvízvédelmi művek
fejlesztésénél azóta ezek alapján határozzuk meg a gátak biztonságos méreteit. Érdekes történelmi tény azonban, hogy az így kiszámított új töltésmagasítási értékek
a Közép-Tiszán mindössze 17 cm-rel magasabbak, mint az 1934-ben elvégzett számítások szerintiek. Ez azt jelenti, hogy 70 éve sem sikerült a Tisza védtöltéseit
az előírt méretre kiépíteni!
A Tisza és a Duna árvizeinek történetében is hosszú, majdnem békés időszak következett, de az árvízvédelem fejlődése szempontjából meghatározóak voltak az 1974., 1980., 1981. évi Körös-völgyi árvizek, amelyek tanulságai hozzájárultak ahhoz, hogy a tározók alkalmazásának módszerét tökéletesítsük az árhullámok elleni védekezésben. A tiszai árvízvédekezés történetében az 1998. november
4-én kezdődött, 1999. márciusban folytatódott, 2000. áprilisában megismétlődött,
majd 2001. márciusában újra jelentkező árvizek teremtettek új fejezetet.
A 28 hónap alatt lezajlott négy rendkívüli árvíz évről-évre ismétlődően, de
végül Tiszabecsnél 47 cm-rel, Tivadarnál 149 cm-rel, Tokajnál 48 cm-rel, Szolnoknál 132 cm-rel javította meg a korábban mért legmagasabb árvízszinteket.
A Tiszán lezajlott hatalmas árvizeknek néhány nagyon markáns tanulsága
fogalmazódott meg.
A védekezés és helyreállítás költsége meghaladta a 120 milliárd forintot
(2001. évi árszint).
Azokon a töltésszakaszokon, ahol a gátak az előírt méretre az árvíz előtt kiépültek, 1/5-1/10-ébe került csak a védekezés, mint ott, ahol a fejlesztést nem tudtuk befejezni.
Most is (2001. március 6-án) Tarpánál az előírásoktól elmaradt méretű töltésen következett be szakadás (az előírás szerint kiépített töltésszakaszon még nem
volt szakadás hazánkban).
A minden eddigi szintet meghaladó árhullámnál nagyobb árhullám kialakulására reálisan számítani kell, hiszen most (ellentétben 1970-nel) sem a Körösök,
sem a Szamos, sem a Maros nem hozott jelentős mennyiségű vizet. Ha ezek is „rádolgoznak" a Tiszára, még sokkal magasabb szintek alakulnak ki, biztosan kivédhetetlenül.
A 2000. márciusában és áprilisában a Tisza középső szakaszán kialakult legnagyobb árvíz idején nagy szerencse ért bennünket a védekezésben, hiszen a böjti
szelek elmaradtak, nem volt hullámverés, csapadék nem hullott, a melegben felszáradt utakon jól lehetett közlekedni és újabb árhullám se vonult le a Tiszán.
Már 1998-ban, de különösen 1999-ben és 2000-ben látszott, hogy a Tisza
vízlevezetési tulajdonságai megváltoztak. Egyszerűen úgy látszott, hogy valahol
Szolnok és Tiszaug közötti Tisza-szakaszon dugó keletkezett, amit meg kellene
találni, ki kellene húzni és minden a régi lehetne. A valóság ennél természetesen
sokkal bonyolultabb.
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- Hogyan tovább tehát a Tisza árvizeinek biztosan megismétlődő és valószínűsíthetően minden eddiginél nagyobb erejű támadása elleni védelemben?
Először is tudomásul kell vennünk, hogy a Tisza 150 évvel ezelőtt elvégzett
szabályozottsága adottság. Adottság, de nem megmásíthatatlan, vetik fel néhányan
és ezzel a felvetéssel érdemes foglalkozni.
A Tisza a Vásárhelyi Pál által javasolt szabályozásának lényege és célja a
kanyarok átvágása, ezzel a víz levonulásának gyorsítása. Töltések építése, amivel
az elöntött területek nagysága korlátozható és lehetővé válik a mezőgazdaság fejlődése és a hajózás elősegítése révén az európai felzárkózást jelentő polgárosodás.
A szabályozás nem valósult meg mind a mai napig. Az akkor tervezett 102
kanyar-átvágásból 94 készült el. A töltések az eredetileg tervezett nyomvonal helyett számos területen - a helyi birtokosok és politikai csatározások áldozataként -,
helyenként a birtokhatárokat, vagy olcsóság okán az övzátonyokat követték.
De a Tisza szabályozottsága, eltérően a nyugat-európai hajócsatornázásszerű folyószabályozásoktól, számos elemében magán hordja régi, természetes Tisza-táj arculatát. A töltések átlagos távolsága 1,8 km, de van, ahol 6 km távol
épültek a gátak. Létrejött 167, öt hektárnál nagyobb, rendkívül sokszínű és gazdag
holtág. Ez lehetővé tette, hogy a XX. század végén felismert természetvédelem
fontossága a Tisza-völgyében is meggyökerezzen.
A vízügyi szolgálat már 1992-ben megkezdte az ún. holtág-rehabilitációs
programot, 1995-ben pedig a Tiszán az ún. zöld folyosó programot. Ezek a programok már célul tűzték ki a Tisza árvizeinek visszatartására szóba jöhető lehetőségek vizsgálatát, részben a holtágak felélesztésével, részben a mentett oldalra történő vízkivezetéssel, az ottani természeti értékek növelése érdekében. Nem titkolt
része volt ennek a programnak az ökoturizmus fejlesztése. A töltésekre kerékpárutakat terveztünk, a gátőrházak pedig a csónak-, a lovas és kerékpáros túrák pihenő
és segítségnyújtó bázisává, vendégszállássá és tájékoztatási, ismeretterjesztő központokká váltak volna.
A szabályozott Tisza tehát az Alföld síkságából kiemelkedő kanyargós, de tájba illeszkedő töltéseivel, a töltések által határolt hullámtér gazdag élővilágával, számos holtágával, kitűnő csónak- és vízitúrát kínáló lehetőségével, gátőrházai által
nyújtott civilizált biztonságával jó adottság a felértékelődő természetvédelemnek.
Ugyanakkor a Tisza-völgy 2.870 km hosszú töltése, 400 településen 300
ezer ingatlant és másfél millió embert véd, 6.500 km hosszú úton, 3.000 km vasúton teszi lehetővé a közlekedést. A magyar mezőgazdasági termelés 30 százaléka,
az ipari termelés jelentős része a Tisza árteréből származik.
A települések a korábbi magaslatokról a Tisza árterébe, sőt (pl. Tiszadob)
hullámterébe húzódtak, nagy értékű házak, ipari létesítmények ingatlanai, közszolgáltatást ellátó gáz- és elektromos vezetékek hálózzák be a valamikor vízjárta területeket. Az emberek ragaszkodnak a kialakult életformákhoz, boldogulásukat a
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jelenlegi tevékenységük továbbfejlesztésében, valamint lehetőségeik szélesedésében látják. A lakosságot az árvizek után több alkalommal is megkérdeztük, hogy
ők hogyan látják a továbblépés lehetőségét? Először is, nem kívánnak elköltözni,
és az árvízvédelmet az állam feladatának tartják.
Az új árvízvédelmi megoldások keresése során a fenti kiindulási feltételek
figyelembevétele mellett is komolyan megvizsgáltunk két állandóan visszatérő
megoldási javaslatot. Az egyik a töltéseknek a folyótól távolabb helyezése, a másik
a töltések elbontása és a folyó újra kanyargósítása. A töltések részleges, valóban
realitásként szóba jöhető, tehát településeket tiszteletben tartó kijjebb helyezésének költsége 633 milliárd forint összeget mutatott, nem beszélve az így elöntésnek
kitett mezőgazdasági területek növekedéséről és az árvízszintek remélt lényeges
csökkenésének elmaradásától.
A folyó vissza kanyargósítása önmagában az árvízszint csökkenésére kedvezőtlenül hat, vagyis emeli azt, a töltések elbontásával együttes vissza kanyargósítás
pedig a teljes infrastruktúra kiváltással (ami az életfeltételek megtartása, közlekedés, vagyonvédelem stb.) miatt elengedhetetlen, 3.223 milliárd forintba, részleges,
alapvető infrastruktúra kiváltásával 2.686 milliárd forintba kerülne.
Ezek a táj és a táj szerkezet alakítására drasztikusan ható hihetetlen mértékű
beavatkozások tehát nem jöhetnek általános megoldásként szóba. A vízügyi szakma tradicionális megoldása, nevezetesen a töltéserősítés a vizsgálatok során nem
bizonyult jó megoldásnak. Szembe kellett nézni azzal, hogy a töltéseket a jelenlegi előírásos méreteken túl további egy méterrel kellene emelni, ami a magassági méretekkel együtt a töltés keresztmetszetének, talpszélességének növekedéséveljelentős belterületek, illetve hullámtéri területek igénybevételével jár.
Tapasztalataink azonban azt mutatják, hogy sem a hullámtér felé, sem a
mentett oldal felé, de különösen a belterület felé történő töltés-szélesítés nem elfogadott megoldás, csak kényszerből alkalmazható, pereskedések és viták során érvényesíthető.
Nagyobb baj azonban, hogy a Tisza-szabályozás óta így is 8-10-szeressé növekedett földművek további növelése nem ígér műszakilag és ökológiailag sem jó
megoldást. A magasabb töltések között tartott magasabb árvíz egy mégis bekövetkező kitörés esetén nagyobb energiával zúdul a töltés közvetlen közelében levő településekre, s így nagyobb lesz a károkozás. A töltések között így levezetett hatalmas
víztömeg csak átfolyik az országon, nem válik olyan tartalékká, amelyből a nyári szárazság idején vizet tudnánk nyerni, illetve a vizes élőhelyek kiterjedése sem növekedhet. Jól érzékelhető, hogy az édesvízkészletek birtoklása felértékelődik. Minden
ország elemi érdeke, hogy ezzel a kinccsel bőséggel és szabadon rendelkezzen.
A megoldás tehát, vagyis új eszközök alkalmazása a nagy valószínűséggel
egyre növekvő árhullámok elleni küzdelemben egyszerre kell szolgálja a vizekkel
való gazdálkodás igényét, a természet erősítését, a területen élők biztonságát és
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megélhetésük jobbítását. A legnyilvánvalóbb megoldás a hullámtér rendezésében
látszott, de a számítások azt mutatták, hogy az 1970-es állapotok visszaállításánál
jobb helyzet ezzel a módszerrel nem érhető el.
Az elemzések és vizsgálatok már 2000. év végén is felvetették az árhullámok tarozását, mint lehetséges megoldást. Vagyis olyan tározók rendszerének
létrehozását javasoltuk, amelyek mint gyöngyfüzér kísérik magát a folyót, és kialakításuk olyan, hogy abba az árvizek egy része betározható, az árvíz levonulása után
egy része a tározóban vissza is tartható. A Tisza melletti árvízi tarozás a hazai
vízügyi szakmán belül eretnek gondolatnak számított. A nagy tömegű víz kivezetésének és tarozásának megoldása műszakilag is és területhasználati oldalról is
aggályosnak látszott. Miközben a Száva vagy Németországban az Isar árvízmentesítése is ugyanilyen módszerekkel történt.
A mezőgazdaságban a piacgazdaság beköszöntével, különösen az európai
uniós tagságunk közeledtével, egyre komolyabb követelmény a gyenge termőképességű földek termelésből történő kivonása. A természetvédelem felértékelődése
ugyanakkor követeli, az Unió pedig támogatja a tájgazdálkodás erősítését.
Mindezen feltételeket teljesíteni hivatott programot a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésének (VTT) neveztük el, mert az eredeti Vásárhelyi-tervet adottságnak tekintve, azt mintegy felújítva, a hullámtér rendbetételével és a mentett oldali
tározók kialakításával, létrehoztunk egy új árvízvédelmi rendszert a Tiszán.
Nagyon lényeges körülmény, hogy a VTT nem előzmények nélküli, váratlan, a szakmára ráerőltetett árvízvédelmi megoldás, hanem a Tiszával foglalkozó
vízügyi szolgálat szakmaiságának és a vele szemben támasztott társadalmi elvárások iránti érzékenységének együttes terméke.
A Tiszával és környezetével kapcsolatos változó társadalmi igényekre, a
holtág-rehabilitációs program, a zöld folyosó program részben válaszokat adott. A
gazdasági változások, az EU-csatlakozás, a vidékfejlesztés kiemelt programja
pedig, párosulva az árvízveszély fokozódásával, az édesvíz-készletek felértékelődésével, átfogó, összerendezett programmá kényszerítette szervezni az elemeikben
már meglevő válaszokat. Éppen ez az oka annak, hogy a VTT az árvízvédelem oldaláról nézve a szokásos beavatkozások részeként is jól értelmezhető; nevezetesen
a hazai árvízvédelem eszközrendszerének 3. és 4. elemét a Tiszára, összefogva értelmezve együttesen nevezzük a VTT-nek.
Ha felsoroljuk a hazai árvíz elleni küzdelem eszközrendszerét, világossá válik a VTT ezen rendszeren belüli elhelyezkedése. Nevezetesen a hazai árvízvédelem eszközei:
1. külföldi vízgyűjtők lefolyás-szabályozása a határvízi együttműködések
keretében,
2. a hazai védvonalak kiépítése az előírásoknak megfelelő méretre,
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3. a hullámtér visszaállításának helyreállítása az ún. nagyvízi meder vízszállításának zavartalan biztosítása,
4. az árvizek tározási lehetőségének kihasználása,
5. az ún. nem szerkezeti módszerek fejlesztése (szervezet, védelmi tervek,
előrejelzés jogszabályok, fenntartás stb.).
A hullámtér visszaállításának javítása azonban nagyon soktényezős elemzést
kíván. Különösen ha hozzátesszük, hogy a Tisza más és más jellegzetességgel bíró önálló folyószakaszokra osztható. A tarozás funkcióját tekintve három részre osztható.
Először is az ún. alapcélt teljesítő árvízi tarozás, a vízkészletekkel történő gazdálkodási célt teljesítő hasznosítási vagy állandó tarozás és a természetvédelem érdekeit
szolgáló vizes élőhelyi rekonstrukciós tarozás. A lehetséges, vagyis települési, infrastrukturális, vízjárási, természetvédelmi, gazdasági és hidraulikai szempontokat figyelembe véve db tározási lehetőséget vizsgáltunk. A koncepció felvázolása és a szakmán belüli tisztázó viták lebonyolítása után azonnal megkezdődött a koncepció ismertetése és vitája.
Tárgyalta az Országgyűlés Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága,
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium több szakmai műhelye, az MTA számos bizottsága, több megye
(Borsod, Szabolcs, Szolnok, Heves) közgyűlése, a Magyar Mérnöki Kamara elnöksége, az Magyar Hidrológiai Társaság, a területi vízgazdálkodási tanácsok, a WWF
Magyarország több fóruma, települési szövetségek és 2002. tavaszán az ún. nyílt tervezés keretében közel 30, tarozással érintett település lakossága.
A nyílt tervezés tapasztalatait összegezve készítettük el a kormánynak azt az
előterjesztést, amelyben a koncepcionális alapelveket, a beavatkozás irányainak kijelölését kívántuk elfogadtatni.
A nyílt tervezés legfontosabb tapasztalatait az alábbiakban összegezhetjük:
- a lakosság bizalmatlan; nem hiszik el, hogy nincs eldöntve, hogy mely
területek, hogyan kerülnek igénybevételre, nem hiszik el, hogy véleményük a végső döntésnél számít és arra figyelemmel fognak alakulni a beavatkozások;
- jellemző a rövid távú érdekérvényesítési szándék, a kisajátítást a lakosság 75 százaléka tartja jó megoldásnak;
- nem tapasztalható szolidaritás; hiába evidencia a folyóvölgyi közvetlen sorsközösség a lehetséges tározók tulajdonosai nem akarnak Szolnok
védelmében művelési korlátozást földjeikre;
- feltűnő és a VTT minden fázisában igaz a probléma szakmai közelítése.
Nincsenek pártpolitikai hovatartozásból fakadó, illetve abból táplálkozó
vélemények, amire jó példa, hogy valamennyi megyei közgyűlés egyhangúlag szavazta meg és fogadta el a koncepcionális alapelveket;
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ugyancsak jellemző, hogy már a korai szakaszban is megfogalmazódnak
járulékos és a vízgazdálkodástól távolabbi települési igények, utak, hidak és egyéb fejlesztési kérések;
- jellemző, hogy a folyógazdálkodás más elemeit; a hajózást, az energiatermelést, a nagytérségi vízszétosztás létesítményeinek tervezését kérik
számon a VTT alapvetően árvízvédelmi és az ehhez kapcsolódó vízgazdálkodási fejlesztési lehetőségektől.
A nyílt tervezés során ebben a fázisban, jellemzően vízügyi szakmai típusú
kérdések, és gazdasági, gazdálkodási, művelési, földtulajdon típusú kérdések fogalmazódnak meg. Elenyészőek az ökológiai természet- és környezetvédelmi típusú kérdések és csak elvétve vetnek fel idegenforgalmi problémákat.
Ilyen kérdések vetődnek fel például: fokozódik-e a belterületek elvizesedése? Ki dönt a tározók elárasztásáról? A települések megközelíthetőek lesznek-e?
A tározók kazettázhatóak-e? Mekkora gátak épülnek? A vízért, ha kivezetik, fizetni
kell-e? Hogyan ürül le a tározó? Lesz-e korlátozás a mezőgazdasági művelésben és
az építésben, mindezért jár-e értékcsökkenési kifizetés a tulajdonosnak?
Az előkészítő, koncepcionáló szakaszban a lakosság tározók iránti fogadókészsége erősen vitatható és hullámzó volt. Jellemzően azonban a Felső-Tiszán inkább
a töltéserősítésben hittek a megkérdezettek, a Közép-Tiszán a tározók létesítésében
látták a hosszú távú biztonság megteremtését és itt már a tározók más típusú hasznosításának lehetőségével is számoltak.
A 30 tározóból előbb tízet, majd a kisebb tározott vízmélység iránti igény
teljesítése miatt 14 tározó létrehozásának lehetőségét vizsgáltuk. A feladat az volt,
hogy mintegy 1,5 milliárd köbméter víz célirányos tarozásával a kialakuló árvízszintet 1 méterrel lehessen csökkenteni, miközben a tározók kialakítása tegye lehetővé a tározott víz továbbvezetését, indokolt mértékű tarozását, és azt is, hogy
kisebb árvizek hasznosítási célú bevezetése is lehetséges legyen.
A számítások a teljes beavatkozás költségét a legfontosabb járulékos területfejlesztési beavatkozással együtt 170 milliárd forintra becsülték, hozzávetőleg 75
ezer hektár igénybevételével.
Ezen kiindulási feltételek mellett kezdte meg a terv tárgyalását a kormány és
2003. február 26-i szolnoki kihelyezett ülésén úgy döntött, hogy a fejlesztés alapelveit az alábbiakban fogadja el:
a) a Tisza folyó árvizeit elsősorban a mértékadó védképességűre kiépülő
árvízvédelmi töltések közötti nagyvízi mederben kell levezetni, és ezért
- az ökológiai szempontokra is figyelemmel - javítani kell az áramlási, vízszállítási feltételeket;
b) a védképességet meghaladó, gátszakadással és kiöntéssel veszélyeztető,
statisztikailag igen ritkán előforduló árhullámokat, a meder vízszállításának mértékéig hazai területen árapasztással csökkenteni kell;
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c) az árvíz szabályozott kivezetését és a folyóba történő szükség szerinti
visszavezetését (vagy vízhiányos területre történő átvezetését) szolgáló,
műtárgyakból és tározókból álló árapasztó-rendszert úgy kell kialakítani
és működtetni, hogy - az árvízvédelmi funkció megtartása mellett - az
hasznosítható legyen a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi és a Tiszavölgy fejlesztésével kapcsolatos programokban előirányzott célok megvalósításában, valamint a természetes élőhelyek gyarapításában;
d) az árapasztási célú tározó (így például külterületi mezőgazdasági célú)
területek teljes elöntése csak statisztikailag 1 százaléknál kisebb valószínűségű árvizek esetén fordulhat elő, ezért változatlan területhasználat
esetén, kisajátítással, kártalanítással, illetőleg a kártérítéssel csak kivételesen kell számolni.
A kormány határozata alapján megalakult a feladatot koordináló tárcaközi
bizottság, amelyet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által kijelölt személy,
Váradi József vízügyi helyettes államtitkár vezet, társelnöke az FVM miniszter
képviselője: Benedek Fülöp címzetes államtitkár, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet elnöke. A tárcaközi bizottság tagjait a Miniszterelnöki Hivatal, a Belügyminisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, az Észak-magyarországi, az Észak-alföldi, valamint a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, és a környezet- és természetvédő szervezetek
delegálták.
A kormány a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése I. ütemének előkészítésére 2003-ban 400 millió forintot, megvalósítására 2004-ben nyolc, 2005-ben
tizenöt, 2006-ban tizenöt és 2007-ben tizenkét milliárd forintot biztosított.
A tárcaközi bizottság megtárgyalta és elfogadta a fejlesztési program kidolgozásának munkatervét. A program kidolgozásának érdekében öt tervezési területre nyílt közbeszerzési eljárást hirdettek meg. Ezek a tervezési területek:
- a tudományos megalapozó munkák elvégzése;
- az árapasztó tározók területének kialakítása (az ártér reaktiválása szabályozott vízkivezetéssel), és a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeketjavító földhasználati és fejlesztési program kidolgozása,
- a nagyvízi meder rendezése (az ehhez kapcsolódó kistérségekben ugyancsak az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési program kidolgozásával),
- stratégiai vizsgálat, környezeti vizsgálatok és tanulmányok elkészítése,
valamint az Európai Unió társfinanszírozási feltételeinek feltárása,
- a kommunikációs feladatok végrehajtása.
A közbeszerzés pályázatok eredményesek voltak, a tervezési szerződések
létrejöttek, a tervezési munkák nagy ütemben folynak.
Dr. Glatz Ferenc akadémikusnak, az MTA Társadalomkutató Központ Tudományos Tanácsa elnökének koordinálásával a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztésé22

hez kapcsolódó akadémiai kutatási program kezdődött. Ennek célja olyan stratégiai tanulmányok elkészítése - többek között - az agrárgazdaság, a talajvédelem, az erdészet, a vadgazdálkodás, a településfejlesztés, a közlekedés, a turisztika,
a szociológia stb. területére, amely felvázolja a Tisza-vidék fejlődésének vízióját a
tervezett vízgazdálkodás-, terület- és vidékfejlesztés nyomán.
Lényeges határozata a kormánynak a VTT megvalósításának szempontjából,
hogy döntést hozott arra nézve is, hogy az árvízvédelmi fejlesztéseket prioritás szerint, ütemezetten kell végrehajtani és a fejlesztésekhez hozzá kell rendelni az érintett térség földhasználati, infrastrukturális, gazdasági változásainak fokozatosan
kapcsolódó munkálatait, és természetesen az ezekre vonatkozó terveket is el kell
készíteni. Világossá vált, hogy a kormány döntése az alapvetően árvízvédelmi
célú térségfejlesztési programot vidékfejlesztési komplex programmá szélesítette,
nem tagadva, hogy e programnak az Alföld felzárkóztatásának célkitűzéseit, az
EU-csatlakozás földhasználati támogatásának lehetőségeit egyaránt magába kell
foglalnia.
A tervezők megkezdték az újabb, immár részletes tervegyeztetéseket. Az
ütemezett kiépítés miatt immár csak 8 tározó: a szamosközi, a Szamos-Kraszna
közi, a tiszakarádi, a tiszanánai, a hányi-jászsági, a hanyi-tiszasülyi, a nagykunsági
és a tiszaroffí tározó szerepelt a részletesen vizsgálandó tározók listáján. Ezek közül kell kiválasztani három-öt, első ütemben 30 milliárd forintért megvalósuló
olyan tározót, amely legalább 60 cm-es vízszintcsökkentést képes a kritikus árvizes
időszakban előidézni. A szakmai részletek kidolgozásának megkezdésekor azonban
érdekes jelenségre figyeltünk fel.
Bizonyos térségeken élők határozottan, sőt előremutatóan, öntevékenyen
kezdeményezték a tározók tervezését. Más tájegységek lakói mereven, sőt durván
elutasították a tározók létesítésének gondolatát. Az aktivitás olyan figyelemre
méltó volt például a cigándi tározó esetében, hogy annak -jórészt a tiszakarádi tározóval azonos árvíz stratégiai fekvésé miatt -, a lényegesen nagyobb aktivitás
okán programba vettük tervezését. Meglepő volt, hogy a korábban természetvédelmi okok miatt a I. ütemből kizárt dél-borsodi tározó települései jelentkeztek a
tározó létesítésének igényével. Figyelemre méltó volt Nagykörű aktivitása, ahol
az árvíz-tározási szempontok nem tették ugyan elsők között indokoltnak a kiépítését, de a tájhasználat, illetve gazdálkodás váltás mintaszerű akarása az elsősorban
tervezésre szánt tározók közé emelte ezt a tározót is. így már tizenegy tározó vizsgálatára kaptak megbízást a tervezők.
A kiválasztás azonban továbbra is nehéz. Az első körben megépítendő tározóknak árvízvédelmi biztonság szempontjából a Felső-Tiszán és a Közép-Tiszán
mindenképpen helyt kellene kapniuk, és harmadikként a két szakasz között valahol
a Bodrogközben. A cigándi tarozáshoz való töretlen és konstruktív hozzáállás annak a helynek a kiválasztását teszi a legegyszerűbbé. Gondot okoz ugyanakkor a
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Felső-Tisza, ahol a hozzáállás a tározó létesítéséhez meglehetősen hullámzó; a merev elutasítástól a rivalizálásig. A Közép-Tiszán inkább versenyfutás jellemző a tározó megépítéséért, stabil partnernak látszik Tiszaroff.
A lakossági fórumok hangvétele a most már egyre konkrétabb megvalósulás
árnyékában egyre hevesebb. Az emberek ma már nem az árvízvédelmi kérdések,
illetve a vízgazdálkodás kérdései iránt érdeklődnek, hanem a tározó és a hullámtér
területének hasznosítását támogató juttatások iránt.
A vizsgálatok világossá tették, hogy a hullámtéren a nyári gáttal védett területeken a termelést a nyári gátak megtartása mellett folytatni lehet, de a gátak
magasságát jelentősen, az eredetileg engedélyezett szintig vissza kell bontani. A
védvonalat ki- és bevezető műtárgyakkal kell ellátni és szükség esetén azok működtetésével a vizet a nyári gáttal védett területre be kell engedni.
A támogatások rendszerén még komoly vita várható, de a tározó területére
vonatkozó értékcsökkenés egyszeri megváltásának fizetésében a tárcaközi bizottság tagjai egyetértenek, mint ahogy abban is, hogy az árvízi elöntés esetén a szükséges kármérséklési intézkedések után a gazdálkodót kártérítés illeti meg. Nincs
vita abban sem, hogy a gazda ne kényszer hatására, hanem az általa szabadon választott lehetőség szerint folytassa a gazdálkodást.
Dolgozik azon a bizottság, hogy az infrastrukturális fejlesztésekre a lehetséges - összesen húszféle - ma is élő pályázati lehetőség integrációjával a VTT-vel
érintett települések prioritásait biztosítva, hogyan lehet forrásokat teremteni.
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése hamarosan célegyenesbe fordul. Megkezdődhetnek a kiviteli tervezések, a pályázati és támogatási feltételeket és elérhetőségeket rögzítő jogszabályok kimunkálásai és 2004. nyarán megtörténhet az
első kapavágás is az első létesítendő tározó területén.
Megkezdődött egy új Tisza-táj, egy új Tisza-vidék kialakítása. A változás a
tározók műtárgyainak, a tározó vízlevezető csatornáinak kialakításánál látványos
lesz. A táj gazdálkodás, a települési infrastruktúra és a vidék fellendülésének folyamata fokozatos. A kisebb árhullámok kivezetésével történő gazdálkodás sok
kérdést vet fel, sok módszertani tapasztalattal kell, hogy járjon, amíg világos eredményeket mutat. A Tisza, a vízgazdálkodás, a terület- és tájhasznosítás új igényeket támaszt a 150 évvel ezelőtt kialakult szabályozottsággal szemben és ezekre az
új követelményekre a legjobb megoldást kell szolgáltatnunk. A beavatkozások
újabb 150 év próbatételének kell megfeleljenek.

Dr. Váradi József a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vízügyi helyettes államtitkára.
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Szarvak Tibor-Szoboszlai Zsolt:

A Tisza-vidék modernizációs lehetőségei
egy vizsgálat tükrében
A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja a közelmúltban a Tisza folyó-menti speciális régió fejlesztési elképzeléseinek hangsúlyait
vizsgálta. Kérdőíveink az érintett 3 tervezési-statisztikai régió prominens személyiségeinek a Tiszával kapcsolatos nézeteit, véleményét kutatták. Elgondolásunk szerint, a Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program interdiszciplináris jellege igényli a
prominenciakutatás metódusainak alkalmazását. A prominencia értelmezésünkben
a (helyi) társadalmi hierarchia csúcsán elhelyezkedő (szakértői) csoportot jelenti.1
Az alapsokaság kialakításakor - egyfajta súlyozási metódusként - a Tisza
megyei, térségi kapcsolódását vettük figyelembe. Ott, ahol a Tisza helyzete erősen
periférikus, a folyóvölgyre és a közvetlen közeli településekre koncentráltunk.
A több mint kéttucat kistérségben 441 települést (39 várost és 402 községet)
találhatunk. A területen a népesség száma közel másfél millió. Az érintett városokban majdnem egymillió polgár él. Közvetlenül a Tisza mentén 141 település található. A Tisza menti városok száma nem éri el a húszat. A Tiszával közvetlen
szomszéd-ságban közel 700 ezer ember él. A folyó menti városi népesség száma
majdnem félmillió.
A Tisza-vidék fejlesztési programhoz készített, nyitott és zárt kérdéseket
egyaránt tartalmazó kérdőíves vizsgálatunkat 2000 júniusában végeztük. Kérdőívünket a Tisza által érintett hét megyében a társadalmi, a gazdasági, a politikai,
illetve a kulturális elitet reprezentáló 500 embernek küldtük ki.
A tanulmányban az eredményeket több alkalommal száz fokozatú skálán közöljük. A száz fokozatú skála értékei minden esetben csak az értékelhető válaszokra vonatkoznak, a következők szerint: a százas érték azt jelenti, ha minden válaszoló a maximális, a nulla pedig, ha a minimális pontszámot adta. A száz fokozatú
skálákon az ötven pont alatti értékek általában negatív véleményt (bizalmatlanságot, ellenszenvet), míg az ötven pont feletti értékek inkább pozitív véleményt (bizalmat, rokonszenvet) jeleznek.
Az 500 kérdezett közül inkább az észak-alföldi, és az észak-magyarországi
régió prominenciái válaszoltak. A jelentősebb válaszadási hajlandóság hátterében
feltételezhetően az áll, hogy a Tisza egyfajta híd szerepet kaphat, tölthet be a regionális együttműködésben. Vagyis: az Alföld folyója kapcsán kialakulhat egy közös
fejlesztési program, amely a vizsgált terület térségeit és településeit átfogja. Ezt az
1

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába, Osiris, Budapest, 1997. 636. o.
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állításunkat erősíti a prominencia kötődés érzete („Hogy érzi magát a megyében,
illetve a Tisza-mentén?"). A többség jól érzi magát a vizsgált térségben, valamint
a Tisza-mentén. A hét megye „tetszési indexének" átlaga - 100 fokozatú skálán 70, a Tisza-mente, mint térség „tetszési indexe" pedig 79 pont. A megkérdezettek
szerint a Tisza-mentén a XXI. század elején is erősek az identitás-elemek, de a térség gazdasági-politikai érdekképviselete gyenge. A „tetszési index" a regionális
identitás egyik fontos mutatójaként is meghatározható, s így adekvátabban bizonyítható állításunk, amely szerint a Tisza összekötő kapocsként, közös entitásként
is definiálható az érintett területeken.
A Tisza-menti megyék modernizációs lehetőségei a válaszok tükrében
Csongrád megyei elsőséget mutatnak. A legmarkánsabban ez a gazdaságfejlesztési
lehetőségekben, a környezetvédelmi felkészültségben, a (humán) infrastrukturális
ellátottság dimenziójában, illetve az innovációs képességekben jelentkezik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a politikai érdekképviselet (a lobbi) kategóriájában
előzi meg a Dél-Alföld központi megyéjét. Jász-Nagykun-Szolnok megye potenciáljai összességében a stabil második helyet jelentik. A harmadik helyen a többi
megye osztozik.
1. tábla Megítélése szerint a Tisza-menti speciális térség megyéi közül (Bács-Kiskun,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg) melyik áll az első (vezető) helyen a következő kategóriákban? Említések száma:

Összesített
első hely

Összesített
második hely

Összesített
harmadik hely

a Tisza-menti települések infrastrukturális ellátottságában

Csongrád

Jász-NagykunSzolnok

Bács-Kiskun

a Tisza-menti települések
gazdaságfejlesztési lehetőségeiben

Csongrád

Jász-NagykunSzolnok

Bács-Kiskun

a Tisza-menti települések turisztikai
fejlesztési lehetőségeiben

Jász-NagykunSzolnok

Csongrád

Heves, BorsodAbaúj-Zemplén

a Tisza-menti települések innovációs
képességében és egyéb adottságokban

Csongrád

Jász-NagykunSzolnok

Hajdú-Bihar

a Tisza-menti települések fejlődését segítő
humán infrastruktúra-ellátottságban

Csongrád

Jász-NagykunSzolnok

Hajdú-Bihar

a Tisza-menti települések politikai érdekképviseletében

Szabolcs-Szatmár- Jász-NagykunBereg
Szolnok

a Tisza-menti települések környezetvédelmi
felkészültségében

Csongrád
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Jász-NagykunSzolnok

Csongrád
Hajdú-Bihar,
Heves

Korábbi felméréseink2 szintén Csongrád megye elsőségét igazolták a legtöbb
társadalmi-gazdasági alrendszerben (a gazdaság teljesítményében, a települések
infrastrukturális és szociális ellátottságában, az innovációs képességekben és
adottságokban stb.)- Jász-Nagykun-Szolnok - hasonlóan a megyei területfejlesztési
program háttereként készült kutatáshoz - a Tisza-menti térségben is a stabil második helyet mondhatja magáénak.
Csongrád megye (humán) infrastrukturális, gazdaságfejlesztési és környezetvédelmi elsőségét főként az Észak-alföldi régióból ítélték kedvezőnek. JászNagykun-Szolnok megye pozitívabb turisztikai jövőképét a saját és az Északmagyarországi régió válaszadói feltételezték. A Közép-Tisza-vidék innovációs
szempontú megítélése kedvezőbb a Dél-Alföldről, mint az Észak-magyarországi
régióból. A dél-alföldi prominencia általában nem vállalkozott a tőle távol eső megyék különböző kategóriáinak értékelésére, viszont Szabolcs-Szatmár-Bereg megye politikai érdekképviseleti elsőbbsége minden régióban egyértelmű.
A válaszadók szerint, a Csatári Bálint által kategorizált kistérségi jellemzők3
közül, a hagyományos ártéri és fokgazdálkodás rehabilitációjára alkalmas zónák
inkább az Észak-Alföldön találhatóak. Kevésbé jellemzőek ilyen területek a DélAlföldön. Az öntözéses, kertkultúrás zónák azonban éppen az Alföld déli, Tiszamenti részein gyakoribbak.
A folyó menti térség fejlődésének akadályozó tényezői között kiugróan magas a belső perifériához kapcsolódó kategóriák - közlekedési helyzet, a főváros
távolsága, rossz úthálózat, gazdasági-társadalmi lemaradás - említése. Az árvízveszélyt, mint a térség fejlődését leginkább hátráltató dimenziót, az Alföld egész területén érzékelik. A segítő tényezők közül kiemelkednek a megtartó képességet növelő dimenziók: ilyen a (vízi)turizmus, az érintetlen természet adottságai és a termelő, szolgáltató ágazatok (szőlészet, borászat, falusi turizmus).
Az általános környezeti jellemzők értékelésében a Tisza-mente és a vizsgált
megyék között nem tapasztaltunk jelentős különbségeket. A leginkább támogatott

Szarvak Tibor: A Jász-Nagykun-Szolnok megyei középtávú stratégiai fejlesztési
program a megyei prominenciák körében - háttértanulmány —, 1999. szeptember
Szarvak Tibor: A dél-alföldi prominencia és a régiófejlesztés. In: A térségfejlesztés
feladatai az ezredfordulón és az információs társadalom. Szerk: Hanh Csaba, Budapest Hazai Térségfejlesztő Kft. 2000.
3
Csatári Bálint (összeáll.) - Gaborjákné Vydareny Klára - Kiss Attila - Kovács
András: A Tisza-vidék problémái és fejlesztési lehetőségei. A Földmüvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztálya megbízásából készült Tisza-vidék kutatás-fejlesztési program összefoglalója. Kecskemét: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete, 2001. 104 p.
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elképzelés dinamikus, cselekvésorientált válaszokat jelent: cél a hatékony Tiszaimázs kialakítása, a holtágak rehabilitációja és a belső periféria jellemzők megszüntetése, mert „a Tisza súlyos társadalmi és gazdasági problémákkal küzdő,
zömmel periférikus helyzetű térségeket köt össze".
2. tábla Osztályozza az alábbi kategóriák állapotát általában a Tisza-mentén és az ön me-

gyéjében! 100 fokozatú skála átlagpontjai

4

Általában a
Tisza-mentén

Az Ön
megyéjében

szükséges a Tisza-imázs (a Tisza, mint vonzerő) hatékony
kialakítása

81

82

a holtágak állapota azonnali rehabilitációt követel

74

75

a Tisza súlyos társadalmi és gazdasági problémákkal küzdő, zömmel periférikus helyzetű térségeket köt össze

74

69

a Tisza-menti települések közlekedési kapcsolódása
a fővároshoz nagyon rossz

69

67

sok a mezőgazdasági termelésbe bevont mezőgazdasági
terület

63

58

magas a partközeli parcellázások száma

58

54

a Tisza inkább elválaszt, mint összeköt földrajzi területeket

57

55

a Tisza-menti települések közlekedési kapcsolódása a
megyeszékhelyekhez megfelelő

51

54

a Tisza menti vadvíz-világ állapota kielégítő

49

47

a Tisza menti urbanizációs folyamatok megfelelőek

42

40

nagy a környezetbarát gazdasági beruházások száma
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A Tisza-mentén a települések leginkább az árvíz ellen fognának össze. Közös kezdeményezésként támogatott a turizmus fellendítése, a tiszai hajózás és a
vízminőség védelme is. A potenciális megyei összefogások is a turizmus és az infrastruktúra fejlesztését, a természet- és környezetvédelmet, valamint a vízi hajózást
részesítik előnyben.

4

Eredeti értékek: 1 - egyáltalán nem (jó), 2 - kevésbé (jó) fontos, 3 - közepes(-en
szükséges), 4 -jó, (szükséges), 5 - nagyon jó, (leginkább szükséges). A skálán a 0 érték azt
jelenti, ha mindenki elutasítaná az állítást, a 100 pedig azt, ha mindenki teljes mértékben
fontosnak tartaná.
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A kistérségek közötti összefogásban a nagy alrendszerek (pl. turizmus, környezetvédelem, árvíz elleni védekezés stb.) mellett jobban megjelennek a lokális
közösségek szerves fejlődését biztosító erőforrások (civil szféra, szőlő- és bortermesztés, falusi turizmus stb.) is.
A Tisza-vidék természet-, környezet- és tájvédelem terén végrehajtandó fejlesztési elképzeléseinek rangsorából látható, hogy a megkérdezettek egyformán
fontosnak tartják a problémák komplex, folyó menti kezelését és a lehetséges kistérségi megoldásokat. Alapvetően minden elképzelés (a lakossági szennyezések
visszaszorítása, az őshonos erdők fenntartása, illetve felületük növelése, az ártéri
élőhelyek rekonstrukciója5, csak olyan gazdasági tevékenységet lehessen folytatni,
ami nem hordja magában a korlátlan növekedés veszélyét, a partközeli parcellázások megszüntetése, az ültetvény jellegű háttérkultúrák háttérbe szorítása) támogatott. Ez azt is jelzi, hogy a térségben a környezet- és természetvédelem megoldatlan, illetve a környezeti hatások miatt váltani, módosítani szükséges a különböző
termelési /termesztési kultúrákat.
A Tisza mentén, illetve a kistérségben közel hasonló arányban tartják fejlesztendőnek a turizmus különféle szegmenseit (a vízi turizmus, a tiszai halászathoz
/horgászathoz kapcsolódó turizmus, falusi (tanyai) turizmus, kerékpáros turizmus6,
ökoturizmus, a Tisza-tó vonzerejét jobban megjelenítő idegenforgalmi stratégia,
kastélyfelújítás a Tisza-menti településeken, vadászathoz kapcsolódó turizmus, a
tradicionális mesterségekhez kapcsolódó turizmus, a termálturizmus) a megkérdezettek. Két eltérő százalékpontú idegenforgalmi fejlesztés támogatottságát leginkább a földrajzi elhelyezkedés határozza meg. A Tisza-tó vonzerejét főleg a tó által
leginkább érintett (határos) megyék kistérségei növelnék, a termálkincset pedig
leginkább a termálvagyonnal, adománnyal rendelkező területek erősítenék.
7
A megkérdezettek egyaránt közepesnek értékelik megyéjük és kistérségük
idegenforgalmi vonzerejét. A nagyobb vonzerőt az észak-alföldi megkérdezettek tulajdonítják térségüknek. A településnagyság alapján tipizálva, inkább a kistelepüléseken élőknek van a lakóhely idegenforgalmi vonzerejéről pozitívabb elképzelése.
Az idegenforgalomról szóló állítások értékelése egyfajta jövőorientációt
feltételez (az idegenforgalom olyan állásokat teremt, amelyekre a kistérségnek
szüksége van, az idegenforgalom segít a térség gazdaságát egyensúlyban tartani),
hiszen jelenleg igen kevés vállalkozás kapcsolódik az idegenforgalomhoz.
A mezőgazdaság fejlesztési elképzelései a Tisza-mentén mindenütt fontosak,
mert gyakorlatilag nem lehet különbséget találni a térség és a kistérségek fejlesztési
5
6
7

89-89-88 ponttal a leginkább támogatott 3 kategória.
88-87-84-84 ponttal a leginkább támogatott 4 kategória.
100 fokozatú skála értéke a megyei vonzerő esetében: 53.
100 fokozatú skála értéke a kistérségi vonzerő esetében: 49.
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értékei között. Leginkább az erdőtelepítést, a legeltető állattartás fejlesztését és a
halastavak, nádasok létesítését támogatták a megkérdezettek. Az ártéri gyümölcsösök telepítése és az ártéri szántó gazdálkodás fejlesztése kevésbé támogatott.
A közlekedési-kommunikációs fejlesztési alternatívák visszatükrözik a Tisza-mente jórészének belső periféria létéből adódó sajátosságait. A fejlesztési alternatívák támogatási szándéka között nincs szignifikáns területi különbség. Figyelemre méltó az információs társadalom egyik eleme, az internet-kapcsolódás egyöntetű fejlesztési támogatottsága. Jelentősen támogatott még a sétahajózás fejlesztése, a közúti hidak számának növelése. Alacsonyabb támogatást mértünk a folyóval párhuzamos közúthálózat fejlesztése, a vízszennyező járművek kiszorítása a
folyóról és a mellékvonali vasútvonalak fejlesztése kategóriák kapcsán.
Kitűnt, hogy a válaszadók a Tiszával, a Tisza-mentével kapcsolatban főként
ágazati alrendszer szempontúm gondolkodnak. Az általános (segítő és akadályozó) jellemzők között kiemelt helyen van a turizmus, valamint a környezetvédelem
fejlesztésének javítása és a belső (társadalmi, gazdasági) perifériák felszámolási
szándéka. A jelenlegi állapoton hagyományos, területi kiegyenlítést célzó, illetve
tudásalapú fejlesztéssel, illetve a környezettudatosságra is építő helyi tantervek
alkalmazásával stb. kell / lehet változtatni.
A természetvédelem erősségeként leginkább a háborítatlanságot a tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek nagy számát jelölték meg, gyengeségként a környezet-tudatosság alacsony fokát érzékelik. Lehetőségként főként a nemzeti park területeinek növelését és az ökoturizmust jelölték meg. Veszélyként főként a környezetszennyezést, a természeti értékek veszélyeztetettségét említették. A
megkérdezettek szerint, környezetvédelmi szempontból, az egyik legnagyobb veszélyt a Tisza-menti csatornázás jelenlegi állapota és a kommunális hulladék elhelyezésének megoldatlansága jelenti. Megoldásként gyakran jelezték a regionális
víztisztítók, hulladéklerakók telepítésének fokozottabb támogatását és a szemléletváltás szorgalmazását, az oktatás fejlesztését, új, helyi, környezettudatosságot
erősítő tantervek kialakításának támogatását.
Az idegenforgalom erőssége leginkább a horgászat, a vízi turizmus és az
érintetlen természeti környezet. A Tisza-menti turizmust főleg a gyenge infrastruktúra és a szálláshelyek állapota valamint a víz minősége, illetve az ingadozó vízállás fogja vissza. Az idegenforgalom fejlesztésének egyik eszköze az erősebb, hatékonyabb Tisza-marketing.
A mezőgazdaság erőssége a. jó termőtalaj és a tovább fejlesztendő öntözési
lehetőség. Gyengeségként főleg a birtokszerkezetet, a bizonytalan felvásárlási viszonyokat és a kiszámíthatatlan Tiszát, illetve a tőkehiányt említették. Fejlesztési
irányként a biogazdálkodás emelhető ki.
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A közlekedés erősségeit a Tisza hajózhatósága és a terület egy részének
vasúti megközelítési lehetőségei jelentik. A gyengeség kategóriáit a gyorsforgalmi
út hiánya, a kevés híd és a közutak rossz állapota jellemzik. Ugyanakkor a tiszai
hajózás kihasználatlan, ritkák a folyami kikötők. A közlekedés fejlesztésének iránya a megkérdezettek többsége szerint az út (gyorsforgalmi, autópálya, összekötő)
építés. A kommunikációban erősség a jó telefonhálózat, gyengeség a jövőt jelentő
internetes hálózat.
3. tábla

A Tisza-vidékre vonatkozó fejlesztési ajánlások átlaga
10 fokozatú skála átlaga 8

Meg kell oldani a szűkebb és a tágabb Tisza-menti agrártájak öntözési, belvíz-mentesitési,
csatornázási feladatait, ill. a települések vízigényére is tekintettel a szennyvíztisztító
kapacitások kiépítésének feladatait.
Az érintett térségek mezőgazdasága fejlesztése terén kiemelt szerepet kellene kapnia a
hagyományos ártéri gazdálkodás sokoldalú rehabilitációjának, az okszerű erdősítésnek,
a természet- és vízvédelmi szempontok által meghatározott és szükséges Tisza-menti
zöldfolyosó, ill. ökológiai-hálórendszer kiépítésének.
Az alföldi Tisza-tengely elsősorban a természeti-táji rehabilitációt, a környezet- és
természetvédelmet kell, hogy szolgálja, e munkahelyteremtő, kisvállalkozói, beszállítói
típusú fejlesztéseknek - két nagyváros kivételével - elsősorban a Tisza menti kisvárosok
-^támogatott gazdaságfejlesztésére kell irányulnia.
Az európai belvízi hajózó utakhoz való kapcsolódás kialakítása.

9,6

Minden lehetséges fejlesztést és beavatkozást egyértelműen alá kell rendelni a modern
fenntartható fejlesztés elveinek.
Újra kell gondolni és részletesen meg kell tervezni a folyó egyfajta tájrehabilitációt
eredményező folyómeder-újraszabályozásának lehetőségeit.

7,3

8,7

7,8

7,3

6,9

Összességében a terület szerves (fenntartható) fejlődését szorgalmazzák, amivel növelhető a megtartó képesség és csökkenthetőek a (Tisza-menti hét megyében
is érzékelhető) területi különbségek.

8

Eredeti értékek: 1 - egyáltalán nem fontos ... 10 - teljes mértékben fontos. A skálán
a 0 érték azt jelenti, ha mindenki elutasítaná az állítást, a 10 pedig azt, ha mindenki teljes
mértékben támogatná.

Szarvak Tibor 1971 Szolnok. Szociológus. A Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Szolnoki Kutatócsoportjának tudományos segédmunkatársa.
Szoboszlai Zsolt 1956 Bácsalmás. Szociológus. Az MTA RKK ATI Szolnoki
Kutatócsoportjának vezetője.
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Dr. Szilágyi Miklós:

Bellon Tibor: A Tisza néprajza
Artéri gazdálkodás a tiszai Alföldön
Timp Kiadó, Budapest, 2003. 230 lap
Aki recenziót ír erről a könyvről, akár személyesen ismerte a szerzőt, akár csupán nagyszabású tudományos és tudománynépszerűsítő munkásságát tartotta számon,
legelőször a belső címlap arcképfotója alá írt évszámokra - 1941-2002 - kell emlékeztetnie. Csakis azzal indíthatja tehát az igényesen megformált - számos, a szerző
által készített fekete-fehér és színes fényképet tartalmazó, gondosan tipografizált könyvnek a méltatását, hogy Bellon Tibor, aki évtizedeken át a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója, az utóbbi években pedig a Szegedi Egyetem Néprajzi Tanszékének tanára és vezetője volt, sajnos nem érhette meg ennek a mindanynyiunk számára fontos, számára pedig, önmegítélése szerint legfontosabb munkájának a megjelenését. A könyvbe rejtett utalásokból pedig az is kiderül, hogy kézirata
véglegesítését, nyomdába adását sem érte meg: családi és baráti közreműködés
(utómunkálat, korrigálás) eredményeként jelent -jelenhetett - meg a könyv a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hathatós anyagi támogatásának köszönhetően.
A posztumusz müveknek a fogadtatása is szabálytalan szokott lenni. A recenzens az immár véglegesen lezárult életmű méltatására helyezi a hangsúlyt, s
igyekszik kerülni a jobbító szándékú bíráló megjegyzéseket. Különösen, ha a recenzens - mint ez esetben - az életmüépítés legbelső titkaiba is beavatott jó barátként kísérli meg értelmezni az immár utolsó mű szakmai jelentőségét.
A Jelentőség" megfogalmazása előtt hadd tanúsítsam: Bellon Tibor élete „főművének" kijáró alapossággal évtizedek óta alakítgatja, formálgatja^ Tisza néprajza
nagyszabásúnak elgondolt tervét.
Ha az 1960-as évek második felében, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar - néprajz szakának elvégzése után, karcagi múzeum etnográfiai igazgatási teendőivel azonnal szembesülve még nem is fogalmazta meg programszerűen, munkásságának legkezdete óta az alföldi folyók, a folyókat kísérő ártéri tavak, időszakos vízállások, vizenyős rétek, illetve a 19 századi ármentesítő munkálatok következtében alapvetően megváltozott folyóárterek paraszti hasznosításának a
levéltári források elemzése révén és a néprajzi adatgyűjtés módszereivel megismerhető régmúltja és a helyenként napjainkig élő gyakorlata érdekelte igazán. Már a Nagykunság és környéke 18-19. századi levéltári forrásait tanulmányozva meggyőződésévé
érett, s ezt a földművelésről {Karcag város gazdálkodása - Földművelés. A Damjanich János Múzeum Közleményei, 34-35. Szolnok, 1973), utóbb az állattartásról (Bek32

len - A nagykunsági mezővárosok állattartó gazdálkodása a XVIII-XIX. században.
Karcag, 1996) írott monográfiáiban szemléletesen be is mutatta, hogy az ármentesítést megelőző évszázadok paraszti gazdálkodás-szervezésének logikája nem érthető
meg az évente ismétlődő áradások fontosságának - egyszerre „áldásos" és „átkos"
voltának - a felismerése nélkül. A Nagykunsággal kapcsolatos levéltári adatgyűjtése
közben talált rá egy olyan levéltári forráscsoportra, melyben a 18. századi ármentesítő munkálatoknak -jelesül a mirhói gátépítésnek - paraszti tapasztalatait: a pusztító
áradások lehető elhárításának igényét, ám a kiszámítható erősségű áradások rétet, legelőt jótékonyan termékenyítő voltában való bizakodást maguk a kortársak fogalmazták a 18. század második felében személyes vallomásokká (A gátépítés hatása a lakosság gazdálkodásának és életmódjának megváltozására. In: Tóth Albert fszerkj:
„Áldás és átok a víz" - Tudományos emlékülés a Mirhó-gát megépítésének 200. évfordulóján. Kisújszállás, 1987. 113-130.)
A nagykunsági történeti-néprajzi kutatásokkal párhuzamosan, mely sikeres monografikus összegzést is (Nagykunság. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979), példamutató múzeumi állandó kiállítást is eredményezett, az „otthon" megszerzett kutatási tapasztalatokat hasznosítva - részben kollektív kutatói vállalkozások résztvevőjeként,
részben a Magyar Televízió 1992-ben bemutatott tíz részes Tisza-filmjének s egyéb
honismereti filmeknek, filmsorozatoknak a néprajzos szakértőjeként - végigkutathatta a Tisza mentét a forrásvidéktől a torkolatig. Az adatgyűjtés évtizedei alatt hatalmas
mennyiségű és kitűnő minőségű magnetofonos és fényképes dokumentációt gyűjtött
össze a folyó-árterek (a Tisza és mellékfolyói, főleg az Ung, a Latorca, a Laborc, a
Bodrog) paraszti haszonvételeinek szóbeli emlékanyagából és élő gyakorlatáról. Igen
sok olyan népéleti jelenséget - paraszti foglalatosságot, munkafogást, használati tárgyat - tudott minden addiginál hitelesebben dokumentálni, azaz leírni, lefényképezni,
melyekről az etnográfus szakma is úgy vélte: az ármentesítések következtében
nyomtalanul eltűntek, legjobb esetben a szövegemlékük él. Ami azért igen komoly
érdem, hisz a néprajztudomány önálló diszciplínává fejlődése óta a múló idővel - a
modernizáció gyorsuló folyamatával - futja a maga külön versenyét, a néprajzi
gyűjtés lehetőségének „24. óráját" emlegetvén. Majd a hatalmas mennyiségű recens információ birtokában, az ártérhasznosítás 18-19. századi módozatainak minél
alaposabb megismerése igényével áttanulmányozta az Országos Levéltár s a vidéki
levéltárak rendkívül gazdag térképanyagát, másolatokat készítve az ármentesítéseket megelőző vízrajzi viszonyokat és az ártéri vegetációt legszemléletesebben tükröző lapokról.
Ennek a páratlan értékű tudásanyagnak a birtokában az 1990-es évek eleje óta
újabb és újabb történeti igényű, a kurrens történeti-néprajzi kutatási eredményekre
reflektáló, azokat továbbépíteni törekvő előadásban/tanulmányban összegezte Bellon
az évente ismétlődő áradások és a paraszti gazdaságszervezés összefüggésének törvény-szerűségeit (pl.: Ártéri gazdálkodás a Tisza mentén a XVIII-XIX. században.
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Alföldi Társadalom, II. Békéscsaba, 1991. 109-124; Ártéri gazdálkodás az Alföldön
az ármentesítések előtt. In: Frisnyák Sándor (szerk): A Kárpát-medence történeti
földrajza. Nyíregyháza, 1996. 311-319; Együttélés a természettel. Artéri gazdálkodás
a Tisza völgyében. Belügyi Szemle. 2001/3. sz. 1-28.). Valamint a Tisza (vagy valamelyik mellékfolyója) árterére települt falvakban folytatott friss terepgyííjtésének
egyes részeredményeit is közzétette (pl.: Ártéri gazdálkodás a Latorca mentén. In:
Néprajzi tanulmányok az Ungvidékről. Néprajzi Közlések, V. Bratislava, 1989. 1926; Az ártéri gazdálkodás emlékei. In: Ujváry Zoltán [szerk.]: Abádszalók.
Abádszalók, 1996. 233-246; Artéri gazdálkodás a Latorca mentén. In: D. Varga
László [szerk.]: Elődeink élete - Csicser és Szirénfalva néprajza. [„ Ung-vidéki" kiadványok, 1.] Csicser - Szirénfalva, 2000. 31-39.)
Akik közel álltak hozzá: akiknek távlati terveiről is rendre beszámolt, jól tudták
persze, hogy ez a néhány, a hatalmas ismeretanyagából alkalmilag megszületett
„vázlat" csupán előkészítője egy nagyszabású monográfiájának. Idő kérdése, hogy
elkészüljön a gyűjtött anyaga egészének rendszerezett bemutatására és értelmezésére
vállalkozó, könyvnyi terjedelmű összefoglalás. Mely - azon túl, hogy gazdagon illusztrált kézikönyvként azonnal megjelentethető lesz, hiszen a korszerű ökológiaikörnyezetvédelmi gondolkodást megerősítő „olvasata" miatt bizonyosan lehet támogatót, mecénást találni hozzá -, az „Akadémia doktora" cím elnyerése érdekében benyújtható monográfiaként is megállja majd a helyét.
Az elmúlt évek árvízi katasztrófái kiváltotta félelmekkel a sok-évszázados paraszti tapasztalatokat szembesítő nagyszabású, s bizonyosan közérdeklődésre számot
tartó tervének maradéktalan megvalósításához - mindannyiunk őszinte fájdalmára nem maradt elegendő ideje. 2002 nyarán - kora őszén elkészült az ilyennek elgondolt
monográfia első fogalmazványa - de még nem az a változat, melyet maga a szerző a
nyilvánosság elé bocsátott volna. Tragikus halála után találkoztam én magam is azzal
a számítógépbe fogalmazott és kinyomtatott, s még a halálos ágyon is javítgatott: további aprómunka szükségességét a lapszéli megjegyzések formájában őrző kézirattal,
melyet a posztumusz kiadás (szerény közreműködésemmel véglegesített) szövegeként kénytelenek voltunk elfogadni. Ha felfedezhetőek ebben az adatgazdag, rendkívül olvasmányos, tehát a nem szakember olvasóknak is bizton ajánlható, az eljövendő történeti-néprajzi kutatások és az ökológiai gondolkodás számára pedig új távlatokat kínáló könyvben apróbb megoldatlanságok, azokat a könyvvé formálásnak ezek
a sajnálatos körülményei magyarázzák.
Bellon Tibor jelen monográfiájának az a legfontosabb, maradandó értékű módszertani újdonsága, hogy az ármentesítések előtti évszázadok levéltári forrásait és a
közelmúltból származó múltra emlékezéseket, személyes megfigyeléseket szerves
egységben látja és láttatja: az archivális és az élő források egymást erősítő tanulságaira irányítja a figyelmünket. Azt hangsúlyozza tehát az adatok elrendezésével, hogy az
egykori, az ármentesítések előtti „ártéri gazdálkodás", mely az áradás - apadás perio34

dikusságára, tehát kiszámíthatóságára épített, a védőgátak közé szorított hullámtérre,
a mentetlenre korlátozódva számos elemében a közelmúltig létezett: jól prosperáló,
bár periférikus jelentőségű gyakorlat, tehát néprajzi módszerekkel tanulmányozható,
tapasztalati tudásként általánosítható volt: ezek a megőrződött paraszti ismeretek teszik lehetővé az etnográfus számára a korábbi évszázadok még „sokoldalúbb", még
„változatosabb" hasznosítási módjainak valószínűsítését. És teszik lehetővé az ökológus és környezetvédő szakembereknek, hogy a jövő terveinek alakításakor vegyék
figyelembe az így általánosított, hagyományszentesítette tapasztalatokat!
Bellon Tibor felfogásában a „sokoldalúságon", a „változatosságon" volt a hangsúly. A „legmagyarabb" folyóról szólván korántsem csak a magyar néprajzi kutatások kezdete, a Hermán Ottó kezdeményezése óta folyamatosan tanulmányozott népies halászat egykori kivételes fontosságát, s a máig használatos halfogó eszközökben
megtestesülő elemi gondolatok „ősi" voltát szemléltette új gyűjtésü adataival. A hasonlóan nagy jelentőséget és az ármentesítések utáni jelentőség-csökkenést szemléletesen megvilágító terjedelmes fejezetekben mutatja be a könyv az ártéri erdők sokféle
fájának, a gyümölcsfa-erdők és a gondozott gyümölcsösök termésének sokrétű hasznosítását; a nádat, sást, gyékényt, az emberi és állati tápláléknak, avagy gyógyításra
alkalmas növényeket megtermő vizenyős rétek haszonra fordíthatóságában megmutatkozó paraszti leleményességet; a méhészkedést, a vadfogást, a legeltető állattartást.
Ugyanígy ismerteti a vízi közlekedést s az áruszállítást, ennek régies eszközeit (a tutajokat, a lápokat, a csónakokat, kompokat), a rajtuk szállított termékeket (tűzifát,
zsindelyt, épületfát, követ és malomkövet, gyümölcsöt, sót). Azt bizonyítván, hogy a
modern közlekedési hálózat (az utak és a vasút) 19. század végi - 20. századi kiépítése előtt az eltérő termelési adottságú tájak termékcseréjét a folyó tette lehetővé: az
elmúlt századokat tartalmas népi kapcsolatok jellemezték.
Egy rövid recenzióban lehetetlen ennél részletesebben körülírni egy posztumusz
mű immár megmásíthatatlanul végleges tudománytörténeti jelentőségét. Mely jelentőség amúgy is csak akkor lesz valóságossá, ha rátalálnak a hagyományos és ma is
hasznosítható paraszti tapasztalatok iránt érdeklődő olvasók. S ha termékenyítőleg
tud hatni az ökológiai közgondolkodásra.

Dr. Szilágyi Miklós néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi
Kutatóintézetének tudományos tanácsadója. 1939-ben született Tiszafüreden. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar-néprajz szakának elvégzése után a
szolnoki, a gyulai, a ceglédi, a szekszárdi múzeumban, valamint Budapesten, a Néprajzi Múzeumban dolgozott.
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t Bellon Tibor:

Néprajzos szemmel vizeinkről
(Nemes Gerzson emlékére)
A vízért, a víz ellen. A Tisza-völgy múltja, jelene és jövője. Tudományos tanácskozás a megyeháza dísztermében a 100 éve született Nemes Gerzson emlékére. Szolnok, 2002. október 17. Bellon Tibor a neves alkalmat már nem érhette meg. Hozzászólása a tanácskozásra megjelent kiadványban vált közkinccsé.
A Tisza völgyének elmúlt években történt katasztrófái (árvizek, szennyeződések, aszályok) újra ráirányították a figyelmet a folyó gondjaira. Különösen a romániai ciánszennyezés sokkolta mind a szaktudományokat, mind a közvéleményt itthon
és külföldön egyaránt. Intenzív vizsgálódások indultak, hogy a felvetődő kérdésekre
biztonságos válaszokat adhassanak a kutatók különböző témákban. Magam negyedik
évtizede járom a tiszai tájakat, annak is elsősorban az alföldi térségeit. Történeti-néprajzi vizsgálódásaim és a szakirodalmi ismeretek révén lassan körvonalazódik az a
kép, amely ökológiai, történeti, gazdaságtörténeti és néprajzi szempontok érvényesítésével rajzolódik ki.
A tájhasznosításnak a Tisza völgyében jól meghatározó periódusai vannak, melyekben a történeti események a gazdasági kényszerítő változások, egyszóval az antropogén hatások következtében alakultak. A trianoni határokkal széttördelt egységes
ökológiai rendszert az elmúlt évszázad történései nagymértékben megváltoztatták. A
vízgyűjtő területek nemcsak politikailag szakadtak el a síkvidéktől, de az eltérő gazdasági érdekek is széttördelték a korábbi egységet. A közel egy évszázada folytatott
mérhetetlen erdőirtás, az ipartelepek korszerűtlen állapota, a lélekszámban megszaporodott városok kommunális szennyvize mind ennek az ökológiai rendszernek a kárára van. Hazánk - amellett, hogy maga is részt vesz ezekben a nemkívánatos folyamatokban - mint alvízi térség sokszorosan szenvedi a rázúduló „áldást".
A történeti és néprajzi tapasztalatok, a terepgyűjtések és a források tanulmányozása megerősített abban, hogy a Nagy Magyar Alföldön - a Tisza és mellékfolyóinak alföldi vízrendszerében - a hagyományos paraszti gazdálkodás szerves folytatása egy több évszázados, évezredes fejlődésnek. Ennek meghatározó elve, hogy a
természettel együtt kell élni.
A folyamatosan feltöltődő medencébe a folyók nagy mennyiségű hordalékot
hoznak. A meglassúdó víz igyekszik megszabadulni terhétől, és ahol tudja, lerakja. A
szabálytalan folyók a síkvidéken természetesen változtatják medrüket, alakítják környezetüket. Az ember részben ehhez alkalmazkodva részben a folyamatba beleavatkozva a maga számára kedvező körülményeket teremtett azzal, hogy a folyó útjába
akadályokat gördített, illetve a maga céljainak szolgálatába próbálta állítani az áradó
vizeket. Ezt a folyamatot a fokgazdálkodás szóval lehet kifejezni. A lefűződő holt36

ágak és a távolabbi mélyedések a fokokon, ereken keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A fok a magaspartba vájt természetes vagy mesterséges, ember alkotta csatorna.
Az egész medencében jellemző a különböző réteket, tavakat, sőt távol levő folyókat
is összekötő erek, fokok, ásások, ásványok rendszere. Ennek szabályozott működtetését értelmezem fokgazdálkodásként.
Az utóbbi évek régészeti, néprajzi érdeklődése, elsősorban Andrásfalvy Bertalan idevágó kutatásai adtak határozottabb formát az eredmények megfogalmazásának. Legyen szabad Takács Károlyra hivatkoznom, aki a Kisalföldön kutat. Megállapítja, hogy az Árpád-korban a Kárpát-medence alföldi területein az újkori vízépítéseket évszázadokkal megelőzően már létezett egy egységes elvek szerint működő vízügyi rendszer, amely a középkor végén pusztult el. Úgy tűnik, hogy nem pusztán egy
rendszerről beszélhetünk, hanem ennél összetettebb környezeti beavatkozásról van
szó. A szerző összeveti a korai vízi munkálatokat a múlt századival. A két rendszer
között lényeges különbségeket lát. Míg a mai törekvés, hogy a felszíni vizeket minél
gyorsabban vezessék el, addig a középkor emberének célja: minél több helyre eljuttatni az áradások vizét. Ezzel megakadályozhatták a pusztító árvizeket, a magasabb,
másra használható területek elöntését. Az ember kezébe került a vízszint szabályozásának a lehetősége.
Az árvízkezelés mellett a csatornarendszernek fontos funkciója volt a területek
víztelenítése. A víz a térségben folytonos mozgásban volt, melynek két legfontosabb
haszna a tógazdaságokban (halászat) és az öntözésben érhető tetten. A rétek, legelők
a leginkább vízigényes kultúrához tartoznak. A termékenyítő iszapot is hozó víz tehát
gazdasági hasznot hajtott a működtető közösségeknek. Minden bizonnyal ezen az úton
járva a történészek, régészek, hidrológusok, ökológusok, gazdaságtörténészek, néprajzosok és más, a szakterületen érdekelt kutatók összefogásával a középkori vízhasználati, ökológiai rendszerek működéséről a jövőben sokkal alaposabb ismeretünk lesz.
Áradáskor nemcsak a víz, de az ívó hal is bejutott ebbe a belső vízrendszerbe.
Az árterek megcsendesedő, táplálékban gazdag vizeiben nagyon kedvező lehetőségek
teremtődtek a halivadékok szaporodására. Amikor a folyó apadni kezdett, az árterekről a fokokon keresztül a hal igyekezett vissza az élő vízbe. Ezt rekesztésekkel akadályozták meg. Halmegállító rekeszeket építettek úgy, hogy a felesleges víz kifolyjon.
Szilágyi Miklós kutatásai azt is bizonyítják, hogy az áradások és a halbőség nagyon
szoros összefüggésben van. Ha az áramlás elmarad, nincs, vagy alig van zsákmány.
A legeltető állattartás hasznáról is szólni kell. A 13-14. századra az Alföld a
pusztásodás következtében létrejövő kiterjedt legelőkön a jól értékesíthető húsállat, a
magyar szürke szarvasmarha jelentős gazdasági haszonnal is járó tenyésztése évszázadokon keresztül megteremtette az alföldi mezővárosok gazdasági felemelkedését, virágzását. Az árvizekkel öntözött hordalékkal telkesített legelőkön kitűnő minőségű fű nőtt, mely a göböly vagy sőretartásban és a téli takarmányozásban egyaránt meghatározó szerepet játszott.
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Számottevő volt az erdőség is tájunkon. Az árterek jellemzője ma is a magaspartokon, övzátonyokon megtelepedő (galéria)erdők zöldellő sávja. Számos mesterség művelői, többek között bognárok, ácsok, malomácsok, kerékgyártók, asztalosok
az erdőkből nyerték az alapanyagot munkájukhoz. Az ártéri tölgyerdőknek még más
hasznuk is volt: a makktermésük. A kukorica térhódításáig makkon híztak a sertések.
A Felső-Tisza-vidéken volt/van még egy „erdőtípus", a gyümölcsösök. Ma már csak
nyomaiban találhatók az egykor kiterjedt szilva-, alma- és dióerdők, azaz az ártéri
gyümölcsöskertek.
Az ármentesítések, folyószabályozások következtében a mentett részeken erőteljes mezőgazdasági müvelésbe fogtak az új tulajdonosok. Hamar rá kellett azonban
jönniük, hogy nem minden föld alkalmas a művelésre. A pihent, kotús földek néhány
évig ontották a búzát, aminek a 19. század végén különösen jó piaca volt. De utána
kilobbant a föld termőereje, ahogy a régiek mondották, erőteljesen visszaesett a terméshozam. Sok helyen abba is hagyták a szántóföldi hasznosítást. Visszaállították a
legelőket. Azonban hiányzott a területről a víz. A száraz klímájú Alföldön egyre gyakrabban ütötte fel a fejét az aszály.
A szabályozás és ármentesítés, a mocsarak lecsapolása mindenképpen előnyösen hatott az ország fejlődésére. Lehetővé vált az út- és vasúthálózat kiépítése, a
modern kereskedelem alapjának megteremtése. Mindez a mezőgazdaság gyökeres átalakulását is siettette. A szántóföldi kultúrák területe jelentősen megnőtt, új ipari növények (pl. a cukorrépa, dohány) és kertészeti kultúrák (hagyma, káposzta, paprika)
jelentek meg a mentetlen részeken. A föld népességeltartó képessége növekedett. A
terményeket könnyebb lett piacra juttatni. Az ország újra bekerült az európai gazdasági vérkeringésbe. Mindezek alapján újra fogalmazhatjuk a kérdést: átok vagy áldás
volt-e a múlt idők embereinek tudására, tapasztalatára - a hagyomány szavára - támaszkodnunk. Ennek ismeretében tervezzük a tiszai Alföld jövőjét - a természet erőit tiszteletben tartva, emberi alázattal, mai tudással a tájban élők hasznára és javára.

Dr. Bellon Tiborról lásd dr. Szilágyi Miklós írását az előző oldalakon.
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Técsi Zoltán:

A mundér becsülete
Iváncsik Imre politikai államtitkár
a haderőreformról
- Nem hálás dolog éppen most a honvédelem államtitkárának lenni. Riasztó
számok keringenek hadseregünk elavult, illetve meghasonlott eszköz- és személyi állományáról, egyfelől a túlzott garasoskodásról, másfelől a pazarlásról. A feladat ismert és deklarált: megújítani egy olyan hadsereget, amely a rendszerváltást követő
kísérletek során csakis-megújulni nem tudott. Ellenben nyelte a pénzt, s nyeli máig:
„felettese", Juhász Ferenc miniszter megközelítésével élve, kétszer olyan drágán
működve, mint a tízszer ekkora ukrán haderő. Ön ezt az átalakulást civilként vezényli. Lát-e reményt a (pénzjfolyó folyásának megváltoztatására?
- Kezdem ott, ahol a kérdező kezdte, s ami nagyon határozott állásfoglalás részemről: kifejezetten hálás feladatnak tartom a haderő - amúgy szükségszerű - megreformálását, és magam is hálás vagyok a sorsnak, hogy éppen most, megbízatásom
ideje alatt vált lehetővé, hogy egy ekkora fába vágjuk a fejszét. Hogy civilként tudoke használni, arról csak annyit: az előző két parlamenti ciklusban honvédelmi bizottsági tag voltam - előbb kormánypárti, majd ellenzéki képviselőként -, így több oldalról látom ugyanazt a problémát.
- Elnézést a szójátékért, de a háta mögött már annyiszor elsütöttem, hogy most
illenék kihasználni az alkalmat, és szemtől-szemben is felvállalni: Iváncsik Imre így
lett gombaszakértőből bombaszakértővé! Elvégre közismert magánemberi érdeklődése, amivel a gombákfelé fordul.
- A vicc jó, bár az én szememben a gombák máig előrébb vannak a bombáknál!
Számomra ugyanis a természettel való kapcsolat messze-messze megelőz minden,
technikával való foglalkozást.
- Lehet ebben a katonás közegben egyáltalán természetesen gondolkodni? Úgy
értem, egy civil ember számára nem idegen a hadsereg világa?
-Nem, meglepő módon egyáltalán nem az, sőt, kifejezetten azt érzem, most van
csak igazán szükség az egyszerű gondolkodásra, a tisztánlátásra, az ügyek végigvitelére, nem a harcmezőkön, hanem a hétköznapokban tanúsított elszántságra, egyszóval a civil kurázsira. Mert, nagyon nehéz a helyzet, nagyon nehéz ez az örökség.
Nem akarok mindent az előző kormány nyakába varrni, meg az azelőttiébe, és így tovább, hiszen az semmiképp nem volna korrekt. Be kell látni: abszolút alkalmatlan
tömeghadsereget örököltünk annak idején a Varsói Szerződéstől, és ezt kell most fokozatosan, lépésről-lépésre átalakítani, hozzáigazítani a kor, azon belül a NATO kö39

vetelményeihez. Az viszont tény - és ezért nem is hallgathatom el -, hogy az előző
kormányzat történelmi bűnt követett el a dolgok elodázásával, azzal, hogy „ellébecolt" négy évet. És látszólag nem is vett tudomást azokról a szorító tényezőkről, mi
több, a közvélemény előtt is letagadta azokat a súlyos bírálatokat, amiket a NATOban nem azért fogalmaztak meg, mert ők mindenáron a hozzájuk való igazodást szorgalmazták, hanem azért, mert ott a tapasztalt, jól képzett szakemberek világosan látták, hogy a mi hibás struktúrájú hadseregünk nem alkalmas védelmi feladatok elvégzésére. És a mi hasonlóan jól képzett és tapasztalt magyar katonáink, védelempolitikai szakembereink ezt pontosan ugyanúgy tudják, tudták.
- Védi, vagy támadja, felmenti vagy elítéli a hon védelmének önök előtt ténykedőfelelőseit?
- Akkor egyértelműbben fogalmazok: az előző vezetésben nem érzékeltem azt a
szakmai alázatot, elszántságot, és azt a támogatottságot sem, mint amit most adottnak
látok. Ennek igazolását érzem abban, hogy Juhász Ferenc még csak kijelölt miniszter
volt, mikor a kormányfő oldalán Brüsszelbe látogatva igen kemény bírálatot kellett
elszenvednie a NATO főtitkárától. Ez persze nem neki, hanem az országnak szólt,
nem másért, mint az előző időszakért. Főleg azért, mert elvesztegettük az éveket, nem
teljesítettük vállalásainkat, és nem fogtunk hozzá a hadsereg olyan módon való átalakításához, amelyet akár a kor parancsának is tekinthettünk. De volt egy fontos
mondat a bírálaton kívül, ami már nekünk szólt, s biztatást adott a munkához. Úgy
fogalmazott: a kormányváltás megfelelő pillanat a változtatásra. És mi ezt a pillanatot, pontosabban ebben a négy évben rejlő lehetőséget akarjuk megragadni arra, hogy
olyan visszafordíthatatlan változásokat indítsunk el a honvédség berkein belül, ami
végül oda vezet, hogy tíz év alatt professzionális, korszerű technikai eszközökkel
felszerelt, kiválóan kiképzett, és valamennyi szövetségessel begyakorlottan együttműködni kész hadsereget hozunk létre.
- Ebben a sorrendben... ?
- A felsorolásban tényleg minden egyes kitételnek megvan a maga jelentősége.
Mert a helyzet ma az, hogy vannak nagyon jól képzett katonáink, vannak magas
színvonalon teljesítő alakulataink - amelyek jó néhány külföldi békemissziót megjártak mára -, viszont ettől erősen eltérő az egész rendszer. Örökségünk egy rakás
felesleges eszköz, olyan képesség, amire a mai körülmények között már nincs szükség. És nagyon kevés az olyan alakulatunk, mely minden körülmények között alkalmazható, bevethető, telepíthető. Amit el kell érnünk, az éppen az, hogy „tömegesen",
pontosabban a megfelelő számban álljanak rendelkezésre olyan képességek, olyan
alakulatok, olyan katonák, amelyek és akik jól felkészültek, jól fel vannak szerelve,
jól begyakorolták az adott tevékenységet, és ha szükséges, a világ bármely pontján
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megállják a helyüket. Képzettségük, nyelvtudásuk, összekovácsoltságuk olyan színvonalú, hogy bármely nemzet katonáival zavartalanul együtt tudnak működni, illetve kiállják az összehasonlítást.
- Megérett a helyzet egy huszárosán végrehajtandó haderőreformra, ami már a
negyedik kísérlet a rendszerváltás óta. Ez azonban - a derűlátáson és kincstári optimizmuson túl - komoly érvágásokat is jelent, konkrétan, emberi sorsok durva befolyásolását. A reform tavaly nyári bejelentésekor ugyan még egyáltalán nem, majd
később sem elsősorban radikális létszámleépítésekről esett szó, mostanra azonban
körvonalazódni látszik, hogy az átcsoportosítás önmagában nem oldhat meg semmit!
Laktanyák bezárására is szükség lesz. Megvan-e a szaktárcában az ehhez szükséges
lélekjelenlét, állhatatosság és főleg következetesség, és személy szerint Ön milyen
lelkülettel vág neki ezen elkerülhetetlennek tűnő változtatásoknak?
- Szisztematikus, logikusan felépített és hosszú munka jelentős részén vagyunk
túl. De tudjuk jól, még sok van hátra a végrehajtás elkezdéséig is. A miniszter a
kompromisszumos javaslatok alapján eldöntötte, mi az ő személyes javaslata, ez a
kormány és a honvédelmi bizottság elé került, és aztán megindult egy nagyon intenzív kommunikáció és egyeztetés a társadalommal, illetve az érintett önkormányzatokkal és a parlamenti pártokkal. Előttünk áll a közvélemény megnyugtatásán túl az
ágazat minden résztvevőjének tájékoztatása is, hiszen mindez őket fogja a legkellemetlenebbül érinteni. Mondom, nagyon nagy munka, eleddig példátlanul összetett
változás, ami ránk vár! Az azonban máris tisztán látszik, a mostani felülvizsgálatot
nagyon sok minden megkülönbözteti a korábbiaktól. Az ez előttieknek kimondottan
és egyértelműen az volt a céljuk, hogy redukálják a hadsereg létszámát, az alakulatok
számát, annak érdekében, hogy a felesleges kapacitásokat felszabadítsák, egyáltalán
működőképes maradjon a mechanizmus. Ezzel szemben mi nem állnánk meg itt, sőt, elsősorban nem ez a reform hatósugara! Kockázatelemzésből indultunk ki, miközben újrafogalmaztuk az ország biztonságpolitikai céljait, külső veszélyeknek való kitettségét.
Ez alatt a tíz év alatt mely kockázatokkal kellett reálisan számolni, s melyekkel nem?
Ehhez képest, mik azok a képességek, amikre a következő tíz évben szükség lesz?
- Nem várjuk tehát a már nem létező ellent, hanem megkockáztatjuk: mi van, ha
nincs is a bokor túloldalán ellenség, illetve ha volna, megvéd tőle a ránk vetülő védőszárny. Elnézést, hogy ennyire együgyű természeti képpel érzékeltetem a jóval bonyolultabb helyzetet.
- Pedig nagyjából erről van szó, a végsőkig leegyszerűsítve! Közben zajlott az
egyeztetés a NATO-val, és megvolt a szervezet prágai csúcsértekezlete, ami mindent
felborított, s ahol az ismert okokból azokat a bizonyos vállalásokat kellett tennünk.
Ezek sajnos előrehozott döntéseket indukáltak, amiket jobb lett volna a mi eltervezett
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ütemezésünknek megfelelően meghozni. A történelmet ebben az értelemben sem mi
írjuk, az ott és akkor elhangzottakhoz egyszerűen alkalmazkodnunk, idomulnunk
kellett. Viszont ezek az új elvek természetesen már fontos sarokpontjaivá lettek a felülvizsgálatnak. Meghatároztuk; egyáltalán milyen alkalmazása lehetséges a jövőben
a honvédségnek, ehhez milyen képességek kellenek, azt hogyan tudjuk kifejleszteni a
meglévő erők bázisán, következésképp ki kellett találnunk, melyek azok, amelyeket
fejleszteni kell, s melyek azok, amelyeket radikálisan vissza kell fejleszteni, vagy éppen felesleges voltuk miatt teljesen meg kell szüntetni.
- Katonás beszéd. Mi menekül át a múltból, ha úgy tetszik, a Varsói Szerződés
maradványaiból, és mi masíroz a feledésbe?
- A mostani állás szerint, vagyis a kormány és a parlament elé beterjesztett
változat szerint Szentkirály szabadj át teljesen felszámoljuk, miközben az ottani erőket
nagyrészt Szolnokra csoportosítjuk át, s terveink szerint ugyanez a sors várt a pécsi és a
nagyoroszi helyőrségre is. Léteztek ennél vészesebb változatok is! Nagyon gondos
mérlegelések után jutottunk el ide. Úgy érzem, sikerült olyan kompromisszumokat és
megoldásokat találni, amelyek radikálisan csökkentették a bezárásra szánt helyőrségek
számát. A legdrasztikusabb változat szerint Hódmezővásárhely, Debrecen, Szentes és a
nagy múltú szolnoki katonai repülőtér is „elveszett" volna. A mostani verzió szerint
csak az oktatás szűnik meg Jász-Nagykun-Szolnok megye székhelyén.
- Sokakat nem az ésszerű átalakítás, létszámcsökkentés zaklat fel, hanem az,
ahogy a „vízfej" a helyén marad. Elborzasztó, és az egész világon példátlan, hogy
létezik egy hadsereg, ahol a potenciális harcoló állománynál ezrekkel népesebb a vezérkar és a „hivatalnok-hadsereg", vagyis többen vannak, akik parancsolnak, mint
akinek parancsolnak, ugyanakkor a csapatok a költségvetésnek mindössze ötödét
használjákfel évről-évre. Erről mi véleménye?
- A gondolatom elébe vágott! A másik jelentős különbség a korábbi reformokkal szemben - amivel talán e fájó intézkedéseket is menteni tudjuk valamelyest -, hogy míg az előző átalakítások szinte teljes mértékben érintetlenül hagyták a
háttérintézményeket és a minisztérium apparátusát, most nagyon komoly elhatározás
született arra, hogy a jelzettek jóval kevesebb épületben, sokkal kisebb létszámmal
lássák el feladatukat. Megelőzve a csapatok sorainak ritkítását, első lépésben ezer
emberrel könnyebbült meg az irányító szervezet. Ennek folytatását a háttérintézmények összevonásával, ésszerűsítésével, költségtakarékossággal és olyan megoldások
alkalmazásával kívánjuk elérni, amelyek külső erőket is bevonnak és megmozgatnak,
következésképp kímélik az állami pénzeket. Nem is azt határoztuk meg, hány fővel
húzzuk összébb a hadsereg hierarchiáját, hanem mostantól az összes intézményünk
működését feladatközpontúan kezdjük átvizsgálni. Mindent egybevetve fogadalmat
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tettünk arra, hogy a járulékos költségeket a felére csökkentjük. Nem csupán komoly összegeket lehet megtakarítani, de a hadseregnek értelmet adó képességeket
csak így tudjuk továbbfejleszteni, ahhoz technikai eszközöket vásárolni, és ezek révén a csapatok harckészültségét - évekre lebontott terv szerint - a lehető legmagasabb szintre emelni.
- Hallani például olyan elképzelésről, hogy a laktanyák őrzését is civil egységekre, magyarán őrző-védő kft. -kre bíznák.
- Humorosán hangozhat, mégse vicc: ennek a lehetőségnek a mérlegelése is
komolyan felvetődik. Melyek azok az objektumok, amelyeknek őrzését - a sorkatonai szolgálat megszűnésével - külső erők bevonásával biztosítsuk, szolgáltatásként
megvásároljuk. Ez kifejezetten azt a célt szolgálná, amit az előbb említettem: tényleges feladatukra összpontosíthassanak katonáink! Szándékunk szerint jól fizetett, jól
kiképzett fegyverforgatókat szeretnénk hivatásosként és szerződésesként alkalmazni,
így le kell vonnunk a következtetéseket is: melyek azok a posztok, ahol luxusnak
számít más feladatokra kiképzett katonákat alkalmazni? A nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe vesszük.
- Mindenképp le kell számolni a kényszersorozás intézményével?
- Nem várható el, hogy odakényszeríttet, s mindössze hat hónapig a rendszerben tartott fiatalok a megfelelő módon vegyenek részt a hadsereg működtetésében, egyszerre szerezve elkötelezettséget és kellő tudást a haza védelméhez. Ráadásul, mint mondtam, egyértelműen olyan alakulatokkal kell megjelennünk a színen
néhány éven belül, amikben olyan képességű katonáknak kell dolgozniuk, amely képességeket csak több éves kitartó képzéssel, gyakorlással, külföldi tapasztalatszerzéssel lehet elérni. Ehhez képest fél év csak konyhai munkák, legfeljebb laktanyaőrzés
ellátásához nyújthat tudást. Ugyanakkor sok társadalmi feszültséget tudunk e kötelezettség megszüntetésével elkerülni.
- Manapság kilenc éles lőszer és néhány liter gázolaj árán valósul meg egy vitézünk bevezetése az éleslövészetbe.
- így igaz! A magyar honvédség ma is működő elit alakulataiban azonban nem
kilenc lőszert használnak el a kiképzés során, és az ott folyó munka nemzetközi öszszevetésben is megállja a helyét. Nem egyszer fordult elő, hogy amerikaiakkal, britekkel közös gyakorlaton a magyar deszantosok kimagasló teljesítményt nyújtottak,
és nemzetközi értékelésben is külön kiemelésben részesültek.
- Olyan ez, mint a sport: képesek vagyunk verni a világot, a hátrányból kovácsolva előnyt. Az azért mégis feltűnő, hogy ma egy hadgyakorlat csak akkor csinálható végig, ha a rádió-adóvevők helyett a honvédek saját mobiltelefonjaikat mobilizálják. Ahogy, az egyik külföldi hadi bemutatón delegáltjaink „ egyéni megoldásai"
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vezették célba hatból hatszor rakétáinkat, amire a nyugati hadseregek színe-java eltérőfelkészülési lehetőségeik mellett se mindig bizonyult képesnek.
- Felszereléseink korszerűtlenek, de azzal a többlettel, ami a magyarok sajátja, olykor még kompenzálhatok a különbségek. Azon vagyunk, hogy a jövőben
már ne kelljen bevetni az özönvíz előtti eszközöket. A hagyományos tüzérséget
például kivonjuk, megszüntetjük. Egyszerűen azért mert elavult, s nincs szüksége
rá annak a hadvezetési filozófiának, amit követni akarunk. Miért tartjuk érdemesnek azt a nagyon nagy árat megfizetni a változásokért, az a következő. A magyar
hadsereget területvédő, nehéz, lánctalpas és elavult tüzérségi eszközöket alkalmazó
erőből könnyű, gyorsan mozgó és telepíthető, külföldön is bevethető erővé kell rövid időn belül alakítani, ami a mai kihívásoknak megfelelő fellépést eredményezhet. Ha továbbra is ragaszkodnánk az emberiességi, szociális-foglalkoztatási szempontokhoz és ahhoz, hogy megtartsuk azt a technikát, amit nem kell, nem lehet, s
nem is fogunk alkalmazni, akkor egyre mélyebbre süllyedne mindez, már csak saját súlya miatt is. Ezzel szemben mérlegeltünk és arra jutottunk, az elkövetkező tíz
évben nem kell számítanunk arra, hogy Magyarországot egy másik állam fegyveres
ereje fenyegesse, sem arra, hogy magát a NATO-t, mint szövetségest támadás éri.
Sokkal inkább kalkulálnunk kell a tömegpusztító fegyverek és a terrorizmus elterjedésével, a terrorizmus és a szervezett bűnözés összefonódásával, a migráció egyéb kísérőjelenségeivel. Csupa olyan veszélyeztetettség és kockázat állt elő
az ezred végére, ami ellen tankokkal nem sokra megyünk. Jóval többet érnek a
körvonalazott könnyű felszereltségű, elit, de mindenképpen jól kiképzett katonák,
akik több nyelven beszélnek, jól ismerik a közelharcot, s együtt tudnak működni
más országok katonáival.
- Ijesztő szám kering a reform tervezett áráról. A háromszáz-egynéhány milliárdos mostani éves hadikiadáshoz képest mintegy négyezer milliárd a tíz évre
előirányzott végösszeg. Ezer-ezerötszáz milliárdból állítólag már a komplett műszaki hátterünket ki lehetne cserélni.
- Ez természetesen mindent magába foglal, a leépítés költségterheitől az alakulatok felállításán és fenntartásán át a módszeresen megtervezett nagybeszerzésekig. Megvan az előzetes menetrendje, melyik évben milyen egyéni és vegyvédelmi
felszerelést, milyen lőfegyvert és elektronikát szereznénk be. Beleértendők ebbe az
összegbe a megemelt fizetések is, amiknek értékét igenis meg akarjuk tartani
hosszú távon. Méltó ellentételezés nélkül nem várható el semmilyen változás. És
elmondani sem lehet ilyen hirtelen, mi mindennek kéne még beleférnie ebbe a keretbe! Ennek eredményeként azonban tervszerűvé, követhetővé, sőt ellenőrizhetó-

44

vé válna a hadsereg elkövetkező tíz éve. Mert mindaz, amiről beszéltem nyilvánosan, bárki számára nyomon követhetően zajlana.
- Közel a győzelem?
- Igen. Egy biztos: stabilitást ígértünk, és ezt joggal kérhetik számon rajtunk.
Azonban amikor szembesültünk a helyzettel, mit jelenthet ez a „stabilitás", ha
semmit nem változtatunk meg, az eredmény egyértelművé vált. Szavahihetetlenseg és
teljes ellehetetlenülés a szövetségesek körében, míg a másik oldalon leromlott, mozgás-képtelen, feleslegesen nagy és felesleges képességeket fenntartó hadsereg. Rossz
körülmények és nehéz feltételek között dolgozó gárdával, ami ráadásul mostani állapotában finanszírozhatatlanná vált. Maradt az előre menekülés. Hogy ne csak néhány
alakulatunk álljon helyt, hanem váljon elitté az egész magyar honvédség!
- Erőt, egészséget az elmondottak keresztülviteléhez!

Técsi Zoltán 1969. január 13-án született Kisvár dán. Környezetvédő, újságíró. A Szolnokon megjelenő Új Néplap, majd a Jászkun Krónika című napilap
munkatársa volt. Tokajban él.
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Második születésnapom:
visszatérésem a világűrből
FARKAS BERTALAN az első magyar űrhajós a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Gyulaházán született 1949. augusztus 2-án. Kisvárdán, a Bessenyei György Gimnáziumban érettségizett. A repülésbe a nyíregyházi sportreptéren kóstolt bele és három
évfolyamtársával közösen elhatározták, hogy repülőtiszti főiskolára jelentkeznek.
Hármuknak sikerült.
1967-69-ig a Szolnoki Killián György Repülő Műszaki Főiskolán, 1970-7l-ben a
Szovjet Repülő Műszaki Főiskolán tanult. 1972-től a légierő tisztje. 1976-tól első osztályú vadászrepülő.
Űrhajós kiképzést 1978-tól - századosi rendfokozatban - kapott. 1980. május
26-án, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor indult az űrbe a Szojuz-36 űrhajóval.
Visszafelé a Szojuz-35-tel érkezett. Közben a Szaljut-6-Szojuz-35 űrkomplexum fedélzetén dolgozott kutató űrhajósként.
Az űrrepülést követően megkapta a Magyar Népköztársaság Hőse és a Magyar
Népköztársaság Űrhajósa kitüntetést.
Azóta 23 év telt el.
Az űrhajózás napján 2003. április 12-én Kijevben a 24 ország részvételével alakult Arany Fortuna nemzetközi akadémiai minősítő szervezet díjkiosztó ünnepségén
Borisz Paton, az Ukrán Tudományos Akadémia elnöke a Társadalmi Elismerés és
Nagyság Érdemrendet adta át az első magyar űrhajósnak. Ugyanezt a kitüntetést
kapta Viktor Afanaszjev orosz, Alekszandr Alekszandrov bolgár és Leonyid Kodenjuk ukrán űrhajós is.
A haderőreformról
A legfontosabb, amit a haderőreformról mondani szeretnék az, hogy légterünk,
államhatáraink védelme nem volna szabad, hogy pártcsatározások ütközőterepévé
váljon. És egyáltalában nem helyes, ha négy évenként változik a magyar honvédelmi
koncepció! Lassanként nevetségessé válunk. Természetesen nem vitatom, hogy a
NATO tagjaként különféle kötelezettségeket kell teljesítenünk. Azzal is tisztában vagyok, hogy e szövetség tagjaként másként kell fölkészülnünk hazánk védelmére,
mintha nem a világ legerősebb katonai erejének egyik tagállama volnánk. Tehát elfogadom az ésszerű karcsúsítást is. Egy valamire azonban hadd figyelmeztessek: minden
európai ország szuverén állam és ezt soha nem vitatta eddig senki. Az államnak pedig
egyik legfontosabb kötelessége állampolgárai nyugalmának, békéjének garantálása. E
garancia egyik munkamódszere pedig a fegyveres testületek feladatainak pontos meghatározása és működési feltételeinek biztosítása. Azaz, a mindenkori hatalom köteles46

sége az alkotmány figyelembevételével a haza fegyveres védelmének szem előtt tartása,
mégpedig a mai, modern körülmények között, egy szövetségi rendszer keretein belül.
Ezért nem tartom helyesnek a 6 hónapos katonaidőt. Fél év alatt képtelenség a
modern hadsereg követelményeit elsajátítani és készségszinten alkalmazni. Bízom
abban, hogy a kormány jól számolta ki a profi hadsereg költségvetését. Nagyon szerencsétlen fordulatnak tartanám, ha időközben derülne ki; mégsem lehet annyiból az
elvárt színvonalon a Magyar Honvédséget működtetni.
Őszintén szólva olyan köztes megoldást tartanék helyesnek, amikor a kis létszámú, valóban professzionálisan kiképzett hadsereget szükség esetén a haza polgárainak behívható serege egészíti ki, mondjuk svájci mintára. Rövid - a tanulmányokat és a polgári életet nem zavaró - alapkiképzést követően a különböző katonai
szakmák és ágazatok szakemberei időről időre honvédelmi továbbképzésen vesznek
részt, így bármikor mozgósíthatók. Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy manapság a hazára, az alkotmányra, meg valamiféle szent kötelezettségre hivatkozni abszolút korszerűtlen. A haza, a hazaszeretet erkölcsi kategória kellene, hogy legyen, ám
amikor az olyan alapfogalmak, mint a becsület, a tisztesség a polgári életben is megkérdőjeleződnek, mire számíthatnánk a haza védelme esetében.
Egyetértek azzal, hogy a formálódó haderőreform a terrorizmussal, mint reális
veszéllyel és a vele szembeni föllépéssel kell, hogy számoljon.
A státuszomról
Mindenekelőtt három gyerekes, boldog családapa vagyok, 1997. december elsejétől nyugállományban. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen kutatómérnökként katonai környezetvédelemmel foglalkozom.
A családról
Aida lányom 26 éves, a Testnevelési Egyetemen végzett. Másoddiplomásként
negyed éves joghallgató az ELTE-n, közben egy sporttal foglalkozó intézmény vezetője. Bertalan fiam a Marylandi Egyetem nemzetközi üzleti szakán tanul. A legkisebb, Ádám középiskolás, ugyancsak Marylandban.
A feleségem jogot végzett, neki megfelelő állást keresünk.
A kétlakiságról
Lakást bérelünk Marylandban, úgyhogy az időnk egy részét ott töltjük, a másikat itthon, előre eléggé nehezen tervezhető periódusokban, a két fiam tanulmányi idejéhez igazodva. Miért e kétlakiság? Egyértelműen a gyerekek miatt. Amikor légügyi
attasénak neveztek ki, úgy volt, hogy négy évre megyünk együtt a családdal. A négy
évből mindössze egy lett. Úgy éreztem, valamit elvettem a gyerekeimtől, amit pedig
megígértem nekik. Apaként kötelességemnek éreztem, hogy betartsam.
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Az ügyet régen lezártam magamban. Az persze nem esett jól, amikor elkezdték
rólam terjeszteni, hogy nemkívánatos személlyé váltam az Egyesült Allamokban.
Megkérdeztem a budapesti amerikai főkonzuli, kaphatok-e vízumot az USA-ba. Azt
válaszolta, Farkas Bertalan és családja bármikor szívesen látott „vendég" Amerikában, így „zöldkártyát" kaptunk mindannyian.
Igyekszünk talpon maradni és gyerekeink jövőjét segíteni.
Szolnokról
1967-ben kerültem Szolnokra, a Killián György Repülő Műszaki Főiskolára.
Főiskolás éveimből kettőt töltöttem a Tisza partján, két meghatározó, élményekkel
teli évet. Szívesen megyek, ha hívnak, örömmel találkozom egykori oktatóimmal,
hallgatótársaimmal. Ott repültem először sugárhajtású gépen, ami felejthetetlen minden pilóta életében.
A repülésről
Harci repülőnek készültem, aztán közbejött az űrhajózás. Az űrrepülésem után
az egyik illetékes úgy fogalmazott: az első magyar űrhajós nemzeti érték, tehát vigyáznunk kell rá. Hallgatólagosan tudomásul vettem, hogy nem repülhetek. A rendszerváltást követően Für Lajos honvédelmi minisztertől kértem, hogy újra repülhessek. Ő engedélyezte. 1992-95 között - tehát még aktív katonai éveim alatt repültem AN-24 és AN-26-os szállító gépeken, valamint ZLIN-143 típuson is. Szuperszónikusokon nyilván nem.
Itthon ritkán repülök, de a világ bármely táján, ahol űrhajós kollégáimat meglátogatom, az ő sportgépeiken gyakrabban.
Az űrrepülésről és a népszerűségről
Életem legcsodálatosabb, legfontosabb dátuma, a születésem után a világűrből
való visszatérésem. 23 év elteltével is rengetegen hívnak az ország különböző részéből. Ha egy 250 fős teremben négyszázan szoronganak csupán azért, hogy láthassanak, hogy belém csíphessenek, hogy kezet szoríthassanak, hogy megérinthessenek,
akkor jelentek számukra valamit. Nagyon kellemes érzés, egészen más tartalmat ad
az életemnek, mint mondjuk az üzleti tárgyalások. A múltkoriban felhívtak, hogy az
interneten közzé tette valaki a tíz leghíresebb magyar névsorát és engem is oda soroltak. Szóval mindenféle jelből látom, hogy az egyszerű emberek 23 év után sem felejtettek el. A politikusok? Istenem! A hozzám közel állók azzal vigasztalnak: ki fog
száz év múlva egy ma aktuális politikusra emlékezni? De Farkas Bertalant tanítani
fogják a magyar történelemben. Fontos-e ez számomra? Persze, hogy nem hagy érintetlenül!
Az Interkozmosz Program egy előre gondosan eltervezett cselekvéssor volt. Akkor, 1980-ban láttuk, hogy 1983-ig kész, addig nem szerepel benne újabb magyar űr48

repülő. De utána? Természetesen azt vártam, mindannyian azt vártuk, hogy később
ismét meghódíthatom a világűrt. És utánam, vagy velem együtt Magyari Béla és talán
mások is. Az Interkozmosz Program aztán átalakult nemzetközi űr-együttműködéssé.
Repült francia, japán, angol űrhajós.
Én valószínűleg már nem láthatom az űrből Földünket, de miért ne repülhetne
ismét magyar? Az oroszok azt mondják, bármikor repülhet magyar űrhajós is. Ha kimaradunk a nemzetközi ür-együttműködésből, óhatatlanul lemaradunk és lemaradásunkat behozni hihetetlenül nehéz lesz.
Kár tagadni: szerencsém volt, én ezt kaptam az élettől. Nincs miért sírjak; 23
évvel ezelőtt becsülettel végrehajtottam, amit kértek tőlem. Akadnak a hatalmon lévő
politikusok között, akik ezt az egészet másként értékelik? Lehet. Csak nehogy nekem
kelljen elnézést kérnem azért, hogy egy országot, egy nemzetet képviseltem a világűrben!
A Nemzetközi Űrhajós Szövetségnek - amely 1985-ben alakult meg Párizsban
- alapító tagja vagyok. Hat éven keresztül az elnökség tagjaként tevékenykedtem. Ma
a szövetség ökológiai bizottságának alelnöke vagyok. A szövetség idei kongresszusát
októberben rendezik Japánban. Az űrkutatással már csupán közvetve foglalkozom.
Létezik magyar űrkutatási iroda, működnek kutatócsoportok. A nemzetközi programokban részt vesz a magyar fél. Személy szerint feladatot nem kaptam.
Az elkötelezettségről
A szociális kérdések mindig érzékenyen érintettek, ezt otthonról hoztam magammal. Apám cipész volt, úgyhogy korán megtanultam a fillért is becsülni. Ezzel
együtt tisztességre, becsületre és tiszteletre, egymás megbecsülésére neveltek. Ma
ezek a tulajdonságok sajnos kihalóban vannak. Ma a pénz bárkit naggyá tesz. Akinek
pénze van, hatalma van. És a többi nem számít!
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Gy. Fekete István:

Fejezetek a szolnoki katonai repülés
történetéből
A repülés őskorától a szolnoki repülőtérig
Repülő ősök, ősrepiilők
1896 az első dátum, amikor Szolnok és a repülés közös múltja összekapcsolódott. A szolnoki születésű Ludwig Ede (aki technikus volt), épített egy helikoptermodellt, amelynél, korát megelőzve, elsőként használt acél csővázakat (másutt az
első világháború vége felé kezdtek ilyen megoldásokat alkalmazni - például a holland Fockernél). A tervezőt, 1896-ban meghívták Párizsba (ahol ekkor a legfejlettebb
volt a repülőgépipar), és ott, a francia mérnökök társaságában tartott előadást, és bemutatta helikoptermodelljét. A szakemberek elismerően nyilatkoztak munkásságáról,
és arra kérték, hogy maradjon Franciaországban, segítik őt, hogy helikopterét megépíthesse. Ludwig a kecsegtető ajánlatra nemmel válaszolt, és hazajött Magyarországra. Idehaza meg nem értéssel találkozott. Voltak, akik hóbortosnak tartották, sőt
többen kinevették. Elkeseredésében összetörte helikopterét, és többet nem foglalkozott repülési ügyekkel.
1909-ben egy MAV főgépész, bizonyos Székelyhídi László, Szolnokon repülőgép építésbe kezdett. Kisebb-nagyobb sikereket ért el, de mivel gépe nem emelkedett a levegőbe, teljesítményével megközelíteni sem tudta az akkori, rákosmezei
„ősrepülőket".
A repülés őskorának egyik legnagyobb formátumú szolnoki személyisége Wittmann Viktor volt, aki 1889. július 23-án született Szolnokon. A Verseghy Gimnázium elődjében az ún. Főgimnáziumban érettségizett, 1906-ban beiratkozott a műszaki
egyetemre. Ott Bánki Donáttól is hallgathatott előadásokat a repülésről. A műegyetemi évei alatt kijárt Mátyásföldre és segédkezett Adorján Jánosnak gépe építésében,
de szívesen végzett mérnöki számításokat a készülő gépek „konstruktőrei" számára.
Az egyetemet 1910-ben fejezte be. Ezt követően rövid időre kiment külföldi tanulmányútra, a franciaországi Reims városába, ami akkor az európai repülés fellegvára
volt. Tanulmányútja során dolgozott a Bécs melletti asperni légi bázison is, ahol feladata volt a hadseregnek szánt repülőgépek tesztelése. Megismerve képességeit Németországban ajánlottak fel számára műszaki igazgatói állást, amit nem fogadott el, hazajött.
1911. augusztus 25-én megválasztották a Magyar Géprepülők Szövetsége szaktitkárának. 1913-ban a Magyar Aviatikusokat Támogató Országos Bizottságtól kapott segítséggel Zsélyi Aladárral együtt lehetősége nyílott arra, hogy elvégezze a bécsújhelyi pilótaiskolát. Mindkét nagy tehetségű mérnök eredményes vizsgát tett és ezzel a magyarok közül a hatos és hetes sorszámú pilótaigazolvány tulajdonosává váltak.
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Wittmann Bécsből magával hozott egy 90 LE-s Etrich monoplánt, és ettől kezdve Rákoson megélénkült az élet. Az újdonsült pilóta, rövid idő alatt, utasok repültetésével és közvetlen modorával meghódította Pestet. 1913-ban a Szent István Napi repülőversenyen Wittmann hatalmas monoplánjával olyan magasra emelkedett, hogy
„a nagyszámú közönség csak repülőgépe motorjának zúgását hallotta". Ezen a vetélkedésen Wittmann Viktor három, Dobos István, Lányi Antal és az akkor még egyetlen magyar pilótanő Steinscheider Lili egy-egy díjat nyert meg. Egymást követték a
repülőbemutatók, a Wittmannt vizsgáztató Prodam Guidó, Szolnokon a mai szandai
réten először 150 majd 350 méter magasan húzott el a több mint 8000-es nézőközönség feje felett. 1914 április közepén rendezték meg a Bécs- Budapest közötti versenyt,
ahol a fődíjat, a 30.000 koronás jutalmat, Wittmann Viktor nyerte meg, aki 1092 kilométert repült 15 óra 50 perc alatt. Ezzel a teljesítményével a magyar aviatikus az első
nagy nemzetközi versenyét nyerte meg, amivel egy csapásra európai hírnevet vívott
ki magának. Az első világháború kitörése előtt, az utolsó nagy hazai versenyt Szent
István napja alkalmából, Pöstyénben rendezte meg a Magyar Aviatikusok Szövetsége. A nagy esélyes Wittmann Viktor volt, aki Lohner biplánjával megnyerte a magassági és sebességi versenyt, az időtartam repülésben pedig második helyezést ért el.
A kiemelkedő sportsikereken túl Wittmann Viktor a katonai repülésben is érdemeket szerzett. Ő volt a legelső hazai repülőgépgyárnak a „Magyar Repülőgépgyár
Rt"-nek az első műszaki igazgatója. Az üzemet a Váci és a Hungária út sarkán, a
Ganz Danubius és a Weiss-Manfred gyár jelentős kormányzati támogatással hozta létre. Az osztrák Lohner típusú, kétüléses felderítőgépet gyártották fegyverzet nélkül,
előbb 64 kW (85 LE), Hieró majd 74 kW (100 LE) Daimler motorokkal. 1914-ig 57
épült meg belőlük. A repülőgépeket (mivel az üzem közelében repülőtér nem volt)
Rákosmezőn szerelték össze és Wittmann Viktor repülte be. Ezeknek a berepüléseknek az emlékét, örökítette meg Karinthy Frigyes és Hefty Frigyes.
Sajnos Wittmann röviddel igazgatói kinevezése után, 1915. május 9-én, berepülés közben lezuhant és életét vesztette. Budapesten a Kozma utcai zsidó temetőben
helyezték örök nyugalomra. Életútjának, érdemeinek megítélésekor többen elmarasztalták őt, azért mert az általa irányított gyár nem hazai konstrukciójú repülőgépet
gyártott. Az igazság viszont az, hogy abban az időben katonai célra használható és
sorozatgyártásra alkalmas hazai építésű repülőgép nem volt. Ahogyan ma, úgy abban
az időben pedig különösen egy gyár működőképességének megítélésekor nem érzelmi, hanem használhatósági, kemény üzleti, financiális szempontok játszottak szerepet.
„Mellékesen" ő maga is ilyen gépeken repült, tehát konkrét gyakorlati tapasztalati voltak a típus tulajdonságairól. Érdekességként ide kívánkozik, hogy amikor 1915 végére felépült a Monarchia legnagyobb repülőgépgyára Albertfalván, ott is Lochner típusú gépet gyártottak, holott akkor Wittmann Viktor már nem volt az élők sorában.
Tényekkel bizonyítható tehát, hogy ez a szolnoki származású, nagy tehetségű mér51

nök, teljesítményével elsők között tette ismertté és elismertté Európában a magyar
aviatikát. Rövid életében sajátos lehetőségeivel önzetlenül szolgálta a hazai repülés
ügyét. Szolnokon a hálás utókor utcát nevezett el róla.
Az első világháború és a katonai légierő újjászervezése
A háborús előkészületek és maguk a hadi események jelentős hatást fejtettek ki
a repülés fejlődésére. Ez egyrészt nyomon követhető a repülőtechnika minőségi és
mennyiségi fejlődésében, másrészt a repülőgép hadi alkalmazásának, hadtudományi
ágának gyors ütemű változásában.
A Monarchia 13 repülőszázaddal lépett be a háborúba. 1915 végére már 36 alegység tevékenykedett a különböző hadszíntereken. A front századok zöme alegységenként 4-6 Aviatik vagy Albatros típusú kétüléses, kétfedelü gépekkel rendelkezett.
A háború meghozta a légi harcot, a légi harc pedig a légi győzelmeket. A Monarchia legeredményesebb magyar pilótái közé tartozott: Kiss József 19, Fejes István
18, Grá'ser Ferenc 15 győzelemmel. Ebben a háborúban még nyomon követhető volt
a repülőknél a „lovagiasság", a legyőzött ellenfél tisztelete. Ezt jól érzékelteti Kvasz
András esete. 1914-ben hívták be katonai szolgálatra és a 3. repülőszázadba került.
December 14-én fogságba esett, levelét orosz pilóták dobták le Magyarország fölött.
Az első világháború végén Magyarországot az európai repülőgépipar egyik jelentős
bázisának tartották. A három repülőgépgyárból, az albertfalvai Magyar Repülőgépgyár Rt. a monarchia legnagyobb ilyen jellegű létesítménye volt. Mégsem beszélhettünk önálló magyar repülőgépiparról, mivel ezek az üzemek alapanyag, műszer és
szerelvények tekintetében erősen a monarchiától függtek.
Az első világháború óriási áldozatokat követelt. Hazánkban például a népesség
helyzetét jól érzékelteti a Magyar Királyi Belügyminisztérium 1234/1918. február
elsején kelt rendelete mely a következők szerint fogalmaz: „az eddig szokásos egynejűséget 25 évre felfüggesztem. A nőtlen férfiakat nyolc lány feleségül vételére, a házasokat öt feleség tartására kötelezem..." A miniszter a továbbiakban intézkedik a
gyermekek számáról is. A rendelet még akkor is jól érzékelteti a kialakult drámai
helyzetet, ha fél év múlva hatályon kívül helyezték. A nagy társadalmi feszültségekre
a Tanácsköztársaság sem nyújtott megoldást.
1919. november 14-16-án a román hadsereg kivonult Budapestről és a Duna-Tisza
közéről. November 16-án Horthy Miklós a nemzeti hadsereg élén bevonul a fővárosba,
és 24-én megalakult Huszár Károly kormánya, amelyet az antant is elismert. Ez év novemberére már a repülőcsapatok első szervezeti keretei is körvonalazódtak.
1920. június 4-én Versailles-ban az ún. kis Trianon kastélyban, a magyar delegáció aláírta a békeszerződést. A diktátum, súlyos politikai, gazdasági, társadalmi következményei mellett, törekedett kettétörni hazánk honvédelmét is. A radikális haderőcsökkentés mellett (36.000 fős haderő), gyakorlatilag megszüntetni rendelte a ma52

gyár légierőt. A fegyverszünet betartását ellenőrző bizottság tisztjeinek utasítására
törték zúzták a drága repülőgépmotorokat, sárkány-szerkezeteket, légcsavarokat. A
parancs szerint az országban lévő minden repülőanyagot fel kellett deríteni és megsemmisíteni. Nem maradt más megoldás, mint rejtett körülmények között működtetni
a repülésnek azokat a rész egységeit, amelyekből azután, ha a helyzet úgy hozza, viszonylag gyorsan létrehozhatóvá válik a jövő légereje. 1921-ben a 28 századnyira
tervezett repülőerő terveit a minisztertanács magáévá tette. 1922-ben Háry László
százados parancsnoksága alatt Szegeden megkezdődött a pilóta-képzés, amit 1924-től
kiegészített a Kenése Waldemár alezredes által irányított szombathelyi Repülőgépvezető Iskola. 1923-ban a Kereskedelmi Minisztériumon belül, de a honvédelmi miniszter felelős irányításával, létrehozták a Légügyi Hivatalt. Ez a szervezet nagy erőfeszítéseket tett a „rejtett légierő" fokozott megszervezésére a szükséges repülőterek
kiépítésére. 1929. július elsején már 1174 fő, és 7 repülőszázad tartozott a rejtett légierő állományába. 1932-ben a megvalósítandó légierőt: 15 felderítő, 12 vadász- és
21 bombázó században határozták meg.
1927. márciusában a Nagykövetek Tanácsa bejelentette, hogy Magyarországon
megszüntetik a Szövetségi Ellenőrző Bizottság tevékenységét. A továbbiakban a békeszerződés betartását a magyar kormány hatáskörébe utalták. Ezzel párhuzamosan
Franciaország, Anglia, Olaszország és Japán külön légügyi egyezményt kötött hazánkkal. Ezzel lényegében megszüntették az országunkat terhelő szankciókat. Az új
szerződés megengedte a katonai repülőiparnak, hogy „a kiképzés és a polgári repülés
érdekében működjék". A békediktátumnak a magyar légierőre kifejtett hatását jól érzékelteti a következő táblázat, amely bemutatja azt, hogy a kisantant országokhoz
képest hazánk milyen jelentősen elmaradt a repülőerők fejlesztése, megépítése terén.
A kisantant hatalmak és Magyarország (1931)
Ország

Felderítő
század

Vadász
század

Nehézbombázó
század

Közepes bombázó
század

Század/rg.

Csehszlovákia

24

21

9

6

60/1300

Jugoszlávia

21

10

9

9

49/900

Románia

10

12

3

3

28/800

9

6

2

8

25/255

Magyarország

A táblázat a mennyiségi különbséget szemlélteti a repülőgépek számában, de
nem mutatja be, nyilvánvalóan nem is érzékeltetheti azt a minőségi különbséget,
amely az egyes harceszközök tulajdonságaiban megmutatkozott. Könnyen belátható,
hogy ezek a különbségek még drámaibbak lettek volna, ha nem folyt volna már a tiltás időszakában az értékek mentése.
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A magyar légierő fontos, semmi mással nem pótolható tartalékát képezte abban
az időben is, elsősorban a repüléstechnika kialakításában, fenntartásában és megőrzésében a sportrepülés. 1934-ben az országban sorra alakultak meg a repülő egyesületek: Ózdon, Sopronban, Mátészalkán, Békéscsabán, Miskolcon, Pécsett, Szolnokon,
Győrött, Sátoraljaújhelyen és Szombathelyen.
Annak idején az országban elsőként Szolnokon indult meg a síkvidéki repülés.
A szolnoki Sportrepülő Egyesület megalakításához és működtetéséhez, hathatós támogatást nyújtott a MÁV akkori elnöke, Antal László főmérnök (vélhetően Horthy
István biztatására). Időközben az itteniek megismerkedtek Rubik Ernővel és kérték,
hogy segítsen Szolnokon is a repülést meghonosítani. Tagdíjakból és egyéb támogatásokból szedték össze a szükséges pénzt. 1934 őszén megkezdődött két „Zödling" típusú iskolagép építése Szolnokon, a városháza udvarán. 1935 nyarára elkészült az
egyik gép teljesen, a másik 95 százalékos állapotban. Az egyik neve „IMRE" a másiké „MIKLÓS" lett. 1935. augusztus 24-én Lovas István (aki az egyesület első főoktatója volt) repülést hajtott végre az „IMRE" nevű géppel. Közel száz méter magasból lezuhant és életét vesztette. A katasztrófa nagy megrázkódtatást okozott a még
csak sarjadzó sportrepülésben, sőt egy időre vissza is vetette azt Szolnokon.
1937 nyarán a városba költözött Schneider Emil főoktató és az ő vezetésével újraindult a gépezet. A nagy változás a szolnoki sportrepülésben 1938-ban következett
be, a „Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap" létrejöttével. 1940. augusztus 29-én
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye közgyűlése Horthy Istvánt 102 szavazattal megválasztotta felsőházi taggá, ami újabb lökést adott a szolnoki sportrepülésnek, hiszen a
kormányzó fia a Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap elnöke is volt. Ekkor nyílott
reális lehetőség arra, hogy megépüljön a Repülő Otthon (most iskolaépület), és ezekben az időkben kezdődött meg a hangár építése is. Hatékonyan működött a repülés a
leventemozgalom keretében is.
1940-re a hangár, a Repülő Otthon elkészült. 1939-ben itt volt az első Olimpiai tábor. A hónapos rendezvényen találkozót adott egymásnak az akkori repülés „krémje"
Bánhidi Antaltól, Rubik Ernőig. Akkor próbálták ki elsőként a „Repülés Meteorológiai
Szolgálat" működtetését.
A fegyverkezési program és a modern szolnoki repülőtér építésének
előkészületei
Bledben, 1938. augusztus 21-én Stojadinovic a jugoszláv kormány elnöke, külügyminiszter, Krofta csehszlovák és Comnen román külügyminiszterek, valamint
Bakach-Bessenyey György belgrádi magyar nagykövet, aláírt egy megállapodást,
amely elismerte Magyarország és a kisantant viszonyában hazánk fegyverkezéshez
való jogát. A bledi egyezmény tehát szabad és legális lehetőségeket adott a honvédség és ezen belül a légierő fejlesztésére. A magyar kormány azonban nem várta meg
a bledi egyezmény megszületését, mivel 1938. március 5-én Darányi Kálmán miniszterelnök, győri beszédében meghirdette a fegyverkezési programot.
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A honvédelem erősítését célzó elképzelések a légierő esetében szervezési, alkalmazási, technikai valamint repülőtér-építési koncepciókat tartalmaztak. A szervezési és alkalmazási kérdések a vezérkarok szakmai munkájában, a technikai fejlesztés olasz és német, kisebb részben hazai forrásokra alapozva, a repülőtér építések
pedig a Honvédelmi Minisztérium és az önkormányzati szervek szoros együttműködésében folytak. Olaszország 1937-38-ban 18,5 millió líra értékben 52 Fiat CR
32-es „Csér" típusú repülőgépet, valamint motort és alkatrészeket szállított hazánknak. 1938. szeptember elsejével 100 tiszt és 100 tiszthelyettes jelöltet vonultattak be, akiket dél-olaszországi repülő tanfolyamon, Taranto közelében képeztek ki.
Volt már repülőtechnika, készültek a feladatra a pilóták, ezért sürgetően kellettek repülőterek is. Ebbe a folyamatba illeszkedett be a modern szolnoki katonai repülőtér
megépítése is. A repülő fegyvernem szervezésének fontos dátuma volt 1939. január
elseje, a Magyar Királyi Légierő megalakulása.
A Magyar Királyi Légügyi Hivatal 1938. szeptember 10-én több vidéki város,
így Szolnok polgármesterének is körlevelet küldött, repülőterek létesítése tárgyában.

Gy. Fekete István 1942-ben született Gyöngyösön. A Killián György Repülő
Műszaki Főiskolán oktatott, majd a Szolnok Vegyes Szállító Repülő Ezrednél dolgozott különböző beosztásokban.
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Zalán Tibor:

Gong
l.gong
Mert kell egy kulturális műsor. Ezt dr. Szakály mondja, a Duna tévé egyik alelnöke. Mert kell egy kulturális műsor. Nincs lelkierőm visszakérdezni, persze, csak ez
ellenkezés miatt, bújik az ördög, visszakérdezni, hogy miért kell egy kulturális műsor? Mert, hogy egy kulturális műsor mégse egy csapat, ő pedig mégsem egy dr.
Minarik Ede. Meg kinek kell egy kulturális műsor. Persze a kérdésnek valójában
nincs is iránya. Tudjuk, hogy minek, és tudjuk, hogy kinek. De akár mindegy is. Kell,
mert az idegeinkben benne van, hogy kell a tévében kulturális műsor legyen. Hogy
legyen, mert az úgy van jól. Értelmezési igények és lehetőségek nélkül is. Hetente
egyszer, legalább, hetente. Megszoktuk. És fél óránál több. így szerettük meg. És
hogy én ehhez kellenek nekik. A D. tévének. Műsort vezetni, meg interjúkat csinálni
emberekkel, akikkel lehet, és akikkel főleg érdemes. Utóbbi meggyőzően hangzik,
dumálni tudok, közönség előtt, kamerák előtt, mindegy, hol kell, tudok, még érdekelnek is az emberek, persze módjával, megválogatva, de még, de még igen.
Előző státus elbizonytalanít. Látom az ötven évhez közelítő, kissé elhasznált arcot. Az enyém ez az elhasznált arc az összes szenvedés hagyta barázdával, a hosszú
és fésülhetetlen, fakóvá szürkülő hajjal, inkább bozonttal. Én mosom, de nem használ
neki a fésű sem. A két oldalt őszülő szakállt vágom, tépem, hiába, nem lesz elegánsabb és vonzóbb az arcom. Látom a ráncokat a szem körül, nem kenem őket, mégse
múlnak, a másnaposságtól vagy a túlolvasottságtól, a túlírástól (külön-külön vagy egyszerre). Látom a vörös és duzzadt szemhéjakat - hát, ebből nem lesz címlapfotó, nem
lesz sztárság, ahogy minden kereskedelmi műsorvezető, mára már a közszolgálatos
is, sztár, címlap, interjú, show-ban meghívott, meghívásban show.
A butaság évada ez. Az sem vigasztal, hogy világtrend; a hősök a mozivásznakról és a képernyőkről lépnek le. Utóbbi esetben onnan sem úgy, hogy valamit tevőlegesen tesznek, megmentenek, feláldoznak, beáldoznak, kockáztatnak, felvállalnak
stb., hanem megcsinálják őket. A sztárcsinálás nagy világgépezetében mindegy, hogy
kövér vagy, vagy sovány, szép vagy visszataszító, tehetséges vagy kő-tehetségtelen.
Léted átigazítja, fazonírozza, montírozza és nagy illuzionistaként nem létező szférák
megteremtésével nem létező szférákra vetíti rá a pénz, a manipuláló erőszakszándék,
a gyáva tömegigény az elérhető hősség fölmutatására, a silány és csillogó minták követhetőségére. Üvegcserép az indiánoknak, akiknek már régen nincs gyöngye, aranya, semmije. Hát, valahol itt tartunk.
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És akkor itt van ennek a kulturális televíziós műsornak az ötlete. Mert hogy
nincs, és tudjuk, hogy miért nincs. Ha behunyom a szememet, látom a kereskedelmi
tévéket, ahogy nagy, duzzadt és lusta piócaként, lüktetve és félelmetesen agresszíven
tapadnak rá az emberek agyára, életére, agy- és életelszívó piócák, komótosak és agresszívek, azután a külön pióca-testek egy központ felé gubancolódnak össze szabad,
nem megtapadt felükkel, ez a központ a pénz, most már olyanok így, mint nagy polip
karjai. Csúszik a pióca bélcsatornájában a leszívott emberi agy és élet, akár a takony,
várja a pénz, hogy megegye, fölzabálja, megsemmisítse, kiszarja. Éhes és végtelen
étvágyú poliptest ez, dagad, dagad, és fogy az agy, és fogy az élet.
Dr. Szakálynak így hát nemet mondok, minthogy tévé-műsorvezetőnek nem vagyok sem elég szép, sem elég sikeréhes, sem elég vakmerő, sem elég gátlástalan - az
meg egyenesen más kérdés, hogy a Duna tévé a sztárcsinálásba oly mértékben nem
szállt bele, nem tud beleszállni, hogy műsorvezetői antisztárok a náluk sokkal roszszabb színvonalon üzemelő félsenkik, negyedagyak mellett. És ez szomorú, bár nem
motivált a döntésemben. De kell egy kulturális műsor, köti az ebet az alelnök a magyar karóhoz, aki még azon régi vágású főnökök közé tartozik, akik a munkájukat és
a posztjukat értelmezni akarják, leginkább afelől, mi hasznosat és másoknak építőt
tettek ott, ahová a tehetségük vagy a sorsuk rakta őket, onnan való értelmezhetőségében képes vagy akar csak ránézni saját magára, az alelnökre. Neki ilyenje van,
mondjuk, hogy monománia, hogy a Duna tévében, ha már kulturális televíziónak
vallja magát, legyen kulturális hetilap. Azt mondja, hogy nem magazin!
Megérthető ez is. A magazin a szabad élet új terméke, sok van belőle, színes és
harsogó tennék, egy-egy újságos bódé napi magazinmennyiségéből kitapétázhatnánk
Pest valamennyi utcáját, kisMagyarország valamennyi terét, megműveletlen határparcelláját. Dől a szenzáció kifelé a bódék kirakatán, ki kivel, mikor, mikor mivel,
miért kivel, hányszor mivel, ki adta el, ki vette meg, ki verte meg, ki verte ki, ki verte
át, ki verte szét, ki verte össze, ki verte vissza, ki verte be, ki verte el, ki verte le, ki
verte fel, ki verte rá, ki verte ide, ki verte oda... hogy csak egyetlen igén és véletlen
hozzákapcsolt kötőin keresztül borzadjunk el a lehetőségek végtelen során, amit a
magazin-lét kínál számtalan potenciális olvasójának. Nem véletlen, hogy a kereskedelmi televíziók éppen ilyen magazinokban artikulálják magukat a legszívesebben és
legsikeresebben.
így ugyanis a nap, az olvasói napi ébrenlét minden percét el tudja foglalni.
Amikor nem a monitoron folyik a show, folyik a magazinok lapjain, a magazinokból
kifelé a színes lé, a colourful life, a superficial life, a realistic life, a life is life life.
Ha az üvegzseb nem is átlátható, átlátható az életünk, ezeken a magazinokon keresztül látható át. Másokon, a másokén keresztül látható át, ahogy az éjjel még a monitoron egyenes adásban, riporteri segédlettel és közvetítéssel bagzó és érdektelen lelkűkről, életükről böfögő beteg lelkű emberek, jelentkezett és kijelölt sztárpótlók reggel
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már a magazinok címlapján ragyognak fel, kerekítik a seggüket, dagasztják a muszklijaikat, családtaggá, belsőséges ismerőssé avanzsálva az ismeretlenségből a magyar
családok számára. Keresztnéven szólíthatóan, méreteit ismerhetően. Ezt nem akarja
nyilván dr. Szakály, hogy erre emlékeztessen a műsormegnevezés, noha nem mondja,
mert ő nem ilyen bele a közepébe beszélős, mint én. Nem akarja, nem, jó, ne akarja.
Jól nem akarja, ha nem. És az idő telik, és még mindig nincs kulturális műsor a televíziókban, pedig mások is tudják, hogy kell a kulturális műsor.
Bár, már az is megfordul a fejemben, hogy nem kell kulturális műsor, azért
nincs. Hogy az emberek olyan kis része őrizte meg az agyát az agyszívó piócáktól,
életét az életzabáló poliptól, hogy azoknak meg már minek is kulturális televíziót játszani. A reklám sem siet sem a műsor elé, sem a műsor mögé. Szenzáció nincs ezekben az adásokban, és jó ízléssel akkor is elkerülhető, ha van, bár az lenne az igazi
szenzáció, ha a kulturális életben lenne igazi szenzáció! Nincs. Egy Nobel-díj,
mondjuk, hogy az van, és hogy az már majdnem az. Aztán elviszi azt is a politika,
meg a magyar átok, meg, hogy még csak nem is magyar átok. Mondják, legyen balhé,
helyben vagyunk, a kultúra végre kikapart gesztenyéjét egyetlen rutinmozdulattal
kapja ki kézből a kereskedelmi média, volt nincs gesztenye, kulturális szenzáció,
mögé-mellé-elé-fölé a reklám, melynek folyománya az emberek tudatához való eljutás, a megtudás szintjén, természetesen, hogy van ilyen.
Mert az első élmény, amikor végre elvállalom, hát persze, hogy elvállalom, dr.
Szakály negyedszázada a barátom. Már akkor az, amikor még szó sincs arról, hogy
alelnök és kulturális műsort, televíziós hetilapot akarjon. A „szükségem van rád"szerű mondat természetessé teszi, hogy az ember mozdul, itt meg volt egy ilyen mondat, a mi beszélgetésünkben, vagy ez volt az első mondat, a többi csak illusztráció volt
meg a whisky kísérője. Szóval, amikor elvállalom, és el is készül az első adás, az első
élményem, ami sújt le, ver a földbe, döngöl az agyagba, hogy egyáltalán nincs reklámja
a nagy nehezen létrejött, összeegyeztetett kulturális hetilapnak, nincs egy bejátszás az
első keddi napon, mivel hogy mindig kedden van és este van és tíz óra tájban a műsor
(ez itt a reklám), se szó, se hang, egyszerre csak ott vagyunk a képernyőn, ott van a
kulturális hetilap, és ott van, aki ott van. Persze, honnan is tudná a néző, hogy elindult a Gong, mert ez a neve a műsornak, ha nem mondják meg neki. Ahogy a vele
egy időben induló műsort, még csak nem is a kereskedelmin indítják, egy hetes beharangozó vezeti föl, hogy aztán közröhejbe és -felháborodásba fulladjon át, csöndben
indul a Gong, és ki érti a csöndet, ha nem érti a csöndet, mint kiderül, senki sem. A
stáb hamar összeáll, négy szerkesztő-lány szerkeszti a négy műsort, Medgyesi Gabi,
költő és főszerkesztő, Major Eszti, Mészáros Kati és Petrovics Eszti. Kezdésnek nem
rossz: négy nő, senki egy rossz szót sem szólhat, egyszer látom őket együtt, a Kolibri
Pincében egy irodalmi beszélgetésemen. Nem akármi látvány a négy grácia, ahogy
isszák a teájukat és a vörösborukat! A legszebb szerkesztő-négyes széles e magyar
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médiában. Még szerencse, hogy a kereskedelmisek nem vették őket eddig észre, igaz,
a szerkesztő nem látszik a képernyőn, és ami nem látszik, az nincs is, és ami nincs is,
az nem lehet szép se, meg négyes se. Azért én tudom, hogy ők vannak, és szépek és
tehetségesek.
Én az első kettővel dolgozom kéthetenként, Gabival és Major Esztikével — a
másik két lány Balogh Józsefet, váltótársamat, szegedi költőt, rádióst és színészt
kapja meg műsorvezetőnek -, és érkezik melléjük nehezítésként egy mácsós külsejű
rendező; Petőcz Tamás, aki festő és fiatal, így magánfilozófus és forradalmár, külsőre és még inkább belsőre, aki úgy esik neki a műsorok készítésének, mint bolond
tehén a fiának, mintha az életmű egy ilyen hetilapoldal elkészítéséből állna, ami leginkább műgond, szerkesztés, kicentizés, képi világ megteremtése, szűrők és zenék
válogatása a részéről, hogy semmiben ne hasonlítson arra, amit mások csinálnak. És
ez így rendjén is van, sőt, így van rendjén.
Nincs súgógép a kamera fölött, beszélek bele a világba, csónakban ülök, hintán,
csúszdán, ágyúcsövön, nyugágyon, félig fekszem, könyöklök, kihajolok egy vonat
ablakán, telefonfülkében állok, sört iszom kocsmaasztaloknál a riportalanyaimmal,
szivarozom velük, aranyhalakat etetek velük.
Elismerések, támadások, telefonok, sms-ek, e-mailek, névtelen monitoring-genyázások gusztustalan sora a hozzá nem értés felől, barátok és ellenségek, növekvő
nézettség, felháborodás, biztatás, basztatás, kínálkozás, javaslatok, erősödő barátság
és szolidaritás a stábon belül - lassan fél éve minden kedd este megszólal a Dunán a
Gong. Mert kell egy kulturális műsor. Egy kulturális hetilap, javítana ki dr. Szakály.
Hogy ilyen kell-e? Ezen lehet vitatkozni. Ilyen van. De van. A miénk. S talán lesz is
egy ideig még...

Zalán Tibor 1954-ben született Abonyban. Nagykőrösön illetve Szegeden szerzett magyar-orosz szakos tanári diplomát. Az egyetem elvégzése után évekig munkanélküli, majd tanár a Kvassay- és a Semmelweis Szakközépiskolában, a törökbálinti
Kísérleti Gimnáziumban illetve az óbudai Zsigmond Líceumban. A Kortárs segédszerkesztője majd versrovatvezetője, a Szivárvány társszerkesztője, a Kelet főszerkesztője, a Kortárs Könyvkiadó sorozatszerkesztője. 1996 januárjától dramaturg a
Kolibri Színházban. Ugyanitt és az Iparművészeti Egyetemen, valamint a Théba Művészeti Szakközépiskolában tanít dramaturgiát, drámaelméletet és -történetet. Óbudán él. Két gyermeke Sára és Judit. Felesége Szentpétery Csilla, a Kanematsu Corporation japán cég üzletkötője.
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Jakab Mária:

Bartók Plusz
Nemzetközi operafesztiválok Miskolcon
Interjú Lovas Károly főszervezővel
Bartók és Mozart képe hattyúszerü violinkulcs a plakátokon, mely azt hirdette:
a zene várost épít. A Közép-Európában egyedülálló kezdeményezés három évvel ezelőtt fogant meg Miskolcon. A város múltja és jelene zenei és színházi hagyományokban gazdag. A miskolciak felfedezték a kitörés lehetőségét és megérezték az ünnepi hangulat kozmikus energiáját.
Három esztendővel ezelőtt Hegyi Árpád Jutocsa, a Miskolci Nemzeti Színház
akkori igazgatója és Müller Péter Sziámi, a Játékszín akkori művészeti vezetője ötletére született meg a gondolat: hazánk legrégebbi, de legmodernebb színházi épületegyüttese adjon helyet olyan operafesztiválnak, amely egyben közép-kelet-európai
operamustra, és amely Bartók Béla müvei mellett mutathatja be a világ operaszerzőinek alkotásait. 2000-ben Bartók művei mellett Verdi operáit láthatta, hallhatta a közönség, a következő évben Puccini zenéje csendült fel a magyar zeneszerző művei
mellett.
Már az első operafesztivál szervezésében is jelentős, nélkülözhetetlen szerepet
vállalt Lovas Károly. Akkoriban ő volt a programigazgató. Az idén június 1 l-e és 22e között rendezték meg Miskolc történetében a harmadik Bartók Plusz Nemzetközi
Operafesztivált, melyen 12 napon át Mozart művei csendültek fel, az igencsak szép
számú közönség előtt. Pótszékes, teltházas előadásokat tudhat maga mögött e nemzetközi rangú rendezvény.
A Bartók Plusz Operafesztivál Kht. ügyvezető-programigazgatója Lovas Károly.
Arad belőle a nyugalom, miközben azt érzem: máris rohan valahová, hiszen van
dolga elég. De nem siet, beszélget, mert tudja az operafesztiválról lesz szó, márpedig
számára most ez a legfontosabb.
- Hogyan keveredett Szolnokról Miskolcra?
- Gyermekkoromban karmester szerettem volna lenni. Az akarat megvolt, csak
az anyagi háttér hiányzott. Jártam zeneiskolába, tanultam zongorázni és tanultam
szolfézst, csak hát a szüleimnek nem volt annyi pénze, hogy zongorát vásároljanak
vagy béreljenek. így aztán hangszer nélkül, az asztal szélén gyakoroltam, és amikor
elmentem a zeneiskolába szinte megijedtem, milyen hangok jönnek ki a hangszerből.
Az én gyakorlási lehetőségem ugyanis hangszer nélküli volt. Ám terveimről nem
mondtam le. Ma is azt vallom; ha valaki el akar valamit érni és nagyon törekszik rá,
akkor meg tudja valósítani. Bennem élt a vágy és az érdeklődés a zene és a zenés
színház iránt. Bár az én gyermekkoromban még musicalről nem beszéltek, de létezett
az operett és az opera. Színházba járó gyereknek számítottam. Akkoriban Pécsett él60

tünk, ott kezdődött a zene iránti vonzalmam. Ma is azt tartom, hogy a gyerekkel úgy
lehet megszerettetni a komolyzenét, az operát, ha a „sláger darabok"-ra ültetjük be a
nézőtérre. Nem akarom megbántani a Wagner- vagy a Csajkovszkij- rajongókat, de
az nem gyerekeknek való, inkább a látványos Traviata vagy a Carmen, hiszen az élmény is fontos a szép zene mellett. Az én gyerekkoromban élő lovakkal vonultak a
Magyar Állami Operaház színpadára a torreádorok a Carmen előadásában. Varázslatos és gyönyörű volt. Csoda, hogy 8-10 éves koromban megszerettem az operát, az
operettet és persze a klasszikus zenét is?
- Végül is nem vált önből karmester, ám kiváló zenei rendezvényeket szervező
és létre hívó felnőtt igen. Sok zenei gála, országos hírű koncert fűződik nevéhez. Például a Szolnokra szervezett Spéter Erzsébet-est. Mikor is?
-Nyolc éve! Az volt a legutolsó Erzsébet-díj átadó gála. Akkoriban a szolnoki
Szigligeti Színház menedzser igazgatójaként dolgoztam. A színház igazgatói székét
az Erzsébet-díjas Spiró György töltötte be. Feltettem magamnak a kérdést: miért csak
Budapesten és Szegeden lehet az Erzsébet-díj átadó ünnepséget megrendezni, miért
ne lehetne egy másik vidéki városban is? Az ötletet támogatta Spiró György. Felhívtam Spéter Erzsébetet, aki 24 órán belül eldöntötte, Szolnok lesz az otthona a gálának, így kerültem kapcsolatba Spéter Erzsébettel, akit nagyon tisztelek és, aki sajnos
ágyhoz kötött beteg.
- Szervezett más gálaműsorokat is. Gregor Józseffel jó barátságban vannak.
- Szolnokon 10 éven keresztül szerveztem az újévi szupergálákat. Gregor Józsefjóváhagyásával öt alkalommal Gregor-showt rendeztünk évente. Ez nem csupán
talk show volt, hanem igazi művészi produkciókat láthatott a közönség. Emlékszem,
Gregor József három órán keresztül ült a színpadon, vezette a műsort. Közös megegyezés alapján hívtuk meg vendégeit, köztük Hernádi Juditot, Piros Ildikót, Kovács
Katit, Galambos Lagzi Lajcsit, Szt. Martint és még sorolhatnám. Mintegy ötven
résztvevője volt öt év alatt a népszerű rendezvénynek. És akkor gondoltam egy nagyot. Miért ne tudnánk egy olyan koncertet létrehozni, amelyen tenorok énekelnek?
Nem másolni akartam, hiszen nem is lehet. „Három tenor" egy létezik a világon. Ismerem a programjukat, úgy vélem az idő felettük is eljár, és a hang megkopik. Nekem a legszebb a tenor! Elnézést kérek a többi művésztől, aki más hangos énekel.
Ezért is gondoltam a magyarországi tenoristákra, azokra, akik Kossuth-díjasok, a világot bejárták, mint Ilosfalvi Róbert, Molnár András, B. Nagy János, Berkes János,
Csák József, Fekete Attila vagy Kovácsházi István, mindegyiket nem tudom hirtelen
felsorolni. A kiváló hazai tenoristákra alapozva jött az ötlet, hogy szülessen Magyarországon is egy olyan tenorkoncert, ahol nem három, hanem háromszor három, azaz
kilenc magyar tenorista lép színpadra. Az első ilyen koncertet is Szolnokon valósítottuk meg. A kilenc tenornak olyan sikere lett, hogy koncertjeik országszerte folytatódtak. Szegeden, Miskolcon, Budapesten a Liszt Ferenc Zenaakadémián, majd a Soproni Nyári Játékok fertőrákosi megnyitóján lépett fel a kilenc tenor. A Miskolci
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Nemzeti Színház akkori igazgatója, Hegyi Árpád Jutocsa nagy fantáziát látott ebben,
illetve - és tűnjön nagyképűségnek - abban, ahogyan a fellépéseket megszerveztem,
létrehoztam. Mikor megüresedett a miskolci színház zenei művészeti posztja, a direktor megkeresett és felajánlotta számomra a lehetőséget.
- Ön mai napig kettős életet él. Szolnok az otthona, Miskolcon a munkahelye.
Ingázik. Nagyon sok a munkája Miskolcon, közben távol él a családjától.
- Éppen ezért nem is mondtam rögtön igent a hívó szóra. A családom, a feleségem az ö szülei, a két gyermekem, az unokám Szolnokon él. Nem volt könnyű a
választás. Igaz, korábban 1978 és 1983 között már éltem Miskolcon, tulajdonképpen
innen kerültem a Tisza partjára. 150 kilométer nyugati léptékkel semmi, Magyarországon, nem autópályán két órás út. Hetente egyszer járok haza. Vasárnap és hétfő a
szabadnapom, akkor vagyok a családommal. A feleségem is sokszor jön hozzám
Miskolcra. Két hónapba telt, amíg választ adtam az igazgatónak, 2000 januárjától
vagyok a Miskolci Nemzeti Színháznál. Akkor még nem volt Operafesztivál. A színház zenei művészeti titkára lettem, a mai napig is az vagyok. Kezdetben a Bartók
Plusz Operafesztivál programigazgatójaként, most pedig ügyvezető igazgatójaként
dolgozom.
- Hogyfér be mindez az idejébe?
- A nap 24 órából áll. Jól be kell osztani. A Bartók Plusz Mozart nemzetközi
operafesztiválon naponta legkevesebb három előadást tartottunk. Az opera-előadásokat filmvetítések, elméleti előadások egészítették ki nem csak Miskolcon, hanem
megyeszerte több produkcióval. A miskolci színház épületegyüttesén belül húszezer,
a külső helyszíneken ötvenezer ember fordult meg. A második Országos Borfesztiválon, amely az operafesztiválhoz csatlakozott, 300 ezren vettek részt. A Bartók Plusz
operafesztivál nagykorúvá vált. Az eddigiek közül a harmadik bizonyult a legsikeresebbnek.
- Asztalán már ott a következő év műsorterve, sőt azt is tudja, kik lesznek a
sztárvendégek, milyen produkciók érkeznek majd Miskolcra. Szinte mindenkit ismer
az opera világában.
- Nem ismerhetnék mindenkit. Ha nem léteznének olyan segítőtársaim, mint
Marton Éva, a világhírű operacsillag, vagy Bátor Tamás operaénekes, nehezebb volna a dolgom. Rengeteget köszönhetek, köszönhetünk nekik. Ők tudják a legjobban,
hogy egy fellépés nem csak annyiból áll, hogy a művész megjelenik, próbál egy vagy
több órán keresztül, majd elénekli amit kell, hanem már a legelső kapcsolatfelvétel is
nagyon fontos. Meg az, hogy megérkezése pillanatától az elutazásáig jól érezze magát.
A bánásmód, az apró ajándék, a hangulat, amit érez Miskolcon, mind-mind nagyon
fontos, hiszen ezek a művészek a világ legnagyobb operasztárjai. Részt vesznek a leghíresebb fesztiválokon és elmondják az itt tapasztaltakat, azt, hogy milyen gondoskodásban volt részük. így viszik hírét a miskolci operafesztiválnak szerte a világba.
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- A kulturált fogadtatásnak is köszönhető talán, hogy Marton Éva, a világhírű,
Kossuth-díjas szoprán operacsillag olyannyira elkötelezte magát a fesztiválnak
- Marton Éva az első operafesztivál nyitó koncertjén is részt vett. Érezhette,
hogy a levegőben van valami, mert a koncert után szót kért és azt mondta, megismerve a fesztivál programját, látva, hogy kik lépnek itt fel - szólisták, énekesek, együttesek -, úgy érzi, ennek a fesztiválnak létjogosultsága van és ő teljes erejével melléállt,
minden támogatást megadva. Tavaly mesterkurzust vezetett ifjú tehetségeknek,
megjelent a Puccini CD-je, az idén pedig nemzeti énekverseny előzte meg az operafesztivált. A zsűri elnöki tisztét Marton Éva töltötte be. Óriási megtiszteltetés számunkra, hogy az idei év elejétől ő a fesztivál művészeti vezetője.
- Marton Éva volt az egyik sztárvendége a Bartók Plusz Mozart Operafesztiválnak, melyen Bartók: a Kékszakállú herceg vára operája Judit szerepét énekelte
Róbert Halé partnereként. Rajtuk kívül jó néhány operasztár járt Miskolcon.
- 142 énekes nevét lehetne felsorolni, de a világhírű magyar operaénekesek
közül megemlítem Tokody Ilonát, Molnár Andrást, Gregor Józsefet. Ők visszatérő
vendégek. Ugyan eltökélt szándékom volt, hogy miután nagyon sok tehetséges fiatal
nagy sztár létezik az operavilágban őket is meghívom, és csak két-három évenként
ismételnének az említett nagy művészek, de az külön megtiszteltetés, hogy a sztárok
évenként tisztelnek meg bennünket és mindannyiszor elkápráztatják a közönséget.
Külföldi sztárvendégeink voltak ebben az évben: Paolo Gavanelli, Renato Bruson,
Jevgenyij Nyeszterenko, Anton Scharinger, hogy csak néhány nevet mondjak. Említhetném Svetla Vassilevát, a bolgár származású szopránt, aki Placido Domingo oldalán
is adott már koncertet, de nagy sikert aratott a Londoni Covent Gardenben is, ugyanakkor ünnepelt énekese Olaszország szinte minden operaszínpadának. Olyan művészek
fordultak meg Miskolcon, akiket ezrek és ezrek ünnepelnek, állva tombolva világszerte.
A közönség köszönti őket sikeres előadásaik után a Moszkvai Nagyszínháztól a New
York-i Metropolitanig. Ugyanez szerencsére Miskolcon is megtörtént!
- Önnek arra is volt energiája, hogy miskolci munkája mellett jótékonysági
estet szervezzen Szolnokon.
- Úgy vélem, az ember próbáljon meg szűkebb hazájának is használni. Negyedik éve már, hogy eljöttem Szolnokról. Sokan még most is kérdezik tőlem: mikor
lesznek megint olyan rendezvények, amik a munkámnak köszönhetők. Csak annyit
tudok válaszolni, most nincs rá időm. Ám a közelmúltban a Hetényi Géza Megyei
Kórház egyik szárnyában tűz ütött ki. A Medikopter Alapítvány, amely a mentőhelikoptereket üzemelteti és több egészségügyi beruházásban is részt vett, pénzgyűjtésbe
kezdett. Akkor ajánlottam fel, hogy egy jótékony célú gálát megpróbálok megszervezni a színházba, amelyen végül 14 művész lépett fel óriási sikerrel.
- Miközben jótékonysági estet, operafesztivált szervez, diplomadolgozatot ír
és vizsgázik.
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- Az Eötvös Loránd Tudományegyetem felsőfokú menedzserképzőjét végzem.
A diplomamunkámat májusban leadtam, a szóbeli és az írásbeli vizsgák a fesztivál
idejére estek. Olyankor éjszakánként két-három órát alszom mindössze és sokszor arra sem figyelek, hogy a cipőfűzőm be van-e kötve. A „papírnak" meg kell lenni, mert
ilyen diplomám még nincs. Ez lesz a negyedik. Ám kulturális pályán, ha bárhová jelentkeznék az életben, be kell mutatni a papírt.
- Senki sem lehet próféta a saját hazájában. De, ha máshol azzá válik, hogyan
fogadják?
- A miskolci operafesztivál nem csak az én munkám. Mellettem áll egy csapat.
Természetesen sok problémával, bajjal találkozom nap mint nap. Nem biztos, hogy
az ember mindig megtalálja a megfelelő munkatársat. Vannak elképzeléseim arról,
mit kellene tenni, milyen pozíciókat kellene erősíteni, hogy mindenki többet tudjon
nyújtani. Az idei Bartók Plusz újabb lendületet adott mindannyiunknak. Jövőre Csajkovszkij muzsikája szólal meg Bartók mellett és már azt is tudom, hogy 2005-re,
2006-ra mit tervezek. Elhatároztuk, hogy felvesszük a kapcsolatot a külföldi, nagy
múltú, patinás fesztiválokkal például Salzburggal.

* **
A miskolci közgyűlés 2003. szeptemberében az egyedüli pályázót, Bátor Tamás operaénekest nevezte ki a Miskolci Operafesztivál Kht. ügyvezető igazgatójává.

Jakab Mária a Magyar Rádió Miskolci Stúdiójának vezető szerkesztője, aki az
északi régió művészeti, kulturális életével foglalkozik, több mint harminc éve. Munkáját Miskolc város és a Magyar Rádió Nívódíjjal ismerte el, többször kapott egyéb
elismerést, többek között a Miskolci Galéria Pro Arte díját. Szívéhez a színház, az
irodalom és a képzőművészet áll legközelebb. Három éve kíséri figyelemmel a Bartók
Plusz Miskolci Nemzetközi Operafesztiválokat.
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Gyöngyösi András:

Bartók tanár úr, Schönberg, Chaplin
Az idő még nem ért meg Bartók Béla zenéjének megértéséhez. (Bár, ha véletlenül egy, a 40-es évek Amerikáját bemutató dokumentumfilmbe botlunk valahol, nagy
valószínűséggel az ő valamelyik művéből vett részletre ismerhetünk rá a kísérőzenében. Mondjuk a zenekari Concertóra, vagy a Zene húros-, ütőhangszerekre és celesztára, esetleg a zongorára írt Szonátára, vagy Szvitre. Igaz ez még a 2001 szeptemberi
New-York-i katasztrófáról készült filmre is.) Tehát az öntudatlan érés megindult, de
ehhez több-kevesebb idő kell hasonló formátumú zeneszerzők esetén. Bach müvei jól
ellenálltak a kereskedelem nyomásának, elfelejtődtek, újra felszínre kerültek, majd
40-50 éve könnyen befogadhatókká váltak. Lehet egy órán keresztül sírni egy passiója alatt valamelyik templomban (saját szememmel láttam a budapesti Belvárosiban),
lehet koreografálni tánctételeit, lehet dzsessz-szerü ritmikus zenét csinálni legegyszerűbb kompozícióiból is. Bach zseniális, tehát helye van az eladópultokon a fogyasztói, globalizált, jégkrém-paradicsomban. Mozart zenéje is beért a XX. század második felére, a cukoripari termékekhez hasonlóan jól eladható vált. Ő is zseniális, mi
több angyali, rá is került arcképe a bonbonos-dobozokra, csokoládélikőrös üvegekre.
Beethoven rövidebb ideig állt ellen, szimfóniái, néhány szonátája ma épp jók arra,
hogy a koncerttermeket és a televízió kulturális adásait kitöltsék. (Bár a londoni Financial Times egyik májusi számában azt olvashattuk, hogy „a Beethoven utolsó vonósnégyeseivel való lelki azonosulás nem járul hozzá az emberiség fennmaradásához, mivel a többséghez tartozni biztonságosabb az evolúció elmélete szerint"! Értsd:
a többség, akinek egy vonósnégyes olyan, mintha macskák szanszkritul nyávognának, a többség, akinek mindig igaza van! Nagyszerű!, gondoljunk csak a hitleri Németországra! Mindezt egy pénzügyi lapban, hiszen újabban a komolyzene: üzlet.)1
Schubert kezd aktuálissá válni. Különös módon a világ hírneves színházrendezői
újabban vagy a Téli utazás, vagy A szép molnárné című dalciklusokat mindenképpen
színpadon szeretnék látni apokaliptikus díszletek, hajléktalan, kolduló statisztéria aláfestéseként. Chopin zenéje hirtelen beért az 1960-as években, majd eltűnt, visszakerült a múzeumba. Liszt még harcol. Bartók zenéje 60 éve, halála óta szinte érintetlenül várja, hogy az ideje eljöjjön. Ez esetleg még több évszázadig is eltarthat. Magyarországon kívül lényegében műveit nem játsszák, vagy csak kuriózumként, vagy csak
magyar előadók. Pedagógiai munkássága szülőföldje határain túl nem használatos,
írásai nem forognak az értők kezeiben.

1

Financial Times (London): Komolyzene, kihalófélben lévő műfaj (Andrew Clark),
2003 május
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Nem áll rendelkezésemre horoszkópja, így nem tudom megállapítani, hogy viszonylag korai halála mennyiben van ott elrejtve a sorok között, mint sorslehetőség, s
hogy mennyit írhatunk a fasizmus, s az abból következő amerikai emigráció, mellőzés, nélkülözés számlájára. Mindenesetre tény, hogy 1940 és 1945 között elfeledve,
szegényen tengődött New York közelében.
Bartók Béla fényképeit nézegetve nem tudok ellenállni annak a gondolatnak,
hogy ez az ember a halhatatlanságra vágyó Gilgames szellemiségének hús-vér alakban való realizálódása. Erdélyben született, alig pár évvel Ady Endre után. Ady családi fényképeivel összevetve az övéit, a hasonlóság szembetűnő. Fiú anyával, kedvessel, feleséggel, így ismétlődnek a témák itt is, ott is. Bartók körül gyerekek is, férfiak is, barátok, zenésztársak. Az apák gyorsan eltűntek, a fiúk sem lettek öregemberek. Az anyák, hitvesek túlélték őket. A fiúknak maradt az örök bolyongás, szarvassá
válva a lét erdejében. (Lásd a Cantata profana című művet.)
Bartók korán kezdett zongorázni, fiatal korában virtuózként tartották számon, ő
azonban minden erejével a kompozíció felé törekedett, miként az érett Liszt is. Egyike lett az utolsó zeneszerző-előadóknak Európában. Ez a fajta zeneművész azóta kihalófélben van. Felvetődik a kérdés, hogy miért a zongora az a hangszer, amelyen a
magyar zenei géniusz a legkönnyebben tud megszólalni (Liszt, Dohnányi, Bartók,
Weiner, Kurtág, stb.)? A magyar szellem a zongoragyártásban eddig még nem jeleskedett, de a német és osztrák hangszereken jól érzi magát. Igaz, az oroszok sem tudnak zongorát gyártani, mégis a legmagasabb fokon árad belőlük az erre a hangszerre
írt zene.
Bartók kedvenc virága a napraforgó volt, a szerves növekedés, a lassú beérés ez
adekvát szimbóluma, melynek tányérján a spirálok száma mindig megfelel a
Fibonacci-sor tagjainak.2 Ezeknek arányai pedig mindig az aranymetszést adják ki. A
szerves növekedés eszméje honnan máshonnan lehetne leszűrhető, mint a növényi
világból? Bartók zenéjében minden ezekre az egész számokra épül, melyekkel a
Fibonacci-haladvány kezdődik: 0,1,1,2,3,5,8,13... Itt bátran gondolhatunk az orfíkus
aritmológiára is, újabb példájára a hallhatatlanság keresésének, s éppen a zene által.
Ez nem véletlen, nem volt az már Bach zenéjében sem, de ott inkább, mint a zene
immanens tulajdonsága jelentkezett. Bartóknál ez tudatos alkalmazása a szervesülés
alaptörvényének, melyet a népzene egyik alapformájában is bőven megtalálhatunk: a
pentatóniában. Ezért nevezte ő a népzenét természeti jelenségnek.3
Bartók nem érezte jól magát Amerikában. Fájt neki többek között a nyugateurópaiak népirtása az indiánok földjén. Az ő szellemük kísértette, az ő jajveszékelésüket hallotta ki a magasvasút sínéinek csikorgásából is. Amolyan eltévedt manda2
3
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Lendvai Ernő: Bartók költői világa. Szépirodalmi 1971.
Bartók: A népzene szerepe korunk müzenéjének fejlődésében (1921).
Bartók Béla írásai 1. Zeneműkiadó 1989.

rinként imbolygott az utcákon. (Lásd A csodálatos mandarin című pantomimet,
melyben már 1918-ban a halhatatlanság eszméje kísértette.) Ugyanekkor Arnold
Schönberg, a XX. század egy másik nagy zenei újítója, Kaliforniában egyetemen
tanította a zeneszerzést. De filmzenét nem akart írni. „Nem értem, miért kellene
filmhez zenét írnom. Inkább csináljanak filmet a zenémhez" - jelentette ki. Persze
Amerikában havi többszáz dollár fixszel az ember könnyen viccelt (akkoriban). De
roppant szellemes mondása sokba került neki, ismeretlenségben, értetlenségben
hunyt el ő is, 1950-ben. Úgy tűnik nem kedvelik Amerikában az európai nyelvi humort. Inkább a burleszket, főleg, ha filmet lehet belőle forgatni, s az jól jövedelmez a
filmgyárosnak.
Bartók nem volt ennyire tréfás kedvű. A nevetést ritkán komponálják meg a
zeneszerzők (Liszt: Mefisztó-keringők), a humor is elég ritka (Bartók: Falusi tréfa a
Mikrokozmoszból, Dvorak: Humoreszkek stb.). Bár a részeg ember mulatságos zenei
portréját ő írta meg egyedülállóan zongorára a Kicsit ázottan című burleszkben.
(Egyedül Offenbach írt hasonlót a La Perichole című operettben, de azt az állapotot
inkább szalonspiccnek nevezhetjük.) Bartók amerikai zárkózottságában csak azt a
tréfát engedte meg magának, miszerint a zeneszerzést nem lehet megtanulni. Valószínűleg jól megélhetett volna „zeneszerzés" leckékből, gazdag amerikai hölgyek
akartak tőle órákat venni. Ő inkább nélkülözött, mint Schönberg. A kecsegtető jelen
helyett mindketten a dicső jövőt választották, mint egyedül üdvözítőt, a szarvassá
változott fiú sorsot, amit Bartók már 1930-ban a Cantata profanában ábrázolt.
Különös, hogy a mű alapjául szolgáló ballada, A kilenc csodaszarvas román
nyelven maradt ránk, melyet maga Bartók fordított magyarra.4 Témájának a magyar
mondavilággal, s ennek közép-ázsiai örökségével való egyezése szembetűnő. De képi
ábrázolásával is találkozhatunk népművészetünkben egy somogyi kanászkürtön, ami
viszont okvetlenül felveti a kérdést: hová lett a magyar változat?5 Két kórust vonultat
fel Bartók ebben a művében a zenekar mellett. Ezeket nyilván a színpad két oldalán
képzelte el, vagyis a mű sztereóban szólalhat meg. Ennek hatásáról, törvényeiről,
melyeket Bartók teljesen tudatosan használt, Lendvai Ernő már minden lényegeset
6
elmondott. Ezt az egymással ütköző, súrlódó szólamkezelést, bonyolultabb formában, figyelhetjük meg egy másik erdélyi magyar, Ligeti György, kortársunk világhírű
művében, a Requiem-ben is. A világhírt az hozta meg, hogy Stanley Kubrick ennek
egy részletét felhasználta az Űr-Odüsszeia 2001 című filmjében.
írhatott volna Bartók filmzenét? Képzeljük el Chaplin egy némafilmjét parasztzenei ihletésű betétszámokkal. Mondjuk az Aranylázban a medvejelenetet a Medve-

4

Bartók Béla összkiadás 6. Hungaroton
Pap Gábor: Népművészetünk téridő-keretei. Hazatalálás, Püski 1999
6
Lendvai Ernő: Bartók költői világa. Szépirodalmi 1971.
5
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tánc című zongoradarabbal a Tíz könnyű darabból. Vagy a zsömle-táncoltatás polkát,
amit nálunk „Két piciny, fehér balettcipő" címmel szoktak énekelni, a Ma mie qui
danse (A kedvesem táncol) alcímü Bagatell-lel. Vagy az elkeseredett Charlie-t a Lassú vergődés című darabbal aláfestve, szintén a Tíz könnyű darabból. Talán a közönség kevésbé tódult volna a mozikba, hogy lássa ezt a filmet? De 1940-ben a némafilm
már nem létezett, s Chaplin már régen aláírta ezeket a kísérőzenéket, jó pénzért. Ha
zongorázni tudnám a különbséget Chaplin és Bartók között, akkor én lennék Liszt,
mondhatnánk Karinthy Frigyes szavaival, pedig mindketten vettek át dallamokat.
Bartók esetében a népdalgyűjtés képlete tiszta. Chaplin forrásait még, vagy már nem
ismerjük, csak gyanakodhatunk a kölcsönző-típusú zeneszerzésre, bár melódiái ellenállhatatlanok. S az Allegro barbaro vajon milyen mozgóképhez illene? Vagy esetleg egy Brodway revüben négerek táncolnának rá?! Képzeljünk el egy korabeli musical comedy-t Gershwin dalai helyett Bartók által megzenésített Ady-dalokkal, vagy
harmonizált magyar népdalokkal! Elvileg írhatott volna Bartók a Brodway számára
is, például közép-európai populáris operát, a Porgy és Bess mintájára, mint ahogyan
Kodály később azt meg is tette a Háry Jánossal. Persze könnyű azt mondani, hogy
miért nem írt ezt, meg azt. De a zajos New York-i lakásokban képtelen volt kezdetben
dolgozni. Az éjszaka zenéjét a Szabadban című zongorasorozatból (1926), ezt a nagyvárosi törékeny tücsökzenét, csak a mély budai csendben tudta kihallani magából.
Sokadj ára újrahallgatva A csodálatos mandarint, most döbbentem rá, hogy a
filmzenét írók legnagyobb hányada ma is ugyanazzal a technikával próbál dolgozni,
mint Bartók dolgozott 1918-ban, s amit Lendvai Ernő hangjelekként értelmezett.7
(Bár a legtöbbjük megelégszik a wagneri leit-motívumok alkalmazásával.) Csak azóta a hangosfilmekben telebeszélik a cselekményt a szereplők a hegedűk nyávogásának szüneteiben. Míg Bartók igazi filmhez írt öntudatlanul zenét (tehát némafilmhez,
illetve pantomimhez). Máig megmagyarázhatatlan, hogyan láthatta előre ilyen élesen
a saját sorsát. A mű kezdőütemeiben a nagyváros lüktetése, mechanikus zajai szólalnak meg, melyek felszívják az emberi energiákat, s a megélhetés ürügyén minden
kreativitást megfojtanak. Mintha New Yorkot hallotta volna előre, ahol néha a lakásában folyatnia kellett a vizet a fürdőkádba, hogy ne hallja az autók zaját. Azután a
női csábítás jelenítődik meg, mint a mű alapeleme, az üzlet, sőt a bűnözés szolgálatában. Manapság a meztelen női test közhelyszerűen szolgálja a fogyasztási cikkek eladását az életnagyságúnál nagyobb hirdetési plakátokon. Ez a kényelmessé, sőt kívánatossá tett pokol. Megváltás Bartóknál Keletről érkezik, a szerelemben újra és újra
feltámadó, elpusztíthatatlan kínai bölcs képében. Szimbólum volt ez Lengyel Menyhért történetében, ma is az, eladhatatlan az önmagában tetszelgő nyugat-európai kultúrában. Már a két világháború között így volt, Magyarországon is, ahol csak 1945ben mutatták be ezt a művet.

7
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Lendvai Ernő: Bartók költői világa. Szépirodalmi 1971.

Bartók művei a felnőtt korú emberiséghez szólnak. Talán ezért is nehéz ma a
befogadásuk. A XX. század második felében, amint az egyéniség szerepét az öntudatlan tömeg kezdte átvenni, megindult az emberiség elgyermekesedése. A közelmúlt
súlyos eseményeiből nem akarván tanulni, az azzal való szembesülés helyett a tömeg
öntudatlanul a kábulatban való elmerülést választotta. A kamaszkor és a felnőttkor
között megrekedve, számtalan kábítószerrel felfegyverkezve (sport, pop-zene, gazdasági verseny, technikai tudományok stb.), éretlen szexuális gyakorlatokban elmerülve
(gay, leszbikus, transzszexuális szubkultúrák), az erőszakban, a szadista jellegű háborúkban gyönyörködve, rágógumival bíbelődve nem érthető a bartóki emberkép. Nem
lepne meg, ha hamarosan valaki Chaplint tartaná a XX. század legnagyobb zeneszerzőjének, mondjuk Elton John után. De félre a tréfával, elképzelhető, hogy Schönberg
zenéje áthullik majd az idő rostáján, minden eredetisége ellenére, mint emészthetetlen agykonstrukció. Elképzelhető, hogy Sztravinszkij álprimitivizmusára, álklasszicizmusára is majd ráunnak előbb-utóbb a koncertfogyasztó polgárok. De a szórakoztató művészek szórakoztató művei majd még hamarább eltűnnek.
Miért kímélné meg az idő a ma mellőzött bartóki zenét ? Talán mert úgy nőtt ki
őstalajából, a közép-európai népzenéből, mint egy virág, tudatosan követve a növekedés törvényeit. S ha lesznek még emberek, akik jobban szeretik a valódi virágillatot a művirágénál, akkor felvirradhat a napja. Bár ehhez annyi mindennek kellene
megváltozni a földkerekségen, hogy erre talán csak egy újabb ezredévben kerülhet
sor, ha lesz ilyen. Ám talán a túlélés kulcsát is ennek a túlérzékeny, törékeny embernek a művei tartalmazzák, s nemcsak a magyar ajkúak számára. Ezt a természet, az
élővilág, a Föld szeretetében kell keresnünk. Szinte sámánisztikus kapcsolata a természettel, melynek legkisebb élőlényét is ismerte, s vigyázva közelítette meg, példát
adhat arra, hogyan kell megóvni, ápolni az életet, hogy az létté teljesülhessen. Végső,
amerikai korszakának műveiből ennek a hitnek az energiája sugárzik ma is (zenekari
Concerto, III. Zongoraverseny, Brácsaverseny ), melyet sem a fasizmus, sem a háború, sem az idegenség, sem a honvágy, sem a betegség nem tudtak elpusztítani. Mi
ezekhez képest pár száz év értetlenség?
Gyöngyösi András 1954-ben született Jászárokszálláson. A Budapesti Műszaki
Egyetemen szerzett mérnöki diplomát 1978-ban. Középiskolai tanárként, majd főiskolai tanársegédként dolgozott Budapesten. 1982-ben jelent meg első verseskötete a
Magvetőnél Sziget a szárazföldön címmel.
1982 óta Franciaországban él. 1983-tól 1996-ig mérnök az elektronikai iparban. Zongoratanári diplomáit Párizsban és Besanconban kapta. 1996 óta zongoratanárként dolgozik. Két nyelven ír verset, prózát, drámát, esszét, magyar írókat fordít
franciára (Hajnóczy, Tandori). Tandori-fordítása 2001-ben jelent meg. Több kötete
kiadás előtt áll. Kalligráfiákat, grafikákat, fotókat készít. Nős, két gyermek apja.
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Dr. írás Mátyás-dr. Kertész Róbert:

101 év
Művésztelep a Zagyva partján
A 2002. június 29-én centenáriumát ülő Szolnoki Művésztelep életében az évforduló egyúttal a megújulás alkalma is volt. A szolnoki önkormányzat hathatós részvételével és polgári kezdeményezés révén ismételten létrejöttek azok a keretek, melyek fénykorában a kolónia sikeres működését garantálták.
A magyar Alföld művészetét egykor Szolnok teremtette meg. E dicső múlt élő
emléke a Zagyva kanyarulatával ölelt müvésztelep, a mai Magyarország legrégibb
ilyen emléke. Története formális alapításánál jóval régebben kezdődött, és két egymástól távoli dologgal, a háborúval és a vasúttal fonódott össze. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc idején a hadak járásával erre vetődött egy osztrák hadi
festő, August von Pettenkofen, akit rabul ejtett az alföldi táj egzotikus és színpompás
világa. Karddal a kezében érkezett, és tele vázlatkönyvvel távozott, fölkeltve számos
külhoni kollégája kíváncsiságát, akik nyomdokain járva szertevitték az alföldi látnivalók hírét. Kedvezett a festőáradatnak, hogy a város könnyen megközelíthető közlekedési csomópont volt, Magyarország második vasútvonalának végállomása. Találkozót
adtak Szolnokon egymásnak a máramarosi tutajosok, a tiszántúli szekeresek és még
sokféle népség, kínálva az alföldi portól sejtelmes vibrálásba burkolt festői témát.
Kezdetben nem akadt hazai érdeklődő, akit megérintett volna az alföldi táj
szépsége. Az első belföldi művész, aki Szolnokon fölbukkant, Böhm Pál volt Nagyváradról 1875-ben. Eleinte a cigányokat választotta művei tárgyául, majd a Tisza tájképi motívumai és emberei keltették fel figyelmét. Őt Deák-Ébner Lajos és Bihari
Sándor követték, akik már magyar szemmel és magyar szívvel vették kezükbe az
ecsetet. Báró Mednyánszky László képei tanúskodnak arról, hogy ez időben ő is dolgozott Szolnokon.
Bihari Sándor hangoztatta először egy állandó szolnoki művésztelep létesítésének szükségességét. 1899-ben a vármegye főispánja, Lippich Gusztáv fölkarolta az
elgondolást és lelkes támogatójává vált. Maga mögé állítva a környék tehetős intelligenciáját, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal karöltve sikerült létrehoznia
az egykori szolnoki vár helyén a magyar képzőművészet állandó otthonát, amely tizenkét művész számára biztosított műtermet és az alkotómunka idejére lakást. A teljesség
igénye nélkül néhány név a néhai lakók közül, akik örökre beköltöztek a magyar művészet panteonjába: Olgyay Ferenc, Szlányi Lajos, Vidovszky Béla, vagy a következő ge-
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nerációból Pólya Tibor, Pólya Iván és Szüle Péter. A „magyar Breughelnek" nevezett
Pólya Tibor arcmása ma is kaján mosollyal tekint a helyi református temető látogatóira.
A város és a művésztelep között az első világháború előtt igen szoros és bensőséges kapcsolat volt. Minden tavasszal nagy várakozás előzte meg a mesterek és
tanítványaik érkezését, akik mintegy szabadiskolaként is működtették a telepet. Már
korán érezhető volt a közösség jótékony hatása a város kulturális és szellemi életére.
A kötelezően itt hagyott művekből kialakult egy jelentős képzőművészeti gyűjtemény, és a polgárházak faláról is eltűntek a kommersz olajnyomatok, átadva helyüket
kvalitásos műalkotásoknak. Fényes Adolf'kérésére 1919-ben hivatalosan is a Képzőművészeti Főiskola nyári telepévé minősítették az intézményt, elismerve az itteni nevelőmunkát.
Ugyanebben az évben azonban jött az első csapás, amit a telep történetében még
számos követett. A kommün során Szamuely Tibor és társasága magához vette a képgyűjteményt és Bécsbe vitte a kommunista emigráció egyik megélhetési forrásául.
A két világháború között folytatódott a felívelő szakasz. A művésztelep szorosan
összenőtt Szolnokkal. Rendezvények, összejövetelek, garden party-k színhelye volt, a
város mindennapjainak meghatározó elemévé vált. Sokan sajátították el itt a fiatal polgárok közül a rajzolás, festés alapjait, majd váltak néhányan szintén művésszé. Ennek
az időnek első meghatározó személyisége, motorja Fényes Adolf volt, őt Aba-Novák
Vilmos és Borbereki Kovács Zoltán követte. Nemzetközi vihart kavaró esemény is kötődik ehhez az időhöz, a közeli jászszentandrási templom freskóinak ügye. Aba-Novák
Vilmos és Chiovini Ferenc kaptak megbízást az isten háza falképeinek elkészítésére, s
művészi felfogásuk olyan vitát keltett, amit végül csak a Vatikán tudott lecsendesíteni.
A pápa bekérette a képekről készült fotókat, s kellő megfontolás után igazat adott az
alkotóknak. Róma szólt, az ügy le volt zárva. A képek ma is élnek és hatnak, sokan
pusztán miattuk keresik fel a falut. Némi haragra talán csak azoknak lehetett okuk, akik
saját ábrázatukkal kerültek a falra, s nem a legdicsőbb helyre, mint például az a helyi
boltos, akit a kapott szalámivég miatt Aba-Novák a pokolba pingált.
A második világháború komoly károkat okozott a telepen. Kertjében Tigris
harckocsikat ástak be. Az épületegyüttes súlyosan megsérült, később pedig egyes részei istállókként szolgáltak. A művésztelep hátteréül és éltetőjéül szolgáló városi
egyesület is odalett. Hamarosan a szocialista kultúra fellege lebegett az intézmény
fölé, eltűnt a pezsgés, ami korábban jellemezte. Már nem okozott a városnak újdonságot és izgalmat a lakók tavaszi érkezése. Lassan pusztuló, pillanatnyi igények szerint toldott-foldott épületekben teltek-múltak a napok. A két világháború közötti meghatározó egyéniségek ugyan 1947-ben a megyeháza dísztermében még kiállítást rendeztek, de a nagy generáció nem tudta már folytatni a munkáját: egy részük eltávozott, mások ide akartak jönni, de nem szívesen fogadták őket, Aba-Novák, Fényes
meghalt, Borbereki emigrált.
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Hagyományteremtő képúsztatás a Zagyván: a 101. évforduló kerti partijának záró eseménye
Dömény Boriska zenés képzőművészeti akciója volt a rituális képúsztatás
1948-ra hozták annyira rendbe a müvésztelep négy műtermét, hogy új lakókat
tudjon fogadni: Chiovini Ferenc, Benedek Jenő és Patay Mihály voltak az első lakók,
a negyedik pedig vendégmüteremként működött. 1956 és 1960 között olyan fiatal és
tehetséges művészek költöztek ide, akik akkor fejezték be a főiskolát, s a korábbi
gyakorlattól eltérően nem időszakos, hanem állandó lakói lettek a müvésztelepnek:
Gácsi Mihály, Nagy István, Meggyes László, Simon Ferenc, Bokros László, Mészáros Lajos, Fazekas Magdolna, Palicz József, Antal Ilona, Berényi Ferenc, Szabó
László, Baranya Sándor. A régiek közül Chiovini Ferenc maradt. A hatvanas évek
elejétől stabilizálódott a szolnoki művészek tábora: megszűnt a vendégtagság, csak
állandó tagok alkottak. Ágotha Margit és Rékassy Csaba grafikusművészek 1984-től
kaptak állandó kiutalást, majd három évvel később Pogány Gábor Benő szobrászművész. Ismét szokássá vált, hogy gyakorlatra jöttek a Képzőművészeti Főiskola hallgatói, például Sváby Lajos tanítványai.
A kilencvenes évek végén új szél fújt a régi fák alatt. Ismét a figyelem középpontjába került a telep. Sokakban felrémlett, hogy itt olyasmi szunnyad, ami által
Szolnok több, különösebb, mint sok más városa az országnak. Végre elkezdődött a
telep két épületegyüttese közül az I. számúnak a felújítása és visszaállítása eredeti
formájába a mai igények figyelembevételével, a tervpályázatot elnyerő fiatal építész,
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Álmosdi Árpád irányításával. Nagy gondot okozott a jogi körülmények pontos tisztázása, mivel a múltból kiutalások és hozzájuk kötődő igények, jogcímek szövevényét
örökölték, amihez nem lehetett durva kézzel nyúlni, mert emberi sorsok sérülhettek
egy esetleges rossz döntés nyomán.
A városi önkormányzat nem akarta a háború után kialakult formában működtetni a kolóniát. Megkezdődött a visszatérés a bevált régi, sikeres modellhez. A
Damjanich János Múzeum szakemberei által kidolgozott koncepciót alapul véve a
művelődési osztály kezdeményezte az egykori Szolnoki Művészeti Egyesület feltámasztását. A centenáriumra, 2002-re újjáalakult művészeti egyesületet visszahelyezték régi feladatkörébe, megkapva a művésztelep működtetésének jogát. Az egykori
tulajdonát képező könyvtár is visszakerült a telepre.
Az egyesület a helyi önkormányzattal egyetértésben a felújított műtermeket a
már bevált régi gyakorlat szerint kívánja működtetni azzal a különbséggel, hogy nem
csak nyáron, hanem egész évben fogadja a művészeket. A vendégműterem-lakásokra
pályázatot írnak ki, ami határozott idejű; egy évre szól, de egyszer meghosszabbítható.
Azon műtermek felett, melyek köztulajdonban - állami vagy önkormányzati vannak, a Magyar Alkotóművészek Közösségének (MAK) műterem-kiutaló bizottsága rendelkezik, vagyis ők népesítik be pályázatok alapján a műtermeket. Természetesen meghallgatják az önkormányzat, illetve az egyesület javaslatát is. így adott a
telep otthont 2002. szeptember l-jétől az ide érkező vendégművészeknek: Dömény
Boriskának, Gránitz Tamásnak, Kiss Lászlónak, Nagy Krisztának Palkó Tibornak és
Verebes Györgynek.
2003-ban működött kifejezetten nyári művésztelep is, a 12 napos ArtCamp,
ahová 14 alkotó érkezett: a magyarok mellett németek, hollandok, lengyelek. A
MAK-kal egyetértésben továbbra is az az egyesület elképzelése, hogy az évenkénti
kiutalások szeptembertől július 31-ig tartsanak, augusztus hónapban pedig egy-két
hetes ún. nyári művésztelepet fognak itt működtetni. A vendégművészekkel olyan értelemben létesítenek szerződést vagy megállapodást, hogy rezsijüket a művészeti
egyesület fedezi, ennek fejében ők megfelelő számú alkotást hagynak itt. Ebből idővel kortárs képzőművészeti gyűjteményt szándékoznak létrehozni. Horváth László
megyei múzeumigazgató vállalta, hogy a Damjanich János Múzeum raktárában az újból elkezdett gyűjteményezésnek helyet ad, viszonzásként ezek az alkotások kiállítási
célra bármikor a múzeum rendelkezésére állnak. Az egyesületnek és a múzeumnak
közös célja a szolnoki művészet elmúlt százötven évének bemutatása, valamint az
újabb - legalább - száz év anyagának begyűjtése.
A törzstagokkal - Berényi Ferenc, Fazekas Magdolna, Hangay Szabó László,
Meggyes László, Nagy István, Pogány Gábor Benő, Simon Ferenc, Szabó László - is
sikerült harmonikus kapcsolatot teremteni. Szívesen fogadták a változást, csaknem
valamennyien beléptek az egyesületbe. Vendégként Ágotha Margit is visszaköltözött.
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A művészeti egyesület nagyon fontos szerepet vállal a kultúra terjesztésében
túl azon is, hogy kiállításokat szervez. A telepi galériában a törzs- és vendégtagok
folyamatosan bemutatkozási lehetőséget kapnak önálló, illetve kollektív tárlatok keretében. Terveznek festményaukciókat, előadásokat is, ezért utat nyitottak a Zagyva-parti sétányra, hogy az érdeklődő műbarátokkal könnyebben tudjanak kapcsolatot tartani.
Az egyesület kétfajta periodikát is szándékozik megjelentetni. Egyrészt monográfiákat adnak ki a Szolnokon megfordult vagy itt élő művészekről, alkotókról.
Az első ilyen munka a 2003-ban jubiláló festőművésznek, Fazekas Magdolnának az
albuma lesz. A következő kötet Simon Ferenc szobrászművész monográfiájaként
2004-ben lát majd napvilágot.
Szeretnének visszatekinteni a múltba is, hiszen olyan művészek alkottak a
Zagyva partján, akik mindenképpen megérdemelnék, hogy a kultúra iránt érdeklődők
lássák az ő műveiket is. Nem jelent még meg például Borberekiröl, Chioviniről, valamint Pólya Tiborról és Pólya Ivánról sem monográfia. Deák-Ebner Lajosról sem létezik olyan színvonalú kiadvány, ami munkásságát méltó módon reprezentálná.
Másrészt elindítottak egy sorozatot a Szolnoki Művészeti Egyesület Tudományos Füzetei címmel, melyből az első 2003
5zolnoki Művészeti E g y e s ü l e t . T u d o m á n y o s F ü z e t e k ,
tavaszán már megjelent. Supka Gézának, a
Magyar Nemzeti Múzeum egykori főigazgatójának közel száz évig kéziratban lappangó, rendkívül érdekes írása jutott el az
olvasókhoz ily módon, mely a késő avar
nagyszentmiklósi kincsről szól, s nagyon
komoly szakmai érdeklődés nyilvánult meg
iránta. Szerzője Kínától Skandináviáig ismerte a művészeti örökséget, és ebbe a hatalmas kultúrkörbe illesztette a nagyszentmiklósi kincset is. A kötetet a könyvhétre,
s egyúttal Supka Géza születésének 120.
évfordulójára jelentette meg a művészeti
egyesület.
A létezés anyagi fedezetét több forrásból teremtik elő. A szolnoki önkormányzat a politikán felülemelkedve támogatja a
telep és az egyesület munkáját. Az együttműködés formai kereteit kétéves megállaX Szolnoki Művészeti Egyesület
podások adják, melynek megfelelően ne- első kötete a 2003. évi ünnepi könyvhétre
gyedévenként egymillió forintot biztosíta74

jelent meg

nak számukra. Ezen kívül szponzoroktól nyernek hozzájárulást, és az egyesületi tagdíjak is ezt a célt szolgálják. Rendszeresen nyújtanak be pályázatokat egy-egy célkitűzésük megvalósítása érdekében.
A termés kezd beérni, a művésztelep már átlépett a határokon is. Sikerült az
első külföldi kiállítást megrendezni ebben az évben a franciaországi Gargilesse-ben,
az évtizedekig idelátogató Serge Delaveau lakóhelyén. Vitték az itt élő törzs- és vendégtagok alkotásait is, mert egységes egészként tekintik a művésztelepet. Kidolgozzák
annak lehetőségét, hogy az arra érdemes vendégtagok törzstagokká válhassanak, melyre
már határozott igény mutatkozott.
Szerencsére a telep parkjának épségét az elmúlt évtizedekben sikerült megóvni, nem jártak úgy, mint Vásárhelyen és Kecskeméten. A művésztelep profilját szeretnék a jövőben a technikai adottságok fejlesztésével bővíteni. így érkezhetnek idővel a telepre iparművészek, textilesek, ötvösök, keramikusok, üvegművészek.
A pályázatok azt mutatják, hogy fölöttébb érdekli a művészeket a Szolnoki
Művésztelep. így képes betölteni a Zagyva-parti kolónia azt a hivatását, melynek érdekében létrehozták: a nemzeti értékek gyarapításán túl szellemiségével, művészi minőségével kultúrmissziót töltsön be a városban és a régióban egyaránt.

Dr. írás Mátyás 1936. Cegléd. Fül-orr-gégész és andiológus szakorvos. A
Szolnoki Művészeti Egyesület elnöke.
Dr. Kertész Róbert 1964. Szentes. A Szolnoki Damjanich János Múzeum régésze. A Szolnoki Művészeti Egyesület titkára.

SZOLNOKI • MŰVÉSZETI • EGYESÜLET

75

Körmendi Lajos:

Alom-Berek

Ahogy az ember öregszik, egyre nyavalyásabb. Ilyenkor azonban, ötvenen
túl, hatvanon innen, még van benne annyi naivság, hogy azt gondolja, ezek a testi
kórok gyógyíthatók. Mikor az ember aggódik, csoszog lassan az élemedett kor felé,
a mai kirurgusok megmondják a szemébe, mint abonyi ember a gyíknak, hogy apad
benne az erő. Hát ezt bizony nem is sejtette a szerencsétlen!
A hely, ahol még ilyen-olyan bajára írt talál a magamfajta, Berekfürdő. A
gyógyvízbe nyakig merülve szívom a felkúszó jódos párafoszlányokat, s egy-két
napig könnyebben vagyok az asztmámmal. Fájós derekamat megdürücköltetem a
medence falából kilövellő vízsugarakkal, s utána egy hétig is bírom. Fáj a gyomrom? Iszom egy kicsit a csövön zubogó forró gyógyvízből, és elhagy a fájdalom.
Ha már annyit járok a faluba, a fürdőbe, álmodom is vele. Mindig visszatér, hogy a települést három érték mentén fejlesztjük. így: fejlesztjük. Mintha már
ott laknék. Mintha életmüvem részének tekinteném mindazt, amit Berekfürdő jelent. Talán azért, mert azt álmodom, személyes közöm van hozzá. Az értékekhez
is. Az első érték a gyógyvíz és a hozzá kapcsolódó gyógyító tevékenység. A második a természeti értékek, a harmadik pedig a művészet.
Az elsőhöz újabb szabadtéri és fedett medencék építése tartozik, s olyan
helyiségek kialakítása, melyekben újabb gyógykezeléseket, egészségügyi szolgáltatásokat vezethetnek be. Itt már szerepet kaphat és kap a magántőke is, hiszen egy
nagyon szép gyógyszálló már néhány hónapja betegeket és vendégeket fogad gyógyulni és pihenni, egy másik gyógyszálló pedig befejezés előtt áll.
A természeti környezettel kapcsolatban azt szoktam álmodni, hogy harminc-negyven év alatt ritka, különleges, szép cserjék és fák tudatos telepítésével
maga a falu válik arborétummá. Ezen belül ki lehetne alakítani a Reménység ligetét
és az Emlékezés ligetét. Egy évben egyszer annyi tulipánfát, más néven magnóliát
ültetnének el a falu vezetői az érintett családokkal a Reménység ligetébe, ahány gyerek született a faluban az előző évben. Ugyanekkor annyi törpefűzt, szomorúepret
és hasonló fákat ültetnének a családok és a vezetők az Emlékezés ligetébe, ahányan
meghaltak ugyanabban az időszakban. Berekben egyébként most is nagyon sok a
fa, a zöld, légi felvételről szinte alig látszanak a házak. Nagy a vízfelület, ott a csónakázó tó, a fürdő mögötti horgásztó, s ez utóbbiból egy még nagyobb az Üllőlaposban. A zöld és a víz sajátos mikroklímát alakított ki, ami jót tesz a hozzám hasonló göthös alakoknak.
És akkor a művészet, amit szinte már álmodni sem kell, mert ott van, jelen
van, része a mindennapoknak. Minden májusban jönnek a festők, hogy tíz napon
keresztül dolgozzanak, mint a nemzetközi művésztelep tagjai, képeket hagyjanak
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itt, kiállítsák munkáikat. Aztán jön a szezon, több lesz a vendég, s rengeteg népszerű kulturális program próbálja még emlékezetesebbé tenni a nyaralást. A fürdőtől
és a fesztiváltértől függetlenül még több étteremben is szól az élőzene, szórakozni
vágyó felnőttek, sőt éltesebb korúak is ropják a táncot, nem csupán a fiatalok. És
akkor a református templomban zsúfolt nézőtér előtt megtartott operaest! Mindezt
már álmodni sem kell, és hamarosan az állandó művésztelepről sem kell álmodniálmodozni, mivel megvalósulóban van. Szobrászművész, bronzöntő, író, tűzzománcos, népzenész, fafaragó, mézeskalácsos él majd itt, épít házat, múzeumot, galériát,
bemutatótermet, s teszi látogathatóvá azt. A minden szeptemberben megrendezett
írótáborról sem kell már álmodni, öt éve része Berekfürdő életének. Évente tizenöt-húsz író és költő tölt el a vendégszerető faluban egy kellemes hetet, hogy aztán
élményeit Berekfürdővel kapcsolatos versben, novellában, regényben, szociográfiában, esszében, riportban, interjúban, fürdőiévé lekben írja meg. Az itt született művek közül már megjelent két verseskötet, egy naplóregény és egy fürdőleveleket
tartalmazó könyv. A Berek című periodika a művésztelep és az írótábor anyagából
közöl évente két alkalommal. Előadóestek, felolvasóestek, könyvbemutatók jelzik,
hogy a falu életének egyre inkább része lesz az irodalom is. Az idén először fafaragó tábort is rendeztek, bár a név megtévesztő, mert a meghívottak között van kiváló fazekas és műkovács is. Az egy hétig itt dolgozó népművészek, népi iparművészek csupa praktikus dolgot készítenek: táblákat, melyek az utcák nevét mutatják,
feliratot a polgármesteri hivatalra, zászlótartó vasat és a névadót ábrázoló domborművet az új művelődési házra, a termeibe pedig virágtartó kaspókat.
Mindezt egy ezer állandó lakosú faluban találja az ember. Berekfürdő nagy
célt tűzött maga elé: a Nagykunság kulturális központja akar lenni. Egyelőre legalább nyáron. Az ember jár ide, nyakig merül a vízbe, gyógyítja magát, s közben
álmodik. Tudja, itt érdemes: megvalósul.

Körmendi Lajos 1946. író, a Barbáricum Könyvműhely vezetője. Karcagon él.
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A magyar színházművészet
nemzeti kincs
Dr. Szikora János 2003. január elsejétől a Szolnoki Szigligeti Színház kinevezett igazgatója. 2002. őszétől megbízott igazgatóként irányította az intézményt. Rendezőként dolgozott Pécsett, Győrben, Miskolcon, igazgatóként Egerben, majd ismét
Pécsett, aztán a Szegedi Nemzeti Színház művészeti vezetőjeként. A fővárosban elsősorban a Vígszínházhoz kötődött, ám felsorolni is sok volna azon játszóhelyek számát, ahol rendezett.
- Milyen esély és milyen veszély vár a magyar színházművészetre az Európai
Unióban?
- Amint a társadalmi élet más szereplői számára, 2004 a színház számára is
egyszerre kelt reményeket és szorongásokat. Reményeink azokból az előnyökből
táplálkoznak, amelyeket a csatlakozás kétségtelenül kínál. Szorongásaink pedig
azokból a negatív hatásokból fakadnak, amelyek a csatlakozást követően várhatóan
elérnek bennünket.
A művészek számára egyébként a határok lebontása (politikai, jogi, gazdasági
értelemben) nem hat az újdonság erejével, mert a kultúra képviselői e hatásokat már
rég lebontották. A művészek a világ valamennyi országában egységes kulturális identitással rendelkeznek. Az alkotóművészeknek és az alkotásoknak soha nem volt szükségük „útlevélre". Aki akart, eddig is épített kapcsolatokat. A kapcsolatok egy része
pénz nélkül is ragyogóan működik, másik részükhöz viszont pénz kell. A színház ez
utóbbiakhoz tartozik.
- Kezdjük a reményekkel!
- Az Európai Unióhoz való csatlakozással olyan pályázati pénzforrások nyílnak meg, amelyektől eddig el voltunk zárva. Példaként említhetem a Kultúra 2000 elnevezésű, nagyszabású pályázati lehetőséget, amelynek keretében valóban komolyan
próbálkozhatunk. Azt is látnunk kell azonban, hogy a pályázati rendszerben osztogatott európai pénzforrások megszerzése, utólagos elszámolása hihetetlenül bonyolult
és bürokratikus, vagyis nehézkes és időigényes. Nagyon alapos tervezést, hosszú, aprólékos előkészítést és sokszoros ellenőrzést jelent. Tudomásul vesszük, hogy ez a
bürokratizmus nem önmagáért való, hanem az igazságosság jegyében elengedhetetlen, no és persze azért, hogy megelőzhetők legyenek a visszaélések. Am ez a rendszer
semmiképpen sem kedvez a spontán alkotói folyamatoknak és a színházi alkotás frissességének. Tulajdonképpen ennyivel el is fogyott az előnyök sora!
-Félelmek, szorongások...
- A szorongások egy részének oka, hogy szinte törvényszerűen fölerősödhetnek
azok a tendenciák, amelyek a színházi alkotásokat is piacra kívánják dobni. A színházi
alkotások piacra dobásának koncepciója, nem kizárólag az olcsóság, a kommercializá78

lódás miatt sántít, hanem egyszerűen azért, mert a mai magyar, kelet-európai piacunkon kevés a fizetőképes vevő! A színházművészek hosszú ideje igyekeznek tudatosítani a közvéleményben azt a szakadékot, ami a színházi alkotások költsége és a színházjegyek ára között tátong. A piactól való félelem reális oka az, hogy ha Magyarországon a színházjegyeket annyi pénzért kellene értékesíteni, amely a színház működését fedezi, a jegyeket egész egyszerűen nem tudnánk eladni. A mai Magyarországon ugyanis igen kevesen engedhetnék meg maguknak, hogy 20-30 ezer forintot
„dobjanak ki" egy színházjegyért.
Szorongásaink másik oka attól való félelmünk, hogy a Magyarországon működő színházi intézményi struktúra támogatásából az állam kivonul.
- Nyugat-Európa országaiban szinte kivétel nélkül hiányzik az államilag dotált egységes színházi rendszer...
- Éppen erre célzok. Attól félek, hogyha tekintetünket állandóan nyugatra
vetjük - márpedig onnan példát hozni igencsak divatos -, egyszer majd föláll egy
lelkes magyar honatya és nagy ékesszólással fölveti annak az előnyét: mennyit spórolhatna meg az állam, ha nem tartaná el a színházakat. Könnyű lesz sikert aratni ezzel a fölvetéssel, hiszen az elvonásból látszólag anyagi előny származik, hivatkozásul
pedig ott van Európa. Senki sem fogja megkérdezni az állástalan francia, angol, német színészeket és rendezőket, hogy véleményük szerint az ottani rendszer jó-e vagy
sem. És azt sem fogják figyelembe venni, hogy a magyar színházi intézményrendszer
olyan nemzeti kulturális kincs, amely minket - e közepesen szegény országot - szellemijavakban a legelsők közé helyez Európában.
- Többletforrásként megnyílnak az említett pályázati lehetőségek...
- Valóban. Ám jó tudni, hogy minden egyes pályázat legfeljebb hozzájárul a
költségekhez harminc, negyven, a legjobb esetben ötven százalékkal és a fennmaradó
hetven, hatvan, ötven százalékot elő kell teremteni: bevételekből, reklámokból, támogatásokból.
- Szponzoráció...
- Szponzorációra és szponzorokra legtöbbször olyanok hivatkoznak, akik hűvös
irodájuk mélyén, székükben elégedetten hátradőlve elméleti tanácsokat osztogatnak és
nem élnek, sohasem éltek a mindennapok valóságában. így nincsenek tisztában azzal,
hogy a gazdasági élet szereplőit az állam túlságosan „lefeji". Hihetetlenül kevés az a
megmaradó pénz, ami a vállalkozók, a vállalkozások nyereségéből kultúrára szánható.
Ugyanakkor e pénzre ácsingózik a sportoló, az óvoda, az iskola, a kórus, a szakkör, az
idősek otthona. Cinikusan álnaiv elképzelés, hogy a reálisan számba vehető, így-úgy
összekunyerált, összeügyeskedett pénzforrások számottevően gyarapíthatják a színházat. Természetesen akadnak szponzorok, léteznek szponzori pénzek; párszázezer forint
erejéig. Ám ezekből még „szaloncukorra" sem telik, nemhogy karácsonyfára"! Pedig a
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színháznak minden este meg kell ajándékoznia közönségét! Nem elég profi módon előadni, minden alkalommal oda kell varázsolnunk a csodát is!
- Mennyire közeli a veszély?
- Ezt egyikőnk sem tudja! Ám azt sejtjük, hogy 2004-ben felgyorsulnak a társadalmi életet szabályozó azon gazdasági, jogi folyamatok, amelyeknek lehetséges
következményei visszafordíthatatlan változásokat indíthatnak el. Természetesen nem
képzeljük, nem képzelem azt, hogy 2004-től megszűnik a magyar színház. Nem! De
szépen, lassan, olykor észrevétlenül átalakul a társadalom működésének és működtetésének egész mechanizmusa, amely változás lépésről lépésre bedarálja, megsemmisíti az egész jelenlegi színházi intézményrendszert. Hogy 2004-ben elkezdődik
valami, az egészen biztos. Hogy aztán az erózió két-három év, vagy hosszabb idő, azt
ma nem érdemes találgatni. Nem is az a fontos! De a bomlás félelmetes lehetőségét
nagyon is komolyan kell vennünk és megpróbálkozni a megelőző lépésekkel.
- Mit tehetünk?
- Először is; ne privatizáljuk a színházakat! Őrizzük meg színházainkat, őrizzük meg a magyar színházművészetet. Merjünk abban hinni, hogy Európának nem
majmok kellenek, hanem önálló, egyedi gondolkodásukat megőrző nemzetek. Másodszor: a mai magyar színházi intézményrendszerben jelöljük ki a megőrzésre érdemes vonásokat. Ahogy az állam törvényben biztosítja kultúrkincseink megőrzését,
ugyanúgy törvényben kellene garantálni a magyar színháznak, mint nemzeti és európai kultúrkincsnek a megőrzését.
- Ki tegye meg az első lépést?
- Nyilvánvalóan a színházi szakma! Vagyunk néhányan - nem túl sokan -,
akik egy ideje már verjük a dobokat: kollégák ébresztő! Tehát, hangosan kiáltom,
hogy a ma még csak szendergők is meghallják: egész jövő életünk múlhat azon, hogy
a saját jövőjük iránt érzéketlen színházi emberek időben fölébrednek-e.
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Serfőző Simon:

Ertünk szólnak
Nem jó ma költőnek lenni. Nem volt jó sosem.
A költő - ha igazi - nem tűrheti, hogy a hitvány életűek
alattvalóként kezeljék, ami mindenkor
kihívást jelent. Hát kikiáltják bajkeverőnek,
kellemetlenkedőnek. Holott csak a hite,
szíve szerinti dolgát teszi, hisz felelőse
az igazságnak. S figyelmeztetni akar - mire is?
Hogy „háltak az uccán" - miként József Attila írta.
S hogy hálnak ma is. S újabban jobbra van a balra,
az erre pedig épp fordítva. Hogy kamatlábakon jár
a kivagyiság, míg a betonszállásokon a szegénység
veszekszik, kiabál a durvaság, s az igazmondásra
ugyancsak rájár a rúd. Keserű szabadság ez,
hisz mint ennek előtte, szabadabban élünk-e?
Csak a póráz hosszabb, az se sokkal.
Kötélvégre fogottaknak, József Attila
bátorítónk a szembefordulásban: ne hajtsunk fejet
a megadásnak! S példája az óra pontosságú
szólásnak, akárcsak a kötelességtudásnak:
nem magunkért, hanem egymásért vagyunk,
különben - a veszély már minden égtáj felől fenyeget felszámolódunk a magahitt önzésben.
A versek, amiket írt, értünk szólnak. Szólnának,
ha mesterlegényeink - béléséből a kabátot nem fordítanák ki minduntalan. Nem a félrevezetés,
félrebeszélés divatolna. Nem a görbe
számítana egyenesnek, s pihenek a sörte.
Segítségért nem a rendőr kiáltana,
s petrólámpa akarna világítani a Napnak.
Költőnek: szókimondónak lenni nem volt jó sosem.
József Attila is megkeserülte, hogy kikerülte
az alja világot, s dacolt a mindent megrontó idővel.
Becsüljük-e érte, amire az élete, vére is ráment?
Szeretjük-e, ahogy szerette volna?
Szentséges nevét szánkra venni méltók vagyunk-e?
Nyelvemre ráégnek a szavak, a só kiver.
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A kis vadóc
Forgatókönyv
Serföző Simon azonos című regényéből írta:
Mihályfy László
Serfőző Simon
ALFÖLDI TÁJ (reggel, külső) 1. kép
A végtelenbe futó sínpáron vasúti szerkocsi közeledik. Négy pályamunkás ül rajta. Kettő a lapos kocsi végéből kinyúló deszkákon térdel, másik lábukkal a síneket taszítva hajtják a járgányt.
A vasútárok oldalában három tehén és két borjú legel. Közelükben hét év körüli
mezítlábas szöszke kisfiú, Matyi figyeli a közeledő szerkocsit.
Egyik pályamunkás odakiált a gyereknek:
- Fogadjunk, hogy nem tudsz lehagyni bennünket!
- Dehogyisnem! - kiált vissza Matyi és futni kezd a kocsi mellett.
A vasutasok fokozzák a tempót.
Matyi minden erejét beleadva lohol. Aztán feladja, nem bírja tovább szusszal.
Görnyedten, gyomrára szorított kézzel néz a távolodó kocsi után.
FŐCÍM
ALFÖLDI TANYA (reggel, külső-belső) 2. kép
A tanyaudvart léckerítés veszi körül. Ezen belül található a szoba-konyhás, kamrás
nagyház, a nyári konyha, istálló szerszámoskamrával, ól, csibe-, galambház, fészer, gémeskút. Az istálló végében trágyadomb, nyári jászol. Két tehén van odakötve, s két
borjú. Azon túl szárkúp, szárízíkkazal, törekrakás, széna-szalmakazal, répaverem.
A nagyház felőli részen veteményeskert, kis gyömölcsös.
A tanyát akácfák szegélyezik. A közelben száz-kétszáz méternyire vasút vezet el,
túloldalán bakterház áll. A tanyából arra is ki lehet jutni, a másik irányba ugyancsak:
ott dűlőút húzódik a szomszéd falu felé.
A tanyaház mögött a kukoricás még töretlen. A nyári konyha felőli oldalon búzatarló.
Az ól felől éles malacvisítás hallatszik, az udvaron tyúkok kárálnak, kacsák hápognak, az éhségüket kiáltozzák.
Harminc év körüli, kis termetű, szegényes öltözetű asszony (Anya) jön ki a nyári
konyhából zsétárral, fazékkal a kezében. Szaladnak elébe a tyúkok, kacsák, parlagi
galambok röpködnek, majd kiverik a szemét, a járandóságukat követelik. Az asszony
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a nyári jászolhoz megy, veszi a fejőszéket, vizesvödröt, s leül az egyik tehén mellé,
megmossa a tőgyét, majd fejni kezd. A férje középtermetű, negyven év körüli, napszítta arcú férfi (Apa) szalmát gyömköd a nagy vesszőkosárba, hozza a tehenek alá.
A férfi leül a másik tehenet fejni.
Összeszokottan, szótlanul végzik a dolgukat. Csak a zsétárba csobbanó tejsugarak hangja hallatszik.
A hét év körüli szöszke kisgyerek (Matyi) jelenik meg a nyári konyha ajtajában.
Kenyérhéjat ad a kutyának. Aztán a tűzre tesz.
ALFÖLDI TANYA (reggel, külső-belső) 2. kép, 1. folyt.
Kiszalad kukoricacsutkáért a törekrakás mellé.
- Vödör vizet is vigyél! - szól az anyja.
- De melegítsd is meg! - teszi hozzá az apja. - Kell a mosléknak!
Szavába belevisít a disznó.
TANYA, DISZNÓÓL (nappal, külső) 3. kép
Matyi rossz kerékpárabroncsot kerget az udvaron. Fürgén tolja maga előtt egy, a
végén V-alakúra hajlított dróttal. Élvezi, ahogy a tyúkok, kacsák szétrebbenek előtte.
Direkt belehajt a sűrűjébe. Legszívesebben Fütyör kutya is kivenné részét a játékból,
láncát rángatva vidáman csahol.
Apa a moslékot keveri egy fadarabbal a nyárikonyha-ajtó előtt. Mikor készen van,
elég vizet öntött rá, viszi az ólhoz, ahol a hízó éles visítással panaszolja, mennyire megéhezett. Az akolra felágaskodik, Apa alig tudja kinyitni az ajtaját.
Mikor végre sikerül, a disznó kilöki az ajtót, kiszökik az udvarra.
- Kerülj elébe! - kiabál az Apa Matyira, aki mintha nem is hallana, fut tovább.
Az Apa lecsapja a vödröt, Matyi elé ugrik, s felkapja Matyi elől a karikát.
- Mit mondtam én neked! - kiált rá dühösen. - Eriggy a fészer felé, hajtsuk be
ezt a nyives disznót! Mindjárt bemegy a konyhába, de akkor agyonütlek! Futkosol itt
a ház körül, amikor dolog van!
Végre behajtják a disznót az óljába, a moslékot is sikerül elébe önteni. Lecsillapodik az Apa, a disznó nyakát vakargatja:
- Kucukám - becézgeti.
Kijön az ólból, bereteszeli az ajtaját.
- Jó hízó lesz ebből, hallod! - mondja elégedetten Matyinak az akolra könyökölve. -Nézd milyen szép állat! Olyan hosszú kolbásza lesz, a vasútig kiér!
SZÁNTÓFÖLDÖN (nappal, külső) 4. kép
A felszántott tábla végében, az árnyékba kuporodva ebédel Gazsi Antal. A termetes, idős férfi szalonnabőrt kapargat a hagyma és kenyér mellé.
Két bőrkabátos férfi érkezik egy Pobjedával.
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A falatozó gazda fölé állnak.
- Falatozunk, falatozunk? - kérdi az egyikük.
Gazsi Antal csendesen válaszol:
- Hát! Ideje volt már.
- Mondja csak, mit vet maga? - szólal meg a másik.
- Búzát.
-Bú-úzát?
Az első bőrkabátos komótosan a vetőmagos zsákhoz sétál, közben a zsebébe
mélyeszti a kezét. Benyúl a zsákba, majd visszaballag és a gazda orra alá dugja az
öklét.
- Ez magának búza?!
Kinyitja a tenyerét.
Gazsi Antal arca megdermed.
A bőrkabátos tenyerében szemetes ocsú.
- Szóval maga szerint ez búza?! Maga ocsút vet búza helyett! Maga szabotál!
Maga egy szabotőr!
A másik bőrkabátos begyakorlottan:
- Az hát. Egy szabotőr!
- Baja lesz magának ebből előbb-utóbb, meglátja. Nagy baja.
Gazsi Antal kiszolgáltatottan áll fel. Nem látja a vitának értelmét.
TARLÓFÖLDÖN (nappal, külső) 5. kép
Matyi egy tarlóföldön legelteti a jószágokat. Az úton lovas szekér közeledik nagy
tempóban. A gazda felállva az ülésről üti a lovát közben dühödten fenyegeti Matyit:
- Az anyád jóistenit! Mész el onnan! Összetapostatod az én földemet?! Adok én
neked! Azt hiszitek, tiétek az egész határ?! Piszkos tanyasiak!
Matyi menekülésre fogja a dogot, ostorával csapkodva zavarja teheneit a kanálisárok felé. Csupasz talpát sziszegve kapkodja a szúrós tarlón.
Távolról még hallani a gazda fenyegetőzését:
- Ha még egyszer itt látlak, kitöröm a derekad, te csibész!
Matyi teheneit a kanálisárok biztonságos túlpartjára menekíti. Lihegve ül az árokparton, a tarlótól vérző talpát tapogatja.

TANYAUDVAR (nappal, külső) 6. kép
A tanyasi gémeskútnál az Apa és Matyi a teheneket itatják.
- Össze vannak ezek szakadva. így hogy adjanak tejet? Elapadnak teljesen! Hol
az istenbe voltál velük?!
Matyi magyarázkodásba kezd:
- Egy tarlón. De meghajtott a gazda, alig tudtam elszaladni. Csupa seb lett a lábam.
- Csúsztatni kell a talpad, hányszor mondjam!
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- Vérzik is.
- N a és? Majd eláll... Ha jóllaktak a jószágok, hazajöhetsz. Ráérsz velük odakint
lenni.
Matyi megadóan újra kifelé hajtja a teheneket. Szótlanul csapkodja őket az ostorával.

NAPRAFORGÓTÁBLA (nappal, külső)

7. kép

A napraforgófejek halomba hordva a tábla szélén.
Az öreg Gazsi Antal a vízzel teli kannát kiemeli a földbe vájt gödörből, iszik
belőle.
Matyi érkezik a teheneivel.
- Hát te? - szólítja meg Matyit az öregember.
- Gyöttem csak.
- Jól tetted, gyere ide mellém. - Mutatja, hogy üljön le. Megsimogatja a gyerek
fejét. - Meg kellett már pihennem. Hordtam egy csomóba ezt a napraforgót, a hátam
majd szét hasad. Matyikám, nem taposnád meg?
- Meg én! Hol az a hát?
- Itt kell legyen hátul. - Azzal hasra fordul. Matyi meg fölugrik rá. Le se akar
jönni róla.
- Elég lesz már! A végén még beszakad.
Matyinak esze ágában sincs abbahagyni. O játéknak veszi a háttaposást. Ekkor
váratlanul újra megjelenik a két rendőr.
- Játszadozunk? Játszadozunk? - szólal meg az egyik.
- A napraforgót meg nem szedjük? - szól a másik. - Hadd törögessék a verebek?
- Szabotáljuk a munkát? Az államnak ne legyen elég olaja?
- Magát már a múltkor is figyelmeztettük. De úgy látszik, nem ért a szóból. Mehet megint a börtönbe.
- Vagy Allampusztára. Járt már maga ott, tudja, hol van!
Az egyik rendőr napraforgómagot fejt a markába, elkezdi törögetni. Mintha köpne, pöki ki szájából a héját. Mennek el.
NAPRAFORGÓ TABU (nappal, külső) 7. kép, 1. folyt.
- Ezek kitakarítják utánam a portát - fordul utánuk Gazsi Antal. - Mos már biztos elviszik azt az egyetlen tehenet is, amit még meghagytak tavaly. Az anyadisznót
is. Pedig nemsoká fialna. De mit számít ezeknek! Kikiáltottak kuláknak, le kell húzni
rólam az utolsó bőrt is. Azért jöttek ezek ide, hogy rám foghassanak valamit, el tudjanak vitetni, utána szabadon garázdálkodhassanak. A portáról elvihessék, amit még
találnak. Szólni se tudjak.
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TANYAUDVAR, NYÁRI KONYHA (nappal, külső) 8. kép
Matyi érkezik a legeltetésből a tehenekkel. Apja segít neki a gémeskútnál, az itatásnál. Aztán elvezeti a jószágokat, Matyi a konyha felé tart.
- Tudod-e, mit vettem neked? - kérdezi Matyiről az édesanyja, mikor a nyári
konyhához ér. - Nézzed csak! - Egy pár cipőt tart a fia elé.
- Mi az? Csak nem új cipőd van? -jön meg az Apa. - Hadd nézzem már! - Eltartja kicsit magától, úgy szemrevételezi. - Fajin cipő ez, anyjuk! Fatalpa van! Nem
kopik el egykönnyen!
- Csak majd a lábam, az törik ki.
- Megszokja, ne törődj vele.
- Most már lehet menni az iskolába! - teszi hozzá a felesége.
- Csak nem iskolás lesz ez a gyerek? - kérdezi az ura tettetett hangon.
- De bizony! Odaért az idő. Meg is nyírhatnád.
Matyihoz fordul az apja.
- Hozzad akkor azt a hokedlit!
A feleségének:
- Hol a hajnyíró?
- Hozom azt is - fut először a hokedliért Matyi, amit kipenderít a nyári konyha
elé, aztán a hajnyíróért szalad a nagyházba. Tele van izgalommal, hiszen hamarosan
iskolába megy.
- Legényesre nyírjad! - mondja Matyi anyja.
- De ne teljesen! - próbál alkudni Matyi.
- Nem hát - mondja az apja. Aminek mégiscsak azt lett a vége, hogy kopaszon
kerül ki az apja keze alól. - Készen vagyunk, lehet szaladni.
Szalad is Matyi - be a nyári konyhába, ahonnan a kis falitükörrel fordul ki az ajtón, majd amikor megnézi magát benne, elpityeredve fordul szembe az apjával:
- Mondtam, hogy ne nyírjon kopaszra!
TANYAUDVAR, NYÁRI KONYHA (nappal, külső) 8 kép, 1. folyt.
-

Hol van még az attól!
így menjek iskolába? Hogy nézek ki?
Hogy néznél? A legjobban. Le kéne festeni, kitenni a falra.
Legalább levegőzik a fejed - vigasztalja az anyja, s megsimogatja Matyi buksiját.
HATÁRBAN (nappal, külső) 9.kép

Matyi a kukoricásban nagy öl ritkítást szed össze, boldogan viszi kifelé a tarlóra s
dobja a tehenei elé:
- Egyetek! Holnap én már iskolába megyek. Lakjatok jól utoljára. Más ilyen pásztorotok úgyse lesz, mint én voltam. A fákon túl elmentem veletek, hogy nektek jó legelőt találjak. És szedtem a sok jó ritkítást, hogy jóllakjatok.
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A tehenek előre tartott fülekkel, nagy csodálkozó szemekkel figyelnek Matyira
- Odabújtam hozzátok, mikor kikaptam otthon. Megmelegítettetek, ha fáztam.
Megháláltam, nem panaszkodhattok.
Megpuszilja az egyik kisborjú orrát.
TANYAUDVAR, NYÁRI KONYHA (reggel, külső-belső) 10. kép
Az iskolakezdés napja. Mikor Matyi álmosan, szemét dörzsölve kitámolyog a nagyházból, az apjával találkozik szembe, aki a nagykosárra mutat:
- Megláttad tán? Szedjél gyorsan füvet, nehogy a disznó széthányja az ólat!
Éktelen malacvisítás hallatszik az ól felől.
Matyi ímmel-ámmal fogja meg a kosár fülét, indul füvet szedni. Az anyja szól
utána keresztül a kerítésen:
- Gyere vissza! Hát mindjárt indulni kell!
Matyi a kosarat leteszi vagy inkább dobja az ól elé.
- Siess már, még nem is mosakodtál! - Az anyja a lavór fölé nyomja a fejét,
meglögyböli vízzel az arcát, s adja Matyi kezébe a törülközőt. Aztán az egyik székre
dobja a nadrágot, inget, zoknit.
- Öltözz gyorsan! Ilyenkor jut eszébe apádnak, hogy füvet szedessen veled.
- Majd akkor holnap korábban kel, hogy több ideje legyen - mondja erre az Apa.
-Nehogy én szedjek már füvet is! Meg fejjek is, lássam el a jószágokat, a teheneket
legeltessem!
- Mért? Én nem fejtem? A malacoknak nem én adtam? Hol a hátitáskád? - kérdezi Matyitói az anyja. Majd a férjét utasítja: - Hozzad már! Odabent van az ágyon!
Közben Matyi kapkodva öltözködik, húzza a cipőjét.
A táskát az apa adja Matyi hátára.
- Nem láttad a horogfát? - kérdezi férjétől idegesen az anya.
- Itt van a szemed előtt! - mutat az ajtófélfához, oda van dűtve.
Az Anya kézbe kapja gyorsan, akasztja rá a két tejjel teli kannát. Matyi felé fordul:
- Ezt meg te hozzad! - mutat a szatyorra.
Matyi kelletlenül emeli meg a nehéz szatyrot. Mint egy kis kuli, cipeli az anyja
után. Szaladnak kifelé a kapun, becsukni sincs idejük.

MEZEI ÚTON (reggel, külső) 11. kép
Matyi és az anyja szótlanul igyekeznek a vasútállomás felé, keresztül a szántóföldek melletti úton.
A gyerek egyre jobban lemarad. Nehéz neki a táska és a szatyor. Távoli vonatfütty hallatszik. Az anya mikor észreveszi, hogy nincs közelében a fia, türelmetlenül
szól hátra:
- Ne állj meg! Igyekezz, mert elkésünk!
87

Matyi erre megmakacsolja magát, leteszi a szatyrot.
- Nem viszem tovább! Vigye maga!
Az anya nem hallja, mit mond a fiú.
- Hát gyere már!
- Ezért íratott engem a városi iskolába - fakad ki Matyi -, legyen, aki a csomagot vigye.
- Ne zsürnyögj már ott! Azt hiszed, nekem nem nehéz a két kanna, tele tejjel?
- Akkor minek viszi?
- Minek vinném? A pénzért! Hogy neked tudjunk a szádba mit adni. Ruházni tudjunk. Ki tudjuk fizetni az adót. Földet tudjunk venni. Ne a másét kelljen felébe művelni.
Hogy, ami a konyhára kell, meg tudjuk venni. Azért!
Matyi meggondolja magát, s ha nehezére esik is, elindul az anyja után.

FALUSI PÁLYAUDVAR, PERON (reggel, külső) 13. kép
.A tömeg nyugtalanul zsibong a vonatot várva.
A vasúti sorompó felől két puskás rendőr érkezik. A megbilincselt Gazsi Antalt
és egy másik parasztot kísérik.
A tömeg elcsendesedik, szétnyílik előttük.
Az anya részvéttel:
- Szegény Anti bácsi, megint elviszik.
Egy fejkendős asszony keserűen állapítja meg:
- Mintha betörők lennének.
- Ne nézz oda kisfiam! - fogja meg Matyi vállát az anyja.
A micisapkás férfi hangoskodva:
- Megérdemlik a piszkos kulákok!

Serfőző Simon 1942. október 24-én született a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Zagyvarékason. Költő, író, szerkesztő, a Felsőmagyarország Kiadó vezetője. Miskolcon él.
Mihályfy László 1938. július 20. Miskolc. Filmrendező, operatőr. Budapesten él.

Serfőző Simon A kis vadóc című önéletírásából a Magyar Televízió számára készülő film forgatókönyvének részletét olvasták.
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Dr. Báger Gusztáv:

Emigrációm a költészetbe
A csörötneki gyermekkor polihisztor-kapkodásai közben egyszer a nagyanyám
úgy leintett, hogy sírni sem tudtam. „Édesapád a Don-kanyarban maradt, anyádat lefogta az ÁVÓ, azt se tudjuk, él-e - hát, hogyan lehetnél te költő!? Még gimnáziumba
se mehetsz, kenyeret csak a technikum ad, ha már bevégezted." Aztán a Szombathelyi Közgazdasági Technikum 1957-ben adott is oklevelet a kezembe. Foglalkozása:
(közgazdasági) technikus - még nyolc évvel később is megbecsült bejegyzés volt a
személyi igazolványomban. Ázsiója különösen megemelkedett egyetemi tanársegéd
koromban, amikor gépkocsivezetői vizsgám elején a bizottság nagy határozottsággal
közölte, hogy a gépkocsi nekem nyilván a kisujjamban van - kár lenne velem húzni
az időt. Nyírfalelkű nagyanyám e történeten jót nevetett és igazolni látta azt a kedvenc mondását, hogy „minden jó valamire". E megnyugtatásra szüksége is volt, mert
velem kapcsolatban állandósult az elégedetlensége, hogy hiába tanultam annyit, még
tanár se lett belőlem, hiszen csak tanársegédségig vittem a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen.
Az élet széles-hosszú vonalzói így lettek levélnehezékek azon a megsárgult
dosszién, amely ifjúkori verseimet őrzi. Zárkájukból csak néhánynak sikerült kiszökni
és onnan az Ady-szerelmes Kőszegfalvy (népszerű nevén: Léda) tanárnő, Káldi János
szombathelyi költő, Simon István, Nagy László és mások kezével megsimogatva tértek
hozzám vissza.
Az ötvenes évek végén - egyetemi éveimben - sok volt a fagyott rózsa, a nadrágzsebbe mélyen visszadugott vers. Én is elmentem néhány alakuló-színesedő vásári
forgatagba, de ott túlságosan sok és hangos fűzfapoéta tülekedésében elsüllyesztettem a meglobogtatott papírdarabokat.
A hatvanas-hetvenes években elhatalmasodott rajtam a gazdaságkutatói szenvedély. A gazdálkodás lehető legjobb modelljének keresése, a korszerű társadalomés gazdaságtervezési kultúra kialakulásának elősegítése került nálam reflektorfénybe.
1965-től az Országos Tervhivatal tudományos kutatójaként hittem abban, hogy a tudomány eszközeinek alkalmazásával a szakemberek - a jó sakkjátékoshoz hasonlóan
- képesek átlátni a döntések távoli következményeit is. A jó sáfárkodás reményében
ástam bele magamat a rendszerszemléletű közgazdasági modellgondolkodás rejtelmeibe. Kiváló közgazdászokkal (Faluvégi Lajos, Ganczer Sándor, Hetényi István,
Hoós János, Kemenes Ernő, Kornai János, Németh Miklós, Medgyessy Péter, Morva
Tamás), modern-polihisztor rendszerkutatókkal (Hajnal Albert, Kindler József) és
matematikusokkal (Dancs István, Prekopa András) dolgoztam együtt.
A modern államok rohamosan fejlődő tervezési kultúrája nemcsak tudományos alapjaiban és intellektuális eszközeiben gazdagodott. Megváltozott szemléleti
alapállásban is: a gazdasági tervezésből fokozatosan átalakul társadalmi-gazdasági
tervezéssé, és e beállítottság az egészségügy, a kultúra, az oktatásügy stb. kormányzati tervezésére is átterjedőben van.
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Minden politika tervjellegű is. Ritkán szokták a politikának ezt a lényegi sajátosságát hangsúlyozni. Sokkal inkább előtérben állnak a hatalmi vonatkozások. A
politikák tartalmához, elfogadtatásához, megvalósításához ugyanis olyan segítő és
akadályozó erők, olyan érdekek és hatalmi viszonyok kapcsolódnak, hogy ezek mellett elhalványodik azok tervjellege. (Szándékosan alkalmazom a többes számú „politikák" szóhasználatát, szemben a kicsit mitikussá lett „a politika" szóhasználattal.
Ezzel arra is szeretnék utalni, hogy minden politika függ attól, milyen racionális nézetekből és milyen érdekekből, preferenciákból fakadt.) Egy társadalom (vagy szervezet, közösség) önfenntartó és alakító, tartósító vagy változtató, elsorvasztó vagy
fejlesztő stb. vállalkozásaiban a célok és a megvalósításuk közben követett stratégiák
közül a politikák „csak" azokra korlátozódnak, amelyek a közösség értékrendjében
kiemelt jelentőségűek, amelyekből a vállalkozás többi célja és stratégiája is közvetlenül következik, és amelyek megvalósulásukkal maguk után vonják a többi sikerét is.
Vagyis a politikák kevesebbet fednek le a tervszerű munkák és környezetük tárgyának teljes köréből, mint az egyéb, náluk részletesebb tervek. Amit viszont e körből
lefednek, ahhoz erősebb érdekek fűződnek, mint a tárgyszféra többi részéhez. Tanulságos a politikák tervjellegének történelmi változása. A kezdetlegesebb tervezési
kultúrájú közösségekben a politikák maguk voltak a tervek. Később a helyzet úgy
alakult át, hogy előbb dolgozták ki a politikákat, és ehhez igazították az ezután kidolgozott terveket. Új tendencia, hogy előbb gondolkodnak tervjellegű jövőképről és
ezekből utólag emelik ki a politikai szempontból kitüntetett részleteket.
Azt hiszem, könnyen belátható, hogy az ilyen és hasonló gondolatkörök olyan
távol voltak a magyar valóságtól, hogy már költői dimenzióra volt szükség a távolság
áthidalására.
Annak ellenére, hogy Magyarország a szovjet érdekszférában a gazdasági reformok vezető laboratóriuma lehetett, ahol 1968-ban elindult az új gazdasági mechanizmus, a piacgazdaság felé előrehaladni csak kicentizetten, igen lassan, időnként
visszalépésekkel is megszakítottan, a szovjet vezetés által szigorúan ellenőrzötten és
korlátozottan lehetett. A magyar gazdasági reformok hajója a szovjet hatalom vizein
hánykolódott.
A tudományos megalapozottság - melyet annak idején tudományos gazdasági
racionalitásnak minősítettek - szinte mindig megfeneklett a politikai-hatalmi viszonyok zátonyán. Hiába írtuk le, hogy a szakemberek (tervezők) és a politikai döntéshozók egymást kiegészítő gondolkodását - és a közben használt közös képeknek - a
szükségességét sok minden indokolja, nem sikerült elfogadtatni egy olyan fejlettebb
gazdaságirányítási-tervezési kultúra modelljét, melyben fokozatosan növekszik a
politika tervjellegének és a tervek politikai tartalmának jelentősége a társadalmi konszenzus kimunkálásában.
Igen, ez a politikai hatalom kérdését már korábban jóval a rendszerváltás előtt
új megvilágításba helyezte volna!
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A gazdaságirányítást és a társadalom-tervezést megalapozó tudományok világában tett utazás a végső eredmény-kudarc ellenére igen gyümölcsöző volt számomra. Mai értékrendszerem szerint a költészethez hasonlóan itt is a lényeges semmiségekkel lehetett foglalkozni.
Nemegyszer fizikailag is kiragadott a hazai valóságból és nemzetközi konferenciákra, tanulmányutakra repített. Közülük az egyik különösen meghatározó volt fejlődésemre, további életemre.
1967-ben - kutatóként - féléves ENSZ-ösztöndíjat kaptam, melyből 4 hónap a
Cambridge-i Egyetemre, két hónap pedig az Oslói Egyetemre szólt. Jóllehet az ösztöndíj igencsak fapados volt, számomra mindkét hely magát a mennyországot jelentette. Angliában az álmok egyetemén olyan nemzetközi hírű professzorokkal adatott
meg a folyamatos konzultáció lehetősége, mint Joan Robinson, Richárd Stone és a
magyar származású Lord Nicolas Kaldor. Elbűvölt maga a város is, régi kollégiumaival, óriási parkjaival és különös hagyományaival: a tanárok például keresztül-kasul
járhattak a parkokban, az évszázados bunda-gyepen, a diákok meg csak a kijelölt sétányon mehettek. Soha nem láttam olyan öntudatosan magasra emelt tanári fejeket,
mint azokban a parkokban. Külön értékeltem, hogy közöttük lehetett az enyém is, azé
a falusi fiúé, aki másfél évtizeddel ezelőtt még úgy olvasta ronggyá a Mozart csodálatos utazásairól szóló könyvet, hogy könyvtartója egy hangyaboly volt (tehénőrzés
idején).
Új, emocionálisán felszabadító erejű volt számomra a tanárok és diákok nyitottsága, sokoldalú kiegyensúlyozottsága, oldott vitakedve is. A mindent-mindenoldalról-bokszoló vitaszellem lassan engem is kirángatott félszegségemböl és egy
szeminárium keretében a zsilettpenge-agyú Robinson professzor asszony hívott tetemre. Ő akkor az ún. kínai korszakában volt (pl. idős hölgy létére kínai ruhában járt)
és a (szocialista) gazdaság fejlődése szempontjából sokkal ígéretesebbnek, jelentősebbnek tartotta azokat a reformintézkedéseket, melyeket akkor Kínában az állami
bürokrácia letörésére hoztak, mint az új gazdasági mechanizmus nagyszabású előkészítő munkálatait Magyarországon. Ott, akkor Robinson asszony tűnhetett meggyőzőbbnek, de az 1990-es évek elején a szeminárium egyik diákja - találkozásunkkor utólag nekem adta a „történelmi pálmát".
Nemzetközi tudományos kalandozásaim másik állomása Genf volt, ahol 197581 között az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának Titkárságán ENSZ-tisztségviselőként dolgoztam. Ezt akkor is, azóta is a legnagyobb ebbéli szerencsémnek tartottam. 37 éves voltam, nagyszerű ifjú feleséggel az oldalamon - aki két gyermekkel
ajándékozott meg - Genfben, a világ legszebb mini-fővárosában! Ezt a szerepet Genf
annak köszönhette, hogy akkor a kelet-nyugati párbeszéd meghatározó színtere, igen
fontos nemzetközi tanácskozások helyszíne volt.
Innen származott az a reményem, hogy - na végre! - az ENSZ égisze alatt lehetővé válik majd megszabadulni a tudományos tevékenység már igencsak megta91

pasztáit politikai béklyóitól és hatékonyan tudom alkalmazni azt a tudományos eszköztárat, melyet elsajátítottam. Mindezt az esélyt Jacques Royer igazgatónak, a titkárság előrejelzési és programozási osztálya francia vezetőjének köszönhettem. Egy
moszkvai tudományos tanácskozás szünetében - miután meghallgatta előadásomat a
magyar gazdaság modellrendszeréről - megkérdezte, hogy nem akarok-e dolgozni
vele Genfben. Persze, hogy akartam!
A szakmai munka kihívása igen nagy volt. Gazdasági helyzetelemzéseket, közép- és hosszú távú (öt- és tízéves) előrejelzéseket készítettünk három nagy országcsoportra: Észak-Amerikára (USA-ra és Kanadára), Nyugat-Európára és Kelet-Európára (utóbbira két változatban: a Szovjetunióval együtt, de annak nagy súlya miatt
néha nélküle is, csak a többi hat szocialista országra). Munkánkban két alapvető információforrásból merítettünk: az országok által szolgáltatott adatokból és az általunk kidolgozott modellekkel végzett számítások eredményeiből. Én a kelet-európai
teambe tartoztam más országbeli szakértőkkel együtt, ahol nekünk a „dolgozó", némely szovjet kollégánknak az „ellenőrző" szerep jutott. Az együttélés mégis egészében békés volt, hiszen nélkülünk nem lehetett volna mit ellenőrizni.
Pergőtüzbe általában akkor kerültünk, amikor az országok gazdasági kormányfőtanácsadói az évente kétszer-háromszor tartott hivatalos ülésszakokon bonckés alá
vették gazdasági előrejelzéseinket, tanulmányainkat. A velük kapcsolatos egyetértést,
konszenzust természetesen sohasem lehetett elérni. A visszatérő, tipikus vitapontok a
következők voltak:
- az országok által szolgáltatott gazdaságfejlődési adatok „kozmetikázottak"
(a legnagyobb gyanú mindig ugyanarra a néhány kelet-európai országra
irányult);
- az általunk végzett modellszámítások eredményeinek helyességét általában
a kedvezőtlenebb helyzetbe került országcsoport vitatta, természetesen úgy,
hogy megkérdőjelezte az alkalmazott módszertan felhasználhatóságát.
E szakmai vitákra az ülésszakokról készült hivatalos - a delegációk által nyilvános vitában elfogadott - jelentések elkészítése tette fel a koronát. E munkáért - a
titkárság részéről - általában én voltam a felelős egyébként türelmes feleségem bánatára, mert a szükséges egyeztetések, koordinációk szinte minden alkalommal több
éjszakába kerültek és gyakran a lakásunkban folytatódtak. Talán ennek köszönhetem,
hogy kezdtem megérteni a szavak, és a kötőszók, a kijelentő és feltételes módok
meghatározó jelentőségét, és az emberismeret fontosságát a társadalmi kommunikációban (a „határozott-kemények" véleményének fellazítását, a „nekem-mindegy-puhák" állásfoglalásra bírását)... és mindezt a mindig kifogyhatatlan türelemmel... és a
végső elkeseredésben - már whiskyvel.
Hát, ennyit az ENSZ égisze alatt megtapasztalt „független", tudományos tanácsadói szerepkör lehetőségeiről.

92

A nyolcvanas évtizedben már nem voltak nagy illúzióim az igazságot-kereső
tudományos tevékenység eredményeinek gazdaságirányítási alkalmazási lehetőségeiről. Pedig itthon az akkori legjobb szakmai helyen, az Országos Tervhivatal közgazdasági főosztályvezető-helyetteseként kapcsolódhattam be a magyar gazdaságirányításba. Természetesen afféle „nyugatosként" - ahogyan az egyik főnököm rendszeresen szólított. Ez igaz is volt, el is viseltem! Azt azonban már nehezen, hogy csak
Nyugatra utazhattam, a szentély-Moszkvába, a KGST-tanácskozásokra pedig nem.
Valaki(k) számára ilyen jelentése is volt a „nyugatos" szónak.
A nyolcvanas évtizedben számomra valóságos „csúcsrajáratás" volt az 198790-es időszak. Már minden a változás-átalakulás lázában égett. A politikai vezetés
csúcsai átrendeződtek. Olyan szellemek szabadultak ki a befojtott palackból, mint pl.
a gazdasági liberalizáció és a még létező KGST-ben a dollárelszámolásra történő áttérés. Ekkor neveztek ki a Közgazdasági főosztály vezetőjének és így 1990-ben szakmailag én irányíthattam annak a gazdaságpolitikai tanulmánynak az összeállítását,
melyet a Németh-kormány adott át az első demokratikusan választott kormánynak. A
tanulmány két forgatókönyvet ajánlott megfontolásra: a gazdaság fokozatos átalakításának, illetve a gazdaság gyors ütemű, sokkterápiás átalakításának stratégiai lehetőségeit. Később jó érzés volt látni, hogy az új kormány gazdaságpolitikai programjai az első stratégia szellemében - a tanulmány több javaslatát is átvették. Ebben nyilván
szerepet játszott az a körülmény is, hogy tervhivatali főosztályomat (Gazdaságpolitikai főosztály elnevezéssel) a megszüntetett Országos Tervhivatalból átvette a
Pénzügyminisztérium. A nagy ambícióval végzett és a szakmai folytonosságot a lehető legjobban képviselő gazdaságpolitikai elemző tervező munkának - nagy fájdalmamra - a politikai türelmetlenség vetett véget 1992 nyarán. A KGST széthullásának, a külkereskedelmi kapcsolatok Nyugatra történő átállításának következtében a
gazdasági teljesítmény olyan mértékben visszaesett (a bruttó nemzeti termék volumene 1991-ben 11,5 százalékkal, 1992-ben 4,5 százalékkal volt kisebb), hogy az valóságos sokkhatást váltott ki a kormányból és az igen nagy mértékben felerősödött
gazdasági növekedési igényt szakmailag - sajnos - egyszerűen nem lehetett, nem
tudtuk kielégíteni. Ezért a mindig csak rossz híreket hozó főosztályomat - mint a lázadó Koppány testét - szervezetileg szabályosan fölnégyelték.
És akkor eljött a padlófogások ideje... És akkor egyszer csak legbelül megszólalt az üveghang: az átmeneti gazdaság diagnózisai és lehetséges terápiái helyett
elkezdtem írni - immár verses formában! - az átmeneti ember leltárát... Ez a leltár
véget nem érően hosszú, ez a leltár az életünk. Befejezhetetlen...
Hogy közhellyel fejezzem ki magam, vannak az életnek olyan szférái is, amelyek iránt a gazdasági racionalitás szemléletei süketek és vakok. (Gazdasági racionalitás alatt azt értem, hogy valamilyen ideologikus vagy gazdaságtani elméletek rögeszmés sémái szerint gondolkodunk egy-egy társadalom természeti, humán és művi
„embéralkotta" világáról, forrásairól és arról, hogy ezekkel hogyan kívánatos sáfár93

kodni.) Bennem - kisdiák korom óta - a költészet, a művészetek iránt volt ilyen érzékenység. És megvolt olyan késztetés, hogy ezzel alkotóan éljek is, vagyis, hogy a
költői formák intellektuálisan is és érzelmileg is egyaránt felfokozó (helyesebben:
emberivé kiteljesítő) kihívásai szerint gondolkozzam és éljem meg a világ és a személyes életem dolgait. Ez a késztetés szakadatlanul élt bennem. Csupán a foglalkozásom emésztette föl a költői alkotáshoz szükséges intellektuális és érzelmi többletet.
Ma már meg vagyok győződve arról, hogy egy mai emberalkotta gazdaság jövőjét is
emberibbé és természetesebbé tenné, ha abban művészi rendező erők is hatnának. A
természet „gazdálkodása" is megszívlelendő példákat kínál ehhez. Minden, ami a természetben szép, így gazdálkodik.
Tulajdonképpen hálásnak kell lennem, amiért így többet kaptam vissza annál,
mint amit elvettek tőlem. Többet azért is, mert a több évtizedes igazságot kereső kutatói tevékenységemhez társult a szépséget létrehozó alkotás, mely nélkül - József
Attila szavaival - elgörbülne a világ gyémánttengelye.
A kiváló irodalomtörténész és esztéta Kabdebó Lóránt a velem kapcsolatos
történéseknek csak egy kis töredékét ismeri. Mégis, az Új Holnap folyóirat 1998. júliusi számában úgy mutat be, mintha még annál is többet tudna rólam, mint amit a
fentiek elmondanak:
„Valaha Juhász Ferenc biztatta versírásra, csakhogy életpályája elsodorta az
irodalmi élettől. Szakmája azután megtanította egybelátni a világ dolgait, a múltat és
jövendőt, a régi példázatokat és az éppen most kibontakozó új képződményeket. És,
ha már imigyen látja a világ folyását, észrevette, hogy a legújabb költői példáink hasonlóképpen jelennek meg előttünk. Nem költészete érett be a jelenbe, hanem szemléleti módja teszi alkalmassá, hogy a ma legkorszerűbb versek formáltságában jelenhessen meg. Lehet, hogy vannak régebbi versei, zsengéi, de a most elém került gyűjteménye egészében egy ma készen született költői megszólalást jelentett számomra.
Jellegzetes vershorizont születik ezáltal, a szemünk láttára, egy véletlen jelenetben
egy teljes életképlet összegződik, mondjuk Ima címmel.
saruid felhoztak
az Hagia Szophia mozaikjához bennem
a legnagyobb egybe-zárt fénylik
már nincs kilátás
Juszticiánosz hangja pontba-zár

*
add hogy magamba repüljek
magas partodra települjek
zöld az utolsó futam
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A létezésére kérdező ember megrendültségének és egyszerre önbizalmának
archetipikus pillanatába és formátumába, az imába zárulva nyílik ki: ahol az ember
átlényegül, ott születik meg a vers számára; a személyességet itt váltja fel az esztétikai megalkotottság, megtartva ugyanakkor oda-vissza az átjárhatóságot."
Hetvenes és nyolcvanas évek - nem egészen
ilyennek álmodtam ezt a fiút.
Az óvodában jó játszótársnak: összerakja
szépen játékait. A szomszédok lába alatt
nem robbanhat szét a kólásdoboz.
Az elgurultat mágnesezi.
Aztán rövid hajról álmodtam. Időközben
hosszú lett: nyolc éven át téphető.
Hittem, hogy csak szúnyogok zavarják meg
álmát. S éjjel mégis, lopakodó gépekké
duzzadnak a vérszívók.
Könyvében a globális rózsák üdítő rajza
elmosódik. És szétburjánzott
muskátlibokrok kókadoznak a versteraszházakon.
Ettől a fiútól szökni akarok. Átugrani a
kertben talált nagytestű állaton.
Visszamenni kicsit, meglelni a Kertet, hol
még kacag az Isten, lángol a látvány nyelve.

Dr. Báger Gusztáv, a Szolnoki Főiskola főigazgató-helyettese. 1938-ban született a Vas megyei Csörötneken. Az Állami Számvevőszék Fejlesztési és Módszertani
Intézetének főigazgatója, a Köztársasági Etikai Tanács tagja. A szerző nyolcadik
verseskötete 2003 tavaszán jelent meg a Széphalom Könyvműhely kiadásában Időtáv
mollban címen.
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Bistey András:

A „ Találkozás " születése
Amikor a '90-es évek végén az MTA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Testülete átvette a néhai Jászkunság című folyóiratot, és ismét a tudományok és
az ismeretterjesztés szolgálatába állította, száműzte belőle a szépirodalmat, amely korábban már több évtizede jelen volt benne. A Jászkunság lapjain publikáló szerzők,
akik között egyaránt voltak országosan ismert nevű írók-költők és az irodalomban első lépéseiket tevő kezdő fiatalok, természetesen tiltakoztak közlési lehetőségeik szűkülése ellen, és a tiltakozás nyomán kompromisszum született.
A Jászkunság ugyan továbbra sem közölt szépirodalmat, de vállalta, hogy kritikai rovatában figyelemmel kíséri a korábban a folyóirathoz kötődött szerzők munkásságát, kritikákkal, recenziókkal reagál újabban megjelenő köteteikre, és - ami ennél is fontosabb volt - vállalta, hogy szépirodalmi és esszéköteteket, antológiákat
ad ki.
így született a Pelikán Könyvek sorozata, amelyben eddig három kötet jelent
meg. Hogy nem több, az az anyagi lehetőségek szűkösségével magyarázható, mivel a
tudományos testület mindhárom esetben csak a költségek kisebb részét tudta biztosítani, a nagyobbik részt szponzoroktól kellett megszerezni.
Szerkesztőkként Kaposvári Gyöngyi muzeológus irodalomtörténésszel arra
törekedtünk, hogy ne csak hagyományos szerzői köteteteket adjunk ki, hanem könyveinknek legyen az esztétikai értékek mellett valami más, sajátos jelentősége is.
A sorozat első darabja a Találkozás című olasz-magyar antológia volt, amely
az olaszországi Forlíban élő írók-költők és a szolnoki szerzők műveiből adott közre
egy rövid válogatást.
A másik két kötet a Jugoszláviából áttelepült P. Nagy István költő első magyarországi verseskötete (A hely grammatikája) és a két világháború között Szolnokon élt, többségükben tragikus sorsú költők antológiája volt A boldogság legendája
címmel.
Az alábbiakban a Találkozásnak, ennek a maga nemében páratlan antológiának a születését idézem föl. A történet azt is megmutatja, hogy a testvérvárosi kapcsolatok mennyi kihasználatlan lehetőséget rejtenek, mennyi érték vár közvetítésre,
kölcsönös megismerésre.
Forlí és Szolnok a '90-es évek második felében kötötte meg a testvérvárosi
szerződést, ám néhány hivatalos delegáció, sportolók, veterán pilóták és énekkarok
kölcsönös látogatásán túl alig történt valami, és az a veszély fenyegetett, hogy a kapcsolat más, kevésbé intenzív együttműködéshez hasonlóan beleszürkül az érdektelenségbe.
Egy baráti körben szervezett velencei családi nyaraláson merült föl az ötlet,
hogy látogassunk el a nem túl messze lévő Forlíba. A kezdetben csak turistakirucca96

násnak szánt utazás azonban egyre gazdagabb tartalmat nyert. Hosszú interjú készült
a polgármesterrel az Új Néplap részére, ellátogattunk egy mezőgazdasági üzembe, a
repülőmúzeumba és szerkesztőségekbe, majd azzal a szokatlannak tűnő kérdéssel
fordultunk a polgármesteri hivatal segítőkész munkatársához, hogy ha vannak, szeretnénk találkozni a városban élő írókkal, költőkkel.
Azonnal fölmerült egy név, Novella Casadei asszony neve, s egy fél óra sem
telt el, néhány telefonbeszélgetés után máris szemközt ültünk egy finom arcú és finom modorú idősebb hölggyel, aki engem első pillantásra Agatha Christie regényeinek nevezetes szereplőjére, miss Marple-ra emlékeztetett.
A beszélgetés hosszúra nyúlt, és valódi irodalmi kincsesbányát tárt föl. Novella
Casadei elmondta, hogy Forlíban öt-hat olyan szerző él, akinek a könyvei rendszeresen napvilágot látnak kisebb-nagyobb kiadóknál, verseik, prózájuk, kritikáik, ismeretterjesztő cikkeik pedig zömmel egy negyedévenként megjelenő folyóiratban, a ma
már századik száma felé közeledő L'Orticában olvashatók.
A rövid látogatás nem tette lehetővé, hogy másokkal is találkozzunk, de a kapcsolat megszületett, és attól kezdve minden ment a maga sima útján. Címeket és telefonszámokat cseréltünk, majd hazatérve megkezdődött a szervezőmunka.
A Forlíban élő írók, költők szívesen küldtek verset és prózát. Azt kértük tőlük,
hogy több írást is küldjenek, hogy választhassunk a kötet jellegének és a fordítók
kedvének és ízlésének megfelelően. Többen is egy-egy kötetüket küldték el, mások
egész füzetnyi fénymásolt szöveget, tehát nem szenvedtünk anyaghiányban.
A válogatás után a nyersfordítások elkészítése, majd a vállalkozó szellemű műfordítók kiválasztása következett. Végül három műfordító működött közre a magyar
fordítások elkészítésében: a verseket Jenéi Gyula, P. Nagy István és Bistey András
fordította, és az ő munkája nyomán szólalt meg magyarul Novella Casadei három
rövid elbeszélése.
Lassan összeállt a kötet anyaga, az olasz szerzők mellett a szolnokiak is legjobb írásaik közül válogattak az antológiába. A fordítók között már említetteken kívül Huh István néhány verse és Benedek Szabolcs novellája került a kötetbe, amely
így egy kicsi, de jellemző körképet adott a két testvérváros szerzőinek munkáiból,
közelebb hozva őket egymáshoz és a magyar olvasókhoz.
De mi lett az olasz olvasókkal? - kérdezhetné valaki. Ők megismerhették-e az
anyanyelvükön a szolnoki írók, költők müveit?
Nos, megismerhettek valamit belőlük, csak nem közös antológiában, hanem a
már említett L'Ortica című folyóiratban, amely természetesen megemlékezett a Találkozás megjelenéséről, és közölte Huh István, Jenéi Gyula és P. Nagy István néhány
versét, más számaiban pedig Benedek Szabolcs és Bistey András egy-egy elbeszélését. A találkozás tehát megtörtént a testvérvárosi kapcsolatok sajátos színfoltjaként.
Szolnoknak vannak más testvérvárosai is, újabb hasonló antológiája azonban még
nincs.
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Paolo Piríni
A Szapphó apokrif töredékei című gyűjteményből
I
Mondd, miért az állandó kín?
Nem indítanak meg a könnyek?
... ha meghalt a szerelembűnös szemlélőink az istenek.
Egyedül fohászkodom... Artemisz
istennő gyors nyiláért...
... elhalványul a fény...
(...) szemlélhetem
... a végső látóhatárt
EX
Ha isten volnék
megparancsolnám, hogy mennyi
legyen a csend...

Elhagyatottan...abbahagyom még
(...)
felvirul az élet
elfeledem a hajnalt
a végső látóhatáron
XII
Nászdalhoz menekítem
óvott szüzességem
(...) a vízen ... tengeren
karjaid között (...)
égető láng lobban
... most hamuvá omlik el...
mit a szél a fák között
... a csókjaid

Paolo Pirini Forlíban született 1980-ban. Jelenleg Durazzano di Ravenná-ban
él, és a Bolognai Egyetem hallgatója. Verseit irodalmi folyóiratok közlik Fenti költeményei a L'Ortica tavaly április-júniusi (86.) számában jelentek meg.
Bistey András író, újságíró, Diósgyőrben született 1942-ben. A Szegedi József
Attila Tudományegyetemen olasz-magyar szakon szerzett diplomát. Újságíró Szolnokon. Nyolc kötete jelent meg, több regényét, novelláját, kritikáját összesen hat
nyelvre fordították le. Több olasz szerző versét és prózai írásátfordította magyarra.
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A sikerhez nincs felvonó
Dr. Anisits Ferenc, a BMW dízelmotorok világhírű fejlesztője 2001. szeptember 1-én, a város napján nyerte el Szolnok díszpolgári címét. (1847-ben szeptember
első napján érkezett az első vasúti szerelvény a Tisza-parti városba Pestről, Magyarország másodikként megépített vasútvonalán. Az Alföld gépesítésének kezdete a dátum. Az ország keleti felében az idő kereke átgördült a feudalizmusból a kapitalista
világba.)
Szolnok első díszpolgára karácsonykor tölti be 65. életévét. A német állampolgárságú, Ausztriában élő magyar mérnök 1999 óta aktív nyugdíjas. Szakmai és
politikai témájú előadások tucatjait tartja egyetemeken és főiskolákon, civil klubokban. Értekezéseket ír. A világ, benne Magyarország jövője foglalkoztatja. Érdemes
végigtekintenünk pályáját.
Szolnokon 1938-ban külvárosnak számított a Tulipán utca, ahová született.
Nem a gazdagok városrészébe. A család Miskolcra, majd a fővárosba költözött. Anisits Ferenc Budapesten, a Vörösmarty Gimnáziumban érettségizett 1957-ben, mégpedig kitűnőre. A Műszaki Egyetemen szerzett mezőgazdasági gépész diplomát.
Visszatért Szolnokra, ám 1957 eleji tiltott határátlépési kísérletének „élménye" utolérte. A rendőrségi zaklatások miatt úgy érezte, nem lesz nyugalma hazájában, Németországot választotta. Augsburgban, a MAN cég hajómotorok fejlesztési és kutató
osztályán kezdett. A bizonyítási vágy hatalmas energiákat szabadított föl a fiatal
mérnökben. Fél év alatt tanult meg németül. Előadásokat tart, tudományos munkái
jelennek meg. A Braunschweigi Egyetemen doktorált. Nem csak az „iskolapadban"
tanult. Életének abban a szakaszában beutazta Nyugat-Európát, később a nagyvilágot.
A svájci Saurer céghez került, festői környezetbe, a Bodeni-tó partjára. - Irodámból három országra láttam egyszerre.
A hatalmas hajómotorok helyett ott teherautók, autóbuszok és a FIAT személygépkocsik dízelmotorjainak fejlesztésével foglalkozott. A Zürichi Egyetemen a
common rail befecskendezésű motorokon végeztek kísérleteket. Akkor még nem
sejtették, hogy az lesz a jövő befecskendezési rendszere.
Egy régi kollégája hívta „haza" Mannheimbe, majd kérte fel a BMW az ausztriai Steyerben működő fejlesztési központjának irányítására. Annak idején Rudolf
Diesel is azon gondolkodott, hogyan lehet a dízelmotort kompaktabbá és gyorsabbá
varázsolni. A mérnöki gondolkodás alapkritériumai azóta sem változtak. Az új konstrukció fogyasszon kevesebbet, előállítása legyen olcsóbb, ugyanazt a teljesítményt
kisebb mérettel érje el, legyen könnyebb és harmonizáljon a természettel. A BMW
négyhengeres dízelmotorja a régi hathengeressel azonos teljesítményű. Súlya kisebb,
szűkebb helyen elfér, fogyasztása jobb. Ez a motor hozta meg a világhírt dr. Anisits
Ferencnek 1998 őszén, amikor a nürnburgringi 24 órás tartóssági versenyen a 3-as
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sorozatú BMW-be épített dízel „erőmű" 160 kilométerrel teljesített hosszabb távot
benzines vetélytársainál. Az volt az első alkalom, amikor a tökéletesen sportos dízel a
benzines motorokkal szerelt BMW-kkel, VW-ekkel, Lamborghinikkel Porschékkel,
Mercedesekkel egyenrangúként versenyzett és nyert.
Dr. Anisits Ferenc életének legszebb pillanataként emlékezik a győzelemre.
Örömmámorban úszott munkatársaival együtt. A hangszórók a Mi vagyunk a bajnokok-sí harsogták. A győztes autó nem zabálta a gázolajat, mégis 4 és fél másodperc
alatt gyorsult fel 100 kilométeres óránkénti sebességre.
A magyar mérnök vezetésével a dízelek három generációját fejlesztették ki. A
világon először Steyerben konstruáltak nyolchengeres dízelmotort közvetlen befecskendezéssel. Ennek modellje volt látható Budapesten, a Millenáris Álmok álmodói,
világraszóló magyarok kiállításán. Dr. Anisits Ferenc és a szolnokiak nagy bánata,
hogy a lebontott kiállításról a világhírű dízel modellje mind a mai napig nem érkezett
meg szülővárosába.
A magyar mérnököt szakmájában a dízel pápájaként emlegetik. A szakértők
egybehangzó véleménye: dr. Anisits Ferenc dízelmotorjai a világon a legjobbak, a
legterhelhetőbbek. Hat- és nyolchengeres dízeljei a „Világ legjobb motorja" címet
nyerték el kategóriájukban 1999-ben és 2000-ben. A cím a motorfejlesztés Oscardíja. Dr. Anisits Ferenc is számos német és osztrák díj és elismerés tulajdonosa. Élete
egyik legnagyobb hazai ajándékának 60. születésnapját tartja, amikor tudományos
ülést rendeztek munkásságának méltatói a Magyar Tudományos Akadémián.

Tapasztalatok, szemléletek és meggyőződések
- Ön több európai országban élt, beutazta a világot és sikeres mérnöki pályafutásra tekinthet vissza. Az utóbbi 10 évben több szakmai és társadalmi elismerésben
részesült. Mit tudnánk tapasztalataiból hasznosítani? Mi az Ön sikerességének titka?
Létezik egyáltalán „ receptje "?
- Úgy látszik érdemes volt megszületnem. Természetesen rengeteg tapasztalatra
szert tettem. Az egyik például az, hogy a mi európai kultúrkörünkben a következő generáció semmilyen tapasztalatot nem vesz át az előzőtől, hanem legfeljebb ismereteket. A sikerességnek nincs se titka, se receptje. Létezik azonban két embertípus: a „nyerő" (Gewinner, Winner) és a „vesztő" (Verlierer, Looser). Ezeket talán érdemes
megismerni, ha sikeres és boldog életről akarunk beszélgetni.
- Meg tudná ezt egy-két példával világosítani?
- A siker négy tényezőjét szeretném röviden megemlíteni, amelyek az én életemben döntő fordulatot hoztak. Az első sikerfaktor a foglalkozás választása. A
„vesztő" típus akceptálja a külvilág veszélyeit. A jóindulatú szülők a gyermekeiket a
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pillanatnyilag nagy keresletnek örvendő, vagy a generációról generációra örökölt
foglalkozáshoz szokták noszogatni. Ez jól aszfaltozott út, azonban nem a sikerhez,
hanem legtöbbször a sikertelenséghez. A „nyerő" típus ezzel szemben a saját egyéni
képessége és érdeklődése szerint orientálódik. Az ideális foglalkozás meghatározására csupán egy egyszerű kérdést kell feltenni: mi az, amit én olyan szenvedélyesen űznék, hogy azt még szabad időmben is, minden ellenszolgáltatás nélkül szívesen csinálnám, akár hobbiként. Nekem tulajdonképpen a szíjgyártó vagy a bőrdíszműves mesterséget kellett volna kitanulnom, hiszen az őseim több generáción keresztül azt a
foglalkozást űzték sikeresen. Nagyapám tanácsának ellenében, egy lelkes mérnök
lettem, a technikához érzett vonzódásomtól vezetve. A második sikerfaktor a kilépés
a komfortsávból. Legtöbb kortársunk legszívesebben védett, komfortos tömegben
húzódik meg. A viharos szeleket felfogják az egyént körülvevők. Még meg is támasztják, ha megbotlana. A tömeg biztonságot, nyugalmat, békét és gondtalanságot
nyújt. Ezért a harmonikus viszonyért viszont feláldozza az egyén a kiemelkedő minősítés lehetőségét, megelégszik az átlagszerűséggel és lemond a saját sorsának irányításáról. A fogságban élő vadállatokhoz hasonlóan kifejleszti a háziállat mentalitását. Az ilyen emberek melegházi klímában élnek. A „nyerő" típus kilép a komfortsávból és vállalja a veszélyeket. A sikerhez azonban nincsen felvonó. Ahhoz hosszú
lépcsősort kell megmászni! A felkapaszkodás igen megerőltető és veszélyes. Többször orra bukik az ember, de mindig feláll. Végül mégis lépésről lépésre feljebb kerül
a lépcsőfokokon. Kialakul a felelősségvállalás, visszatérnek a természetes ösztönök.
Hasonlóan a vadon élő állatokhoz vagy a szabadban felcseperedett növényekhez.
Mélységesen meg vagyok győződve arról, hogy csak a komfortsávon kívül lehet igazán minősülni és gyarapodni. Amikor Magyarországot elhagytam, akkor jómagam
szintén kiléptem a komfortsávból. A harmadik sikerfaktor a céltudatosság és a tettrekészség. Minden embernek vannak olyan szeszélyes álmai és életcéljai, amit a legritkábban fogalmaz meg konkrétan. Pedig egy magától értetődő és könnyen belátásra
késztető mondás szerint: aki a cél kikötőjét nem ismeri, annak semmilyen széljárás
sem kedvező. Mégis nagyon kevés ember szívleli meg ezt a bölcs mondást. Kortársaink legtöbbje céltalanul sodródik az élet hömpölygő folyamában. A sikeres embereket ezzel szemben a céltudatosság jellemzi. Ők nemcsak ismerik, hanem következetesen követik is céljaik elérését. A célkitűzés közvetlen reakciója mindig a cselekedet. Csak azoknak lesz sikerük, akik valamit tesznek azalatt, amíg mások a sikerre
csak várnak. Személyi fejlődésemre, foglalkozásomra, kapcsolataimra, egészségemre
és az anyagiakra vonatkozó céljaimat mindig rögzítem, a feladatok elvégzését pedig
rendszeresen ellenőrzöm. Negyedik sikerfaktor a „nyerő" típus gondolkodásának és
szellemének elsajátítása. A siker több, mint véletlen szerencse! (Ez csupán a sikertelenek magyarázkodása.) Nem égi jutalom, vagy zseniális csíny dolga. Egy okos
ember a sikert a következőképpen határozza meg: a siker = 5% inspiráció és 95%
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transzpiráció (izzadság). Én azt vallom, hogy a siker egy lehetőség, nagyon kemény
munkába csomagolva. Elsősorban a mi beállítottságunk eredménye. Ezért meg kell
tanulnunk úgy gondolkozni mint a „nyerő" típus. Ha tehát sikerül saját beállítottságunkra befolyást gyakorolni, akkor képesek vagyunk magunkat kondicionálni a sikerre. A szél mindannyiunk számára ugyanarról fúj. Ám nem a szél, hanem a vitorla állítása a döntő az irányra és a tempóra! Mindenki saját maga dönt ás saját maga felelős
vitorlájának kifeszítéséért és irányba állításáért. A „nyerő" típus mentális fékei a határozatlanság, a kétség, a félelem, de a kényelmesség, a kisebbségérzet és a megszokottság is. A „nyerő típusok" tudatosan képviselnek olyan értékeket (nem érdekeket!), amelyek személyes, mély és megrendíthetetlen meggyőződéseiket tükrözik. Az
igazi boldogsághoz akkor nyílik ki az ajtó előttük, ha az érdekeiket és a céljaikat
összhangba tudják hozni. Ez nekem eddig sikerült.
- Élete nagyobbik részét külföldön töltötte. Mit jelent az Ön számára a szülőföld, a haza, a nemzeti identitás?
- Az embert élete folyamán legerősebben és legmaradandóbban szülőföldje és
gyermekkori kultúrközössége formálja. A családon kívül ez a legerősebb szellemi és
kulturális kötődés. A közös gondolkodásmód, az életstruktúra és a szokások végigkísérik az embert egész életében. A haza, a nép és kultúrájának szellemi tere, ahol felnövünk egész életünkre belénk vésődik. Az ember igazán csak emberi közösségekben válhat egészséges és teljes értékű emberré. Ezért a közösség iránti szeretet nem
egyszerűen magától értetődő, hanem elkötelezettséget jelent. Arbonban 120 dolgozó
főnöke voltam, Steyerben már háromszázé. Munkatársaim saját pénzükön utaztak el
a nürnburgringi 24 órás versenyre, hogy együtt láthassuk a csodát, együtt ünnepelhessük a sikert. Jó közösség voltunk. A nemzeti sajátosságok, a nyelv, az etnikai hovatartozás, a szokások, a történelmi kulturális örökség, az elődök által nehéz küzdelmek és áldozatok által kiharcolt vívmányok mind-mind sajátos elképzelést adnak az
élet értelméről, a boldogságról, a jogról, és az igazságosságról és ezzel a közjó fogalmáról. Ezért minden egyén majdnemhogy köteles nemzete szellemi és kulturális
örökségéhez hozzájárulni és ezzel a közjónak szolgálni. Az identitás általánosan az
emberi gondolkodás, az érzelmek és a cselekmények leghatásosabb kollektív
mozgató ereje. Nincs olyan világcég (pl. BMW, Bosch) vagy klub (pl. F. C. Bayern)
vagy ország (pl. Svájc, Izrael), amely az identitás varázslatos hatalmáról könnyen lemondana. Az identitás vonzereje és a közösség érettségének foka határozza meg végül is a foglalkoztatottak, az egyesületi tagok vagy az állampolgárok azonosulását a
közösséggel. A nemzeti identitás egy ország lendítő motorja is lehet, ami a társadalmat a közös siker kilátásában összekovácsolja és átmeneti terhek, nélkülözések önkéntes vállalására ösztönzi. Én boldogan vállalom a magyar identitásomat, mert e kis
ország kulturális hozzájárulása Európához óriási és jó híre messze földön ismert.
Büszke vagyok rá, hogy ezt a hírnevet munkásságom tovább gyarapította.
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- Világcégek (MAN, Adolph Saurer, MWM, BMW) felső vezetésében dolgozott
igen sikeresen. Tanulhatnak-e a politikusok a menedzsertől?
- Egy ország és egy nagyvállalat működésében sok közös vonást vélek felfedezni. Persze sok különbséget is. Az ország döntéshozatala demokratikus erők és
nem demokratikusan szerveződött érdekcsoportok közötti hosszú egyezkedésen alapszik. A vállalatoknál ez autorikus és gyors, többnyire felülről irányított folyamat.
Különbséget látok a konkurenciában is. Ez a „tisztességes gazdaságban" sportos erő,
megmérettetés. A politikában viszont élethalálharc. A politikusok szidása a civilizált
és fejlett demokratikus államokban, de itthon is, általánosan elterjedt szokás. Meglehetősen buta szokás, hiszen a politikusok mi mindannyian vagyunk. A reprezentatív
demokrácia lényege éppen az, hogy minden parlamenti képviselőt és közvetetten
minden minisztert és államtitkárt mi választottunk. A parlamenti politikusok tehát
minket tükröznek vissza! Miután a sors gyakran a hatalmasok közelébe sodort, sikerült meggyőződnöm arról, hogy a topmenedzserek éppen azon képességekben gazdagok, amiben a politikusok szegények. A politikusok többségéből hiányzik például a
rövid, világos és szemléletes beszéd. A topmenedzserek nagy tisztelettel beszélnek
legnagyobb konkurenciájukról! Ez szimpatikus, szuverén magatartás. A politikusok
ezzel szemben igyekszenek politikai ellenfeleiket lejáratni vagy legjobb esetben nevetségessé tenni. Bizonyára sokan adnák szavazatukat olyan politikusnak, aki hasonlóan a topmenedzserekhez azt tudná mondani: „Nekem erre a problémára volt egy
ötletem. Ez jó ötlet volt. Az ellenfelem egy másik ötletet terjesztett elő. Sajnos egy
jobbat. Én az ő ötletét fogom támogatni, mert végül is az országnak az jobban szolgál. " Vajon sikerül-e ilyen mondatot valamikor egy magyar politikusnak kimondani?
Az álomból a keserű valóságba visszatérve: feltűnő, hogy a politikusok némelyike
milyen alkalmatlan munkatársakkal és főleg rossz tanácsadókkal veszi körül magát.
A topmenedzserek mindig csak a legjobbakkal dolgoznak együtt. Bizonyosságot és
bizalmat sugároznak. Velük szemben a politikusok nem ritkán tesznek ellentmondó
bejelentéseket. Megdöbbentőek a politikusok stratégiai koncepciós gyengeségei is. A
topmenedzsereknek csúcsteljesítményt kell hozniuk nemcsak a választást megelőző
rövid időszakban, hanem az év minden napján. Ezért én minden politikusnak Tom
Peters és Róbert Waterman könyvét ajánlanám olvasásra: „Keresés csúcsteljesítmények után". Ott ugyanis a szótartó tettről van szó, amelyet az igazi leadership-vezetők a közösségükre érvényes értékrendszerükben felülről lefelé a saját maguk példájával demonstrálnak.
- A magyar ember leleményességéről legendák szólnak. Az Egyesült Allamokban született a meghatározás: miről ismerni meg a magyart? Arról, hogy a forgóajtón utánad megy be és előtted lép ki. Világhírű tudósainkat leszámítva kevesebb legenda kering a magyar ember szorgalmáról, kitartásáról. Mit illesztene még a
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„nyerő" típus tulajdonságai közé? Mi a tapasztalata: hogyan vélekednek ma a magyar emberről és Magyarországról Európában és a nagyvilágban?
- A magyarok mindenütt igen jól be tudnak illeszkedni a vendégfogadó országokban (asszimilációs képesség). A különleges magyar nyelv és a filozófiai hajlamosság spekulatív gondolkodásmódot eredményezett. Hasonlóan az indiaiakhoz, kiváló teljesítményeket nyújtunk hagyományosan a sakkban, a bridzsben, a matematikában és a szoftver-fejlesztésben (absztrakciós adottság). A magyarok kimondottan
kreatívok és ötletdús fantáziával rendelkeznek (originalitás). Könnyen lelkesíthetek
és manipulálhatók. Rendkívüli odaadással képesek dolgozni egy „nagy cél" elérése érdekében (idealizmus). Igénylik a közösséget, a hovatartozást (szakmai, munkahelyi,
egyesületi stb.) (Identitás.) A magyarok nyíltak, szókimondóak és kimondottan individualisták. Csoportos együttműködésben a magyar sokszor elviselhetetlen (individuális). A leleményesség nem magyar tulajdonság! Talán újabban szükségből született a dörzsöltség, a tisztességtelenség hazai gyakorlataként. Tisztességtelen haszon,
nem a jogos és a jogtalan, hanem a siker számít!
- Mit tart a magyar társadalom legfontosabb feladatának?
- Erre az egyszerű kérdésre nehéz a válasz. Talán társadalmunk szellemi és
erkölcsi regenerációja a legfontosabb! De hogyan lehet az elszegényedett, értékeiket vesztett, a demokráciából kiábrándult tömegeket a fejükben megnyerni, ha üres a
gyomruk? Az életszínvonal javítása csak a gazdasági fejlődés felgyorsításával történhet meg. A mostani gazdasági feltételek azonban nem kedveznek a szegény tömegek
felemelésére. A gazdaság egy része gyengülő teljesítményt nyújt, a büdzsé külső és
belső adósságállománya nő (ikerdeficit), a magyar gazdaság tőkevonzó képessége
csökken, az országból kivonuló cégek száma szaporodik, a beruházások elapadnak. A
bérfeszültség kiéleződik, a munkanélküliség nő. (A kormány egy éves negatív mérlegének logikus következménye a magántőkés gazdaságban a vezetőség lecserélése
volna.) Mindenki számára világos, hogy a mai hitelek a holnap adói lesznek. A mai
magyar társadalom - úgy tűnik - feléli a jövő generáció jövőjét! Pedig lenne megoldás! Ebben a helyzetben nem segítenek a megnyugtató és ködösítő magyarázatok! A
legjobb tiszta vizet önteni a pohárba és bevallani az igazságot! Be kell ismerni, hogy
a populista gazdaságpolitika csődhöz vezetett. Azután el kell kezdeni a gazdaságpolitikai korrekciót.
- Hogyan gondolná ezt vezényelni?
- Nem szakterületem, de nem akarok kitérni a válasz elől. Nyugati szakfolyóiratok elemzői már többször megfogalmazták a tennivalókat. Vissza kell állítani a
gazdaságpolitika kiszámíthatóságát, a jegybank hitelességét, így a piaci kockázat a
külföldi befektetők számára csökken. A külföldi tőkebeáramlást az ösztönzők széles
kínálatával (egyszerűbb ügyintézéssel, szakmailag jobban képzett munkaerőkkel) fel
kell élénkíteni. A világszerte kialakult befektetés-ösztönzési versenyben az az ország
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nyer, amelyik rugalmasabb, jobb szakképzési, oktatási, átképzési tervekkel és jobb
kutatás-fejlesztési környezettel szolgál. Az adórendszer folyamatos egyszerűsítése
mellett szükséges lenne a különböző adók (társasági és iparűzési adók) és a járulékos
költségek csökkentésére is. A kis- és középvállalkozások támogatását vissza kell
állítani. (Széchenyi-terv revitalizálása.) Az agrárgazdaság gondjait sürgősen orvosolni kell. Az EU-csatlakozáshoz a. felkészülést fel kell gyorsítani Egyedül az export
támogatása vagy a belső fogyasztás serkentése nem segít. Mindkettőt erősíteni kell.
A legfontosabb azonban a járulékos költségek csökkentése, a mai elavult struktúrák reformja.
- Ön már az EU állampolgáraként élte meg Ausztria csatlakozását. Milyen különbséget lát Ausztria akkori és Magyarország mai felkészülésében?
- Szembeötlő különbözőséget látok. Magyarországon az EU-csatlakozás szinte
csak arról szól mennyi pénzt (baksist) sikerül majd az EU-ból kicsikarni. Hogyan
lehet a pénzfogadás előfeltételeit legjobban biztosítani? Sajnos, hiányzik a tájékoztatás még a mai napig is arról, hogy ez az EU-támogatás az évi költségvetés vagy GDP
százalékában mennyire elégtelen és jelentéktelen összeg a gazdaság fellendítésére,
illetve Magyarországnak az EU-hoz való gazdasági felzárkóztatásához. Ausztriában
ezzel szemben a versenyképesség növelésének kérdése állt a viták kereszttüzében. A
hivatalos szervek a gazdasági vezetőkkel együtt vitatták meg a versenyképesség javításának legjobb lehetőségeit. Én is részt vettem ezeken a tárgyalásokon. Akkoriban
született meg a „Cluster" ötlet, amely azóta nagyon elterjedt és ma nagy sikerrel működik az ország valamennyi régiójában. Ezt a szót magyarul „fürtösödéssel" írják körül, ami különböző cégek régiókban történő, jogilag kötetlen együttműködését jelenti
új termékek kifejlesztésére. így Graz körül a Chrysler, a Magna, az AVL és sok más
kis cég illetve az egyetemek fejlesztenek együtt a járműiparban az állam támogatásával (a kutatási, fejlesztési támogatás az EU-ban átlagosan 2-3 százalék, míg Magyarországon 0,8 százalék).
- Közismertek a Magyarország régiói közötti különbségek. Az élen a főváros
és környéke, azt követi Győr-Moson-Sopron megye és messze lemaradva zárják a
sort a keleti megyék. Amikor az ország gazdasági fellendítésének követelményeiről
beszélt, egységes egészként kezelte Magyarországot. Holott idehaza több évtizedes
vita folyik arról, mely országrészek fejlesztéséé legyen az elsőbbség. Európa nyugatifelében mit tapasztalt a hátrányosabb régiók fellendítésére?
- Természetesen ismerem a régiós különbségeket és Észak-Alföld hátrányos
helyzetét. A legfőbb problémaként az „önkormányzatok" mai napig tartó alárendelt
szerepét okolom a kialakult helyzetért. A németek föderalisztikus rendszere biztosította a szolidáris elosztást. (Bajorország, Baden Würtenberg szubvencionálja a
szegényebb tartományokat.) Magyarországon az elosztás mindmáig fővárosközpontú. Az önkormányzatok anyagi forrásait annyira kell javítani, hogy képesek le105

gyének befektetéseket a kormánytól függetlenül kezdeményezni. Ma Magyarországon még mindig tervgazdálkodás folyik. Minden megtermelt forint több mint 50
százalékát a kormány osztja el.
Bajorország felemelkedését az utolsó harmadból az első helyre 1965-től követtem. Az agrárorientált tartományból „high-tech" országrész lett. 1972 olimpia
Münchenben. Szinte újjáépítették az egész várost. A legjobb, legszigorúbb érettségi a bajor. A bajor multik (BMW, AUDI, SIEMENS, MTU, GRUNDIG, MAN,
DORNIER, ZF) támogatása, a középvállalkozások (ZEUNA-STÁRKER, KNORR
BREMSE) szaporodása, az autópálya-építés (München-Memingen-Lindau; München-Nürnberg-Würtzburg) és regionális szakképzés segítette élre a bajorokat.
- Ön nem csak Szolnok, hanem Steyer díszpolgára is. Mik a tapasztalatai?
Ha teljes egészében csak az Ön szándékai teljesülnének, miként lehetne még aktívabb díszpolgára szülővárosának?
- Egyelőre minden erre irányuló kísérletem kudarcba fulladt. Se a főiskolák,
se a polgári körök, se a hivatali vezetők nem igénylik a tanácsomat. A nyugati gazdaságban híres topmenedzserek és multik keresett és drága tanácsadója vagyok. A
Linde vezérigazgatója, dr. Reitzle ugyanúgy, mint az OPEL vezérigazgató Forster,
vagy a VW-főnök Pischetsreder sokat tartanak rólam és nem restellik kikérni a
véleményem. Személyes ismeretségeim a német és az amerikai autóiparban bizonyára hasznosan szolgálhatnák egy szolnoki befektetői találkozó megszervezését.
Szolnok testvérvárosa Reutlingen. Még sohasem hívtak meg a szolnokiak közös látogatásra, hogy a kapcsolatteremtésben segítsek. A házam egy 5000 lakosú fürdőhelyen, Bad Hallban van. Sok olyan példát látok, amely hasznosítható lenne Szolnokon is. Itt lesz 2005-ben például az osztrák virágkiállítás. A hőforrás mellett csak
a színvonalas turisztikai kínálat csábít rengeteg vendéget. Mit lehetne átvenni?
Nyelvtudásommal segíteni tudnék - önzetlenül - az EU pályázóknak. Ipartelepítési
tárgyalásokon vehetnék részt, hiszen azt látom, hogy az új üzemek itt gomba módra nőnek ki a földből. Fölajánlok egy kiállítást a munkásságomról, szívesen tartanék előadásokat az innovációról. Vagy arról, hogyan kondicionáljuk magunkat a
változásokra. A felsorolást még hosszan tudnám folytatni.
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Erdélyi Gábor:

Hitükben rendíthetetlenek
- Hát így nézünk ki - mondja Nagy György, Csetfalva polgármestere, miután a rövid falujárást követően a község központjában kiszállunk szolgálati Volgájából. Erezhető elégedettség bujkál az ötvenes éveit taposó, széles vállú, kemény
kötésű férfi hangjában, amit nyomban meg is indokol. - Aki megfordult nálunk a
legutóbbi árvíz után és látta a pusztítást, tudja miről beszélek. A falun két nap alatt
kétszer is végigsöprő áradat folyómederré változtatta a főutcát, amelyre korábban
soha nem kapaszkodott fel a víz. Egész utcarészeken dőltek le a házak. Ma viszont
már szinte semmi nyomát nem látni a tragédiának.
A polgármester állítása azonban, ahogy mondani szokták, nem egészen felel
meg a tényállásnak. Az ugyan valóban igaz, hogy a ledőlt, megrongálódott és a felújításra szorult házak döntő többsége mára már újjáépült, illetve egynémelyiken
az utolsó simításokat végzik, de az új épületek nagyon is feltűnőek, kiválnak a
többiek közül, jócskán megváltoztatva ezzel a település korábbi arculatát. Sokak
szerint egyenesen idegenné teszik a faluképet. A pénzhez ugyanis az állam csatolta a felépíthető házak tervrajzát is, amelyek kizárólag kétszintes épületek felhúzását irányozták elő. Más választás nem volt. Néhányan ugyan megpróbálkoztak
eljárni a különböző hatóságoknál, azzal érvelve, hogy nem való a parasztnak az
emeletes ház, de a Kijevben elfogadott döntést senki nem akarta megváltoztatni.
Többen viszont még az eredi tervet is egy újabb emelettel, vagy a megadott négyzetméterek kibővítésével fejelték meg. Ha már nyújtózkodunk, akkor nyújtózkodjunk! - gondolhatták, csakhogy jó néhányan még ma is ennek a terhét nyögik,
hiszen a plusz négyzetméterek költségeit már nekik maguknak kell előteremteni.
Nagyok, hatalmasak az új házak, egyik-másik meglehetősen ízléstelen is, ám a
többségükről mégiscsak el kell ismerni, hogy a virágos erkélyekkel, a rendezett
udvarokkal és festett kerítésekkel, önmagukban legalábbis, igazán kellemes látványt nyújtanak.
- Az árvíz után sokan feltették maguknak a kérdést a faluban: vajon ki a
bolond, aki megy, vagy aki marad? - pergeti vissza az akkori eseményeket a polgármester. - Volt, aki gondolkodás nélkül az elköltözés mellett döntött, és elfogadta a ledőlt háza helyett valamelyik másik faluban, illetve Beregszászon számára
felkínált házat vagy lakást. Igaz, nem sokan voltak ilyenek, mert az emberek többsége hallani sem akart arról, hogy elköltözzék.
„A csetfalvai emberek szeretik a falujukat, és semmi pénzért nem mennének
el innen". Ezt már Boros Sándor mondja, aki egyike azoknak, akiknek a házát
szintén teljesen elmosta a víz, ám még csak meg sem fordult a fejében, hogy valahol másutt folytassa az életét, jóllehet mindkét lánya, akik más-más faluba mentek
férjhez, nagyon szerette volna, ha hozzájuk költöznek. Ők maradtak. A csetfalvaiak
szerint ugyanis elsősorban azok akartak elköltözni, akik máshonnan kerültek be a
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faluba és képtelenek voltak gyökeret verni, vagy pedig már évek óta másutt dolgoznak, így most a költözéssel közelebb kerültek a munkahelyükhöz. Illetve volt
néhány olyan család is az elköltözöttek között, melyek tagjai a világ végére is elmennének, csak dolgozni ne kellene.
1. Csetfalva valójában soha nem volt jelentős település, hiszen közigazgatásilag is - az utóbbi néhány év kivételével - mindig valamelyik szomszédos település társközsége volt. Évtizedeken keresztül megközelíteni sem volt könnyű, hiszen
nem volt buszjárata, a vonatok pedig nem álltak meg, jóllehet közvetlenül a
falu elején robogtak el.
2. Ma viszont már nem így van - mondja nem kis büszkeséggel Nagy
György, aki az önálló tanács létrehozása óta birtokolja a hivatalos megfogalmazás
szerint a „falu elnöke" tisztségét. - Autóbuszjárata ugyan ma sincs a falunak, de a
helyiérdekű vonatok már megállnak. Amióta pedig a település is bekapcsolódott
a falusi zöldturizmus mozgalomba, jönnek, egyre többen jönnek Csetfalvára, ahol
15 háznál kétágyas szobákkal, fürdőszobával, hagyományos magyar ízekkel és
vendégszeretettel várják a vendégeket, természetesen elsősorban Magyarországról.
A többnyire autóbuszon érkező látogatók általában csak az éjszakákat töltik a faluban, hiszen nappal Kárpátalja különböző kulturális és történelmi nevezetességeit
keresik fel, de annak a néhány családnak még ez is jól jön, hiszen hozzájut egy kis
jövedelemhez.
3. A Kárpátaljáról kiadott legtöbb térképen ugyan hiába keresi a tájékozódni
akaró utazó Csetfalva nevét, mégsem kell tartania attól, hogy eltéveszti a falut, hiszen bármelyik irányból is közelíti azt meg, harangtornya messziről eligazítja. A
hétszázat alig valamivel meghaladó lélekszámú kisközség Beregszász és Nagyszőlős között félúton, az egykori Bereg és Ugocsa megye határmezsgyéjén, a
tőle keletre lévő országúttói kissé félreesőén húzza meg magát. Körötte a síkvidéki
tájat északi irányból a szomszéd települést szegélyező hegyek, Nyugat felől a vári
erdő, Dél felől pedig a Tisza határolja, ez utóbbi a szó valódi értelmében is, hiszen ezen a szakaszon a folyó már az országhatár szerepét is betölti Ukrajna és
Magyarország között. A határ pedig, mint általában mindenütt a világon, nem
csupán az emberek mozgási lehetőségeinek, hanem a gondolatainak és reményeinek is korlátokat szab. Hiába álmodnak és vágyakoznak, örülnek és sírnak, szeretnek és szenvednek, imádkoznak és dalolnak egy nyelven az ukrán oldalon lévő
Csetfalván és a folyó túlpartján lévő Milotán az emberek, mégis úgy tűnhet,
mintha valójában nem ugyanazon a nyelven beszélnének.
Ezt maguk a csetfalvaiak állítják, hiszen amióta szabadon járnak-kelnek át a
határon, tudják, hogy odaát, a beregi táj tiszántúli részén lévő településeken sem
fonják kolbászból a kerítést, az emberek valahogy mégis másképpen élnek, jobban
és könnyebben boldogulnak. Ideát viszont mintha megállt volna az idő, jóllehet ők
sem álmodnak lehetetlent. Meg nem is akarnak ők sokat, elérhetetlent pedig külö108

nősen nem, csak megélni a munkájukból emberi módon, ami igazán nem nagy kívánság. A valóság ugyanis merőben más: se munka, se kereset, se remény. A
polgármester szerint a felnőtt lakosság legfeljebb tíz-tizenöt százalékának van állandó munkája, míg a többi a korábbi mezőgazdasági nagyüzem felparcellázott
földjein próbál megélni.
- De csak próbálkozik, hiszen megélni nem tud - kapaszkodik bele a polgármester utolsó mondatába ifj. Papp Zoltán, aki éppen abban a pillanatban lépett
be a polgármester irodájába. Zúgolódása nem alaptalan. Moszkvában végzett főiskolát a hetvenes években, amikor még nagy keletje volt Kárpátalján a konzervipari
szakembereknek. Egy magára valamit is adó mezőgazdasági nagyüzem ugyanis
egyszerűen elképzelhetetlennek tartotta, hogy ne legyen konzervgyára, mivel nem
tudtak annyi konzervet előállítani, amire ne találtak volna vevőt az orosz piacon.
Mint szakembernek, neki is jobbnál jobb ajánlatai voltak, több konzervgyárat beindított, talpra állított. Jól kerestek az ott dolgozó munkások is. Aztán felbomlott a
birodalom, lehúzta előttük a rolót az orosz piac, bezártak a konzervgyárak, utcára
kerültek az emberek. Köztük ő is. Eleinte még reménykedett, hátha csak átmeneti
válságról van szó, ám később feladta. Próbálkozott itt-ott, ezzel-azzal, de be kellett
látnia, csak saját magában bízhat. Disznóhizlalásba kezdett, majd zöldségtermesztéssel is komolyan kezdett foglalkozni, hiszen a két fiáról, akik közül az egyik
egyetemen, a másik pedig főiskolán tanul, szintén gondoskodni kell. Tavaly például nagyon jól jövedelmezett az uborka, de nem panaszkodtak azok sem, akik paradicsomot termeltek, ám az idén mindkét zöldségből túlkínálat van, jóllehet a termés is gyengébb. Elhatározta: jövőre káposztával próbálkozik, arra ugyanis változatlanul nincs esélye, hogy esetleg a szakmájában is sikerül elhelyezkednie. Ötven
éves fejjel pedig már nemigen kezd valami újhoz az ember, hiszen a nálánál sokkal
fiatalabbak sem tudnak állandó munkához jutni, ráadásul a kishatárforgalom felszámolásával a „bátyus turizmusnak" és az idénymunkának is befellegzett.
A honfoglalás kori monda szerint Árpád hű szolgájának, Csetnek a nevéből eredő Csetfalva számára az elmúlt évszázadok során sok mindent jelentett a
folyó, de megélhetést sohasem. A hajdani, zömében földművelésből élő zsellérek
és napszámosok ugyanis nem értettek a halászathoz, legfeljebb csak a kosárfonáshoz, amelyhez a folyó árterületén burjánzó füzfabokrok bőségesen megteremték a
kiváló alapanyagot. Az emberek félték és szerették a folyót. A tavaszi és az őszi
áradások során rettegtek tőle, hiszen sokszor elragadta tőlük ingóságaikat, ám
büszkék is voltak rá, becézgették, dalaikba foglalták, szomjukat oltották gyöngyöző, forrástiszta vízével. A „felszabadulást" követő szovjet évtizedekben pedig,
amikor a „nagy dicső hon..., melynek a világon nincs sehol se párja, mert lakói
szabad emberek", szögesdrótból font kerítéssel és jelzőrakéta-rendszerrel határolta
el a falut a Tiszától, a folyó számukra az egyik összekötő kapcsot is jelentette az
anyaországgal. Az emberek gyakran csak azért mentek ki a falu szélén épült töl109

tésre, hogy megpihentessék a tekintetüket a kőhajításnyira lévő folyó felszínén, azt
remélve, hogy a víz hátára veszi és magával sodorja bátortalan sóhajukat és üzenetüket is, amelyet még önmagukban is csak félve fogalmaztak meg, hiszen soha nem
lehetett tudni, esetleg nem csacsogják-e ki azt a szertelen hullámok még a határ
innenső oldalán.
A ma is színmagyar település legnagyobb büszkesége azonban a kazettás templom és az 1796-ban épült tűhegyes sisakú, közel hetven méter magas,
négy fiatornyos, faszerkezetű harangtorony. A hajó kazettái sakktáblaszerűen
váltakozva, sötétebb és világosabb mezőkből állnak, virágos ornamentális díszítésekkel. A hatvan festett táblából álló alkotás - az egyik kazetta feliratának tanúsága szerint - Sándor Ferenc keze munkáját és tehetségét dicséri. írásos feljegyzések
szerint a festett táblák olyannyira megnyerték a községben többször is megforduló
Móricz Zsigmond tetszését is, hogy le is rajzolta azokat magának jegyzetfüzetébe. A krónika szerint a nagy írót családi kapcsolatok kötötték Csetfalvához. Egy
ideig ugyanis itt volt református pap anyai nagyapja és itt született édesanyja is. A
faluhoz kötődő kapcsolatát a templom falán elhelyezett emléktábla őrzi. Ugyancsak emléktábla állításával fejezte ki tiszteletét az utókor gróf Széchenyi Istvánnak
is, aki 1847-ben a Tisza-szabályozás munkálatainak menetét tekintette meg a
vidéken. Szeptember 9-én a Pannónia gőzös Csetfalva és Tiszaújlak között zátonyra futott. Az éjszakát Széchenyi és kísérete ugyan a hajón töltötte, ám mikor belátták, hogy útjukat egyelőre nem folytathatják tovább, felkeresték a vidék néhány
települését. A feljegyzések szerint szeptember 10-ét Csetfalván, 11-ét pedig Badalóban töltötték.
A mai Csetfalva, amelynek földjeit egykoron a Széchy-, Lónyay-, Tarczay-,
Balassi-, Rákóczi-, Mikolay-, Báthory-, Anarcsi-családok birtokolták többek között, csendes, nehezen boldoguló kisközség. Az itt élők szerint túlságosan is csendes, hiszen még egy rendes korcsmája sincs. Ellenben mégis büszke, mert van
mire emlékeznie, van mit ápolnia, és van két temploma is. A messze földön híres
református temploma mellett ugyanis két éve a 250 hívet számláló római és görög
katolikus gyülekezet is gyönyörű szentélyt állított, ám mivel az igét minkét helyen magyarul hirdetik, az emberek mindkettőbe szívesen betérnek. Hitükben
rendíthetetlenek.

Erdélyi Gábor 1948. Csetfalva. Újságíró Ungváron. 1993-2003. márciusa
között a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője, jelenleg a lap főszerkesztő-helyettese.
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Kereskényi Sándor:

Markó és Tőkés
A gondoskodó atya és a lázongó fiú
A különféle dramaturgiai technikák alkalmazása nemcsak a színházban megszokott, hanem a közéletben is. Machiavelli, mint gyakorlott színpadi szerző, hamar
észrevette ezt, s politikai pedagógiájának egyfajta eszmei középpontjává tette. Az általa megjelenített firenzei közélet színes és fordulatos színházi intrikák hajmeresztő kavargásának tűnik. S a katarzis sem marad el: nincs szörnyűbb annál, mint amikor egy
politikusról kiderül, hogy elfelejtette a szerepét. Ez az alkalmatlanság tragikus ismérve, és egyértelműen jelzi: az illető egyszerre felelőtlen, képzetlen, óvatlan, mai szóval
élve nem egyéb műkedvelőnél ott, ahol a szaktudás alapkövetelmény.
Mundus vult decipi - a világ elvárja, hogy becsapják, ami, tekintettel az emberiség fölöttébb szánalmas erkölcsi és szellemi állapotára, bizony egyáltalán nem
meglepő. Ezt a nem éppen lelkesítő tényt kétféleképpen lehet megélni: az amatőr értetlenkedő érzelgősségével és a profi értő céltudatával. Azt persze a firenzei mester is
sejtette, hogy a célokat legfeljebb utólag avathatja szentté a történelem. (Egyébként
Machiavelli legnagyobb gondja éppen a történelmi felelősség megragadhatósága volt
- honnan tudhatná egy zsoldosvezér, például Castruccio Castracane, hogy mikor alakít az örökkévalóság elvárása szerint: akkor, ha belép Amalfi hercegnő budoárjába,
vagy éppen akkor, ha kilép onnan, mondjuk az ablakon által? Magyarán: mikor van
több esély arra, hogy ledöntsön a lábáról egy kariatidának álcázott Habsburg-kémnőt,
amikor a sötét folyosón botorkál, vagy amikor öles léptekkel szeli át a kertet?)
Az ördög természetesen a részletekben lakik, méghozzá a legapróbb részletekben. Nyilván elsősorban Kleopátra orrának hosszúságáról vagy Zách Klára fürtjeinek rövidségéről van szó, ámbár a férfiak eszének rőfmértéke sem lebecsülendő.
Ahhoz, hogy egy politikai cselekvés - netán történelmi mü - mértékét megállapíthassuk, nemcsak a hosszát, hanem a „mélységét" is meg kell vizsgálnunk. Az egyiptomi teokrácia látványos bukásáért hiába okolnánk Octavianus homoerotikus hajlamait, vagy a magyar történetírást máig lenyűgöző Zách-ügyben aligha elegendő csupán a korabeli francia, lengyel vagy magyar nemesi szexualitás rítusaira hagyatkozni.
Az igazi gond a tények és értékek egyfajta jelelméleti korrespondenciájának a megállapítása. Mitől lesz valakiből áldozat, amikor pedig minden esélye megvan arra, hogy
ne szenvedő, hanem cselekvő alanya legyen a történelemnek?
Machiavelli szerint a politikai vezetőnek úgy kell viselkednie, hogy kortársai
azt fedezhessenek fel benne, amit éppen akarnak. Mindez azonban hatalmas alkotói
erőfeszítést igényel - színházi értelemben. S itt utalhatunk talán Diderot színészparadoxonára is: a jó színész pontosan akkora hidegvérrel zokog a színpadon, amennyi
elegendő ahhoz, hogy az egész nézőtér elpityeregje magát. A kóklerek őszinte szen111

védése - megszenvedett dilettantizmusa - nem jelent semmit a néző számára, legfeljebb feszélyezi, kiábrándítja, távolságtartásra készteti.
Markó Béla és Tőkés László politikai szereplése, szerepalakítása számos megszívlelendő tanulságot kínál a szociálpszichológiai szerepelmélet és a pszichohistóriai vétetésű személyiségelmélet számára. Mindketten kifejlett színpadi érzékkel rendelkeznek - s ez mindkettőjük esetében leikük mélyéből fakad. Cicerói szóhasználattal
élve - kissé patinásán, de nem egészen ok nélkül, azaz eléggé pontosan fogalmazva a religio academica és a religio civica, a tudós és a honpolgári hit sajátos forrásairól
van szó.
Markó, aki alkatánál fogva tudós költő, afféle poéta doctus, kezdettől fogva törekedett saját költői hitvallásának kialakítására. Ebből a nyolcvanas évek közepétől,
etnikai színezetű religio poetica lett, a magyar módra heroikus életforma szükségszerűségének fájó felismerése. A pátoszt azonban mindig mérsékelte az apai örökség: a
paraszt-polgári józanság, a plebejus keserűség, annak csendes, fegyelmezett, mindig
gyanakvó, de mindig a másságra is nyitott hordozása.
Ennek a nyitottságnak köszönhetően Markó eddigi politikai szerepvállalása
négy, egymással szorosan összekapcsolódó szakaszra bontható. A nyolcvanas évek
közepétől az intellektualitás jegyében azonosította önmagát, s a romániai magyar értelmiségi ellenállás egyik fontos figurája volt. 1990-93 között úgy tartották számon,
mint a dialógus-készség ígéretes megtestesítőjét - így lehetett az 1993-as brassói
RMDSZ-kongresszus egyetlen valóban esélyes elnökjelöltje. Szövetségi elnökként,
főleg 1994-97 között, rendkívül jól kamatoztatta kommunikációs és közvetítő hajlamait. Ám 1998-tól kezdve erőt vett rajta az a hivatalnok-hajlam, ami alkatának
egyébként is régtől sajátja - a pedáns, precíz számítás alapján való politikai tervezés
és cselekvés igénye. Valószínű, hogy az RMDSZ-nek (különösen 1999 és 2002 között) éppen erre volt szüksége. A mai konzervatív Markó azonban már nemcsak ellenfeleit, hanem lelkes párthíveit is irritálja, elsősorban a kisebbségi, de némileg az
anyaországi politizálásban is példátlan, furfangos és körültekintő hagyományőrzésével, megfontoltságával, olykor nehézkesnek látszó döntés-előkészítéseivel.
Tőkés Lászlót egészen más fából faragták. Régi református családból származó,
kisnemesi székely sarjadék, az örökké elégedetlen fajtából. (Ha valaki elolvassa Benda Kálmán történészprofesszornak a Tőkés István erdélyi református egyháztörténetéhez írott szalonképesítő előszavát, rögtön megsejtheti azt, hogy az apáról mennyi
elégedetlenség és hatalomvágy szállt a fiúra.) Tőkés László, aligha véletlenül, lázongó prófétaként lépett fel mindjárt a legelején, s mindmáig ez maradt a kedvenc közéleti szerepe.
Az igazságérzetnek és az önhittségnek ez a baljós keveréke meghatározta minden lépését 1988 után. Az események igazodtak a szerephez, legalábbis egy ideig. A
már említett 1993-as kongresszuson azonban Tőkésnek hátrálnia kellett. Megtette,
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látszólag nyugodtan és céltudatosan. Cincinnatusként visszavonult a felekezeti életbe. Ám a gravitas éppoly kevéssé jellemző sajátja, a mértéktartás olyannyira kevéssé
érdekli, hogy hamar kiderült, szándéka ezúttal is a celebritas vágyának kielégítése.
Szomjúhozta a dicsőséget, követelte a hírnevet, megragadta a hatalmat - példátlan
tisztogatást végzett a Kiralyhagómelleki Református Egyházkerületben, s akiket szép
szóval és ajándékkal nem tudott a maga oldalára állítani, azokról egyszerűen levette
„a szolgálat gyönyörűséges igáját".
így aztán módja volt rá, hogy - ahogyan azt egyik párthíve írta róla - „a kívülállás ihletett politikusa" legyen. A törvényhozó szerepét különösen magához illőnek vélte ez a nagy intuíciójú Szólón. 1998 óta a partvonalról kiabált be a pályára szándéka szerint vezetőedzőként. Utasításai azonban elsősorban azért nem találhattak
meghallgatásra, mert a politikai pályán nem sokat lehetett kezdeni velük. Amit ma
mondott, az ellentmondott a tegnapinak, és egyáltalán nem készítette elő a holnapit.
Ennek a csapongásnak jellemző példája lehet, hogy míg tegnap az autonómiaprogramot kérte számon (ami ugyebár azt is feltételezi, hogy egyúttal elismeri az etnikai közösséget alkotó egyének erkölcsi és politikai önállóságát is), ma már a kivándorlás fokozódó veszélye foglalkoztatja (megfeledkezve arról, hogy a távozók úgyszólván éltek emberi jogaikkal), holnap pedig már annak a kettős állampolgárságnak
a megadását kezdi sürgetni, amelyről könnyen kitalálható, hogy sok mindenhez hozzájárulhat, kivéve a kisebbségi autonómia gyakorlati megalapozását.
Meglehetősen leverő látvány, ahogyan a protestáns egyházfő emelt fővel elsétál
a kereszténység kétezer éves nagy tapasztalata mellett - az önrendelkezés témája
ugyanis görög-latin jogelvekre, valamint a zsidó moralitásra építő keresztény program. Nyilván mindig azoknál a közösségeknél és egyéneknél játszhatott közéleti
kulcsszerepet - mondjuk a flandriai városoktól egészen a kanti etikáig -, amelyek és
akik egyébként a leghatározottabban elutasították az individualitás méltóságának
bármiféle megnyirbálását.
Ha Markó konzervatív, akkor Tőkés egyenesen anakronisztikus jelenség. Mégis
sok híve van, elsősorban érzelmi okok miatt. Az emberek azt szeretik benne, amit
magukban szeretnének: a nagyívü tervezést, a folytonos kritizálást, és persze, mindenek előtt az „őszinteséget". Csakhogy a Tőkés-féle őszinteség, amint az előbb láttuk,
mindig egy adott pillanatnak szól, és kisebb gondja is nagyobb annál, hogy számot
vessen a nemzeti történelem riasztó tanulságaival. (Ezeket a tanulságokat, mindig az
adott körülményekhez idomítva, csupán kiapadhatatlan közéleti ékesszólásában használja fel.)
Ha Markó hívei a mindenkori óvatosak és szemfülesek, akkor a Tőkés emberei
a saját nagyotmondásuktól elérzékenyülő tehetetlenek, akiknek mellesleg erős ambíciója a sekélyes etno-kulturális önigazolás. Ők az örök szoborállítók, a magyar névtáblák ádáz követelői, a fesztív mozzanatok örök visszatérésének igénylői - az önün113

neplő kismagyarok, akiket egyáltalán nem zavar, hogy a felállított szobor jóformán
esztétikai csőd, hogy a anyanyelvi névtábláját megkapott utcában már egyetlen magyar sem él, hogy a fesztivitásokon ugyanazok a matuzsálemek köszöntik egymást,
vidékies meghatottsággal.
Tőkésnek tehát sikerült elérnie azt, amiről a román etnokrácia legfeljebb titokban ábrándozott: az erdélyi magyar hagyomány formalizálódott, kiürült, megcsontosodott, valamint egyre sebesebb léptekkel halad a maga alapozta cifra síremlék
felé. A technokrata beállítottságú kisebbségiek, a „gazdáskodni vágyók" óhatatlanul
Markó körül kezdtek gyülekezni, s egyébként is hozzácsapódott minden olyan karrier-éhes potenciális közéleti szereplő, aki úgy vélte, a reálpolitikai szempontokkal
ajánlatos lesz számot vetni a továbbiakban is.
A romániai magyarság politikai színházának visszatérő képe az, ahogyan Markó
találkozókon és értekezleteken megjelenik hatalmas hivatalnok-táskájával, és gondterhelten számba veszi ügyfeleit. A másik oldalon a püspök tör előre, lehetőleg ünneplő ornátusban, kegyes mosollyal üdvözölve temetőkben vagy templomokban gyülekező szájtátó rajongóit. Jean Baudrillard tollára illik ez a kép, s bizonyára jót szórakozna rajta Pierre Bourdieu is, a kérdés csupán az, hogy a mai romániai magyar ifjúságnak van-e még elég érzéke és kedve a politikai szemiotikához avagy a közélet
újabb szociálpszichológiájához?
Markó tehát a bibliai apa gondoskodó és számonkérő ősképét testesíti meg - s
egyre aprólékosabb gonddal szortírozza a szaporodó problémákat. Tőkés az örökké
lázongó fiú archetípusát mutatja, mindig ígér valamit, mindig várakozást kelt, mindig
megy tovább. Úgy tűnik, mindkettőjük számára az a legnagyobb kihívás, hogy mit
kezdjenek az egyre alaktalanabbá váló posztmodern idővel.

Kereskényi Sándor (1951, Szatmárnémeti) tanár, esszéíró, 2000-től a Szatmár
megyei RMDSZ szenátora (országgyűlési képviselője Románia Parlamentjének felsőházában). Politikai elemzései romániai és magyarországi kiadványokban olvashatók.
Kötetei: Római délután (1995), Homo christianus (1999), Otthon a történelemben
(2003). A fenti szöveg a Szerep és személyiség című hosszabb tanulmány része, amely
Románia politikai évkönyvében jelenik meg 2004 elején.
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Szálai Csaba:

Ügy üssön meg...

Kenderes. A Kossuth utca 92. szám alatt alacsony házikó. Keserű Lajosé, az egykori csendó'rtörzsó'rmesteré. A 90. évét tapossa, ha fölkel az ágyból. Éjjeliszekrényén gyógyszerei, mellette egy füzetlap, rajta a fontos gondolatok. S ott feketéllik
bőrkötésben a Biblia. A mackósán öltözött, termetes aggastyán széket húz maga
alá s letelepedik.
- Mi volt eredetileg a foglalkozása?
- Férfiszabónak tanultam, de a nagy gazdasági világválság '29-ben munka nélkül hagyott engem is. Végigjártam az országot, de hát akkor új ruhát nem nagyon
csináltattak még az urak se. A szakmám cserbenhagyott. Elmentem hát önként katonának. A 4. határőrségnél szolgáltam Darócihalmán. Nem tetszett, hogy a katonaság vasfegyelmet követelt. A szigor miatt átkértem magam a csendőrség pécsi 4.
gyalogezredéhez.
- Ott akasztotta össze a bajuszt a nyilas pártitkárral?
- A dombóvári gettóhoz vezényeltek. Előbb Szekszárdon töltöttem el a kötelező félévem. Amikor tudtam, ha nem is nagy dolgokkal, de segítettem a zsidókon.
Egy Hirsch nevű bútorgyáros zsidó panaszkodott, hogy elfogyott az ennivalójuk
odabenn.
- Rendben! Majd velem jön ki a piacra, vásároljon amennyit csak akar, de maga
nem szól senkinek egy kukkot se. Érti? Az összevásárolt húst, krumplit, miegymást.
Pécsre vitettem a nagy csomagot egy Porubszky nevű emberhez. 0 közvetített.
A szolgálat éppen lejárt. Bent már tudtak arról, hogy mi történt. A szolgálatvezető rám szólt.
- Hát nincs ennivalójuk - szabadkoztam, de azt is odavágtam, hogy amíg itt
vannak, mi felelünk értük. Az élelem aztán átjutott a kapuőrségen, engem meg följelentettek a kerületparancsnoknál. Hajmáskői pedig nyilas érzelmű volt, de nagyon.
Kihallgatott, a társamat is kihallgatták. Őt roppant sajnáltam, mint jogvégzett embert.
Az apja evangélikus pap volt, így csaptak ki bennünket a frontra. Ő oda is veszett.
- Térjünk vissza a dombóvári esethez.
- A nyilasok föl akartak vonulni, de törtek-zúztak. Történetesen akkor jött oda
Szálasi Ferenc, a nemzetvezető. Akkor már a zsebemben volt a főbíró fölhívása,
oszlassuk széjjel a menetet. Szálasi, dacára, hogy mindig utáltam őket, úriember
módjára viselkedett. Közöltem vele, hogy nem tarthatják meg a fölvonulást.

' Részlet a szerző Cigánykaraván indulj! című, a Hortobágyra kitelepítettekről szóló,
rövidesen megjelenő könyvéből.
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- Ő csak a pártirodába megy. Megnézi az elszámolásokat, de Szatra Pál ellenszegült.
- Mint kicsoda?
- Mint a helyi nyilasközösség vezetője.
- Dacolt? Ellenszegült?
- Én mint járőrvezető elrendeltem a társamnak, Balatoninak, bilincselje meg.
Amikor aztán a karperecet rá akarta kattintani, hozzákapott a puskájához. Én - ez a
valóság! - megütöttem. Megjegyzem, soha nem bántottam senkit, ha a törvényt, a
szabályokat betartotta. Bekísértük, de megkértem a büntető főbírót, hogy ne engedje
szabadon, mert hát adtam neki egy pofont.
- No, Keserű bácsi én sem kértem volna abból. Úgy látom, igen jó erőben van
még mindig.
- Az ám, de a főbíró Szatra Pált futni hagyta. Este már meg is érkezett a távirat
rádión. így aztán sok lett a rováson, újabb kihallgatás. S ki is vágtak mindjárt a frontra. Kiev alá. A halál torkába.
- Nem a Donnál esett fogságba?
- Nem, nem, Budán! Mit mondhatnék a januári harcokról? A Csalogány utcában
lebombáztak egy házsort, ahonnét kiszabadítottunk egy házaspárt, meg három gyermeket. A vészkijáratnál pedig kibontottunk egy kisfiút. Élve. Ekkor kaptam meg az
„Életmentésért" érmet.
- Mi volt a dolguk egy frontországban?
- Ukrajnában a megszállt területeken a közbiztonságért feleltünk. Orosz, ukrán,
ha panaszkodott, fölvettük a jegyzőkönyvet és orvosoltuk mindjárt a bajt, ha egy mód
volt rá.
* * *
- Maga a kommunista párttitkárral is pórul járt, már Diósviszlón a szülőfalujában. Mesélje már el, hogyan történt?
- Egy szép öltönyt szabtam rá, aztán egy álló évig hitegetett, hogy fizet, de egy
huncut garast nem adott. Majd aztán szólni találtam neki. 0 meg vissza.
- Vegye tudomásul, itt én vagyok az élet és halál ura!
- Jól van - nyeltem egyet s lekentem neki két nagy marha pofont. Most már ki
van fizetve, de meg ne próbálj kiabálni.
- Ő vitette el?
- Kezdjük el onnan - s ekkor a szálfatermetű felzokog - a házunkat előbb körbefogták az ávósok meg a rendőrök. Szegény feleségem!
Gondolhattam volna, hogy a lelki húrok megrezdülnek. Erzsiké toldja meg emlékezetét, hisz számtalanszor, óráról órára haladva megbeszélhették már azt a napot.
Majd Lajos bácsi hősiesen erőt vesz magán, s nem engedi lányának sem, hogy ő
folytassa. A saját élmény az csak az ő sajátja!
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- Tehát bekísérték...
- Igen, az irodai szobában találkoztam össze Kurucz Vendellel, Herendivel.
Kurucz kocsmáros, Herendi próbacsendőr volt. És ott várt Hosszú László, az öltönyös párttitkár is, no meg a községi bíró, Kovács s egy Göndör nevű őrsparancsnok.
Még a szüleit ismertem. Az ÁVÓ-s tiszt a többiek füle hallatára érthetően felolvasta
határozatot. El ne feledjem, ÁVÓ-s tisztből is volt három. Rám rivallt valamelyik.
-írja alá!
- Nem én! Tudtommal - hisz a Pinczés-féle büntetőjog kimondja - valakit valamely helyről, csak úgy lehet kiutasítani, ha bűnvádi eljárás indult ellene, vagy bírósági végzés rendelkezik róla. De hát őket nem érdekelte. Háromszor is felszólítottak,
de csak nem tudták kezembe adni a tollat. így Göndör, az őrmester vette föl.
- Nem baj, majd én aláírom.
- Lehetetlen - kiáltok föl, de az elfúlt, rekedt hang is a plafont veri.
- Ez okirat-hamisítás, úgy tudja meg!
- Még egy mondatot! - kérlel Erzsiké - édesanya, ugye otthon maradt s nála egy
kisújszállási rendőr strázsált. Véletlenül megakadt a szeme a falon lógó képen.
- Hát ez a kenderesi templom! Hogy' került ez ide?
- Mert én meg kenderesi vagyok - vallotta be neki.
Erre föl a kisújszállási rendőr megenyhült.
- Magukat elviszik, habár tilos róla beszélnem. - S leterített egy lepedőt abba
csomagolt, mert anyám csak ült és sírt.
Rögtön tegyük hozzá a nagy családi batyuhoz a lovat, a tehenet, a szekeret, a
szemesterményt. „Szükség lesz ott rá!" - csapták be álnokul a diósviszlói gazdákat is,
mert szegény fejük elhitte, hogy minden jószág velük lesz, etetik-itatják, majd ott is,
ahová az ÁVÓ telepíti őket. A vagonokban itatták is, aztán a Hortobágyi Állami
Gazdaság vezetői a szemük láttára köttették a gazdaság istállóiba.
Volt ennél nagyobb vesztesége is a Keserű Lajosnak. Édestestvérét az érettségi
bankettről hurcolták el. Már tanítóként. A kis Erzsikét nem találták, így menekült
meg a Hortobágytól. A kenderesiek úgy tudják, hogy tőlük az önkény senkit nem telepített ki, mert nem volt olyan gálád hatósági elöljáró Horthy falujában, aki teljesítette volna az eltökélt párt és az ÁVÓ utasítását. Hogy igaz-e vagy sem, arról az árulkodik, hogy a Vitéz Bakos-féle árkusi fogolylistán egyetlenegy kenderesi család sem
szerepel.

* * *
- Pörgessük az időt. Egy nagy ugrás. Árkus a Hortobágyon. Már ott is vannak.
- Ott fölismert a gépműhely vezetője -járja át ma is a melegség, a derű Keserű
Lajos szavait - Marosvári László volt az, egy hadifogoly társam. Rögtön a cséplőgéphez osztott be, de a feleségemmel együtt. Arra ugye mindig vigyáztam, hogy közel legyünk egymáshoz, mert én nem hiszek senkinek. S egyszer csak jött az apósom,
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vele a Szolnoki Cukorgyár igazgatója, a munkatársai és a felügyelők. Közbenjártak.
Az apósom, Kard László, diplomás agrármérnök, meglobogtatta a fölmentést az internálás alól. Tehát előbb nekünk mutatta meg a cséplőgépnél, csak aztán mentek át
Szásztelekre, ahol Lugossi pártitkárt keresték. Csakhogy a feleségem kijelentette:
nélkülem nem hagyja el a tábort. Nem válik el tőlem, és nem ír rólam alá semmilyen
rendszerellenes koholmányt. Világos beszéd. Engem, mint csendőrt innen ugye ki
nem vihettek. Ők sem erre vállalkoztak. Ha pusztulnunk kell, pusztuljunk együtt vigasztaltuk egymást. Már az is nagy csendességgel töltötte el szívünket, hogy a kislányom menedékre talált apósomnál. Második otthonra.
- így aztán a fogságot választották.
- Együtt, de az élet haladt tovább. A gépesítés a gazdaságban sem állt meg. '51 tavaszán, ha nem is hirdették ki, de már traktornyeregbe ülhettünk. Az állattenyésztési
ágazat kapuja is megnyílt előttünk. Ám nyugtalankodtam szakértelmem miatt. Mondtam is Marosvári Lászlónak.
- Tudod, hogy szabó vagyok.
- Ne foglalkozz te azzal! Ne azon törd a fejed. Megtanítalak én egy nap alatt vezetni. És már fel is ülhettem a sztalinyecre Fiatal Istvánhoz. '51 őszén a Méhes-háton
szántottunk. Majd Fiatal Pista a kórházi ágyat nyomta jó ideig Debrecenben, így
Vona Tamás traktoristát tették át Árkusra Borzasról.
- Nagy kiváltság volt az, hogy szabadokkal együtt lélegezhetett?
- Ha ketten szántottunk kint, úgy igen.
- 5 maga is vezette a normanaplót? Nem csalták el a teljesítményét?
Egy szusszanásnyi kényszerpihenőre megállunk. Lajos bá' a gyógyszereit egy
csupor teával fölhörpinti.
- Tamás megmondta, hogy más az ő normája, más az én normám és más a kezelőké. Őket a MEVIÉP küldte. Tamás fizetésének igazságosan én a 80 százalékát
kaptam volna meg, de több lett! A két gyereké is, mert az egészet összeadta és ő fizetett, így osztott.
- Disznóföld, Méhes-hát, egyiket sem az árkusi nagymagtár mellé tették le. Ott
kinn, ilyen messzeségben igazán a pacsirta szabadsága köszöntött magukra. Rendőr
mégse kísérgethette a sztalinyecet.
- A célom is az volt, kivonni magamat a tömegből.
- De naponta visszajárt a földekről?
- A táborba? Nem! - értetlenkedik civil ostobaságomon.
- Az előbb még azt állította, hogy magától még a munkában se vált el a
felesége.
- Soha. Csakhogy őt meg én vettem magam mellé gépkezelőnek. Az igazság az,
hogy a szerencse kezemre játszott, mert a MEVIÉP visszakérte a két kölcsönadott
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fiút. A sztalinyecről viszont túl sok jót ne írjon! Télen? Ha felfagyott? Dehogy is
hasítottunk már barázdákat.
Megbotránkozik tudatlanságomon, mert én meg a korabeli Szabad Nép győzelmi
jelentésére hivatkozók, amikor majdhogynem országosan megünnepelték a 275.
lánctalpas átadását.
- Ez? Elhasznált ócskaság volt. Hát nem a gyári szalagról legördült újakat irányították Árkusra, Borzasra. E lánctalpasok már a második világháború előtt elhasználódtak.
Ott az isten háta mögött, a fabódéban fohászkodtak-e istenhez a szabadulásért?
- Én mindig bíztam, de Tamáson kívül soha senkivel még bizalmatlanul se tárgyaltam. 0 vele igen! Barátilag. Persze. Nála még egy disznót is hizlalhattam.

* * *
- Szökött meg valaha is?
- Csak Debrecenig. A kórházban látogattam meg a feleségemet. Mindig az első vonattal. Már jó előre megváltottam a jegyet Gyökérkútnál. Az egy árva megállóhely. Ha egyenruhás bukkant fel, a fülkék közt mászkáltam. Este pedig visszaosontam a táborba - kiadós gyaloglás után. Egy Esküdt nevű öreg éjjeli őr (ugyancsak telepes) - tudott róla. A szájába rágtam. „Ha keresnek, a gyeptörést mérjük valahol a Köves-háton".
- És odaadóan ápolták a feleségét?
- Nagyon. De ott feküdt egy rendőr neje is. Megzsarolt: „Látom ám az együttműködést!"
- Együttműködést? Kórházban?
- A látogatásra fogta, s azt is ráolvasta a feleségemre, hogy szimulál.
- Az orvosok - veszi át szót Erzsiké pihentetőül - túljártak az eszén, mert inkább kivették édesanya manduláját, s találtak nála egy gyomorfekélyt is, hogy a rizsföld jéghideg vizében szerzett súlyos szívelégtelenségét gyógyíthassák. Különösen
dr. Papp Ottó városi belgyógyász és az osztályvezető főorvos tett ki magáért, de ők se
lehettek túlságosan biztonságban a rendőrfeleségtől.
-Ez a pech!
- Csaba! Azt nem tudja-e véletlenül, hogy annak idején Árkusra ki járt ki? Melyik doktor? Nála is jelentkezni kellett. Az én fiatalasszony édesanyámat a mocskos
végigtapogatta. Meggyötörte, épp hogy meg nem erőszakolta. A rendőr meg csorgó
nyállal az ajtóból nézte.
- Engedély nélkül, kintről rokonok szöktek be?
- Nagyapa többször is.
A fényképét nézegetjük. Tekintélyes, magyaros arcú, javakorabeli férfiú. A becsületesség szinte lerí róla. Mintha rám vetné tekintetét, ám Erzsiké egy másik fény119

képről szomorú történetet olvas le. Patyolatfehér ruhácskájában a Nyugati-főcsatorna
hídján a korlát előtt álldogál. Hároméves.
- A ruhácskát egy tündén kis öregasszonnyal bent varratta édesanyám meglepetésül, hajövök. Azzal rohantam vissza nagymamámhoz, hogy „Nézd csak! A néni
adta". Hát édesanya nagyon odavolt tőle. Rettenetesen sírt.
- Hol játszódott le a jelenet?
- Az őrs épületében. Anyámat annyira megviselte, hogy lelkileg egész életében
nem bírta feldolgozni. S azt tudja-e? - kérdi tőlem Erzsiké - apámék ahogy haladtak
a szántással Füredkócs alá, a tanyasiak tojással, tejjel túróval álltak ki az útra. Néhány forintot csak összeadtak rá a sovány árkusiak. Anyám kelengyéjét kimenekítették, a cukorgyári felügyelők gépkocsit küldtek érte. A tiszacsegei gátőr a töltésre
rakta ki a tejeskannát a „népnyúzóknak" a kegyetlen téli, ártéri fairtáskor. Ennyit a
népről.
- Végtére is, kinek a kezében suhogott a kormánypálca Árkuson?
- A kiscsizmáséban. ÁVH-s tiszt volt. A nevét nem tudhattuk.
- Tulajdonképpen a gazdaság vezetőjét, urát tiszteltük benne. Szokása volt, hogy
a kiszemelt telepest szembe állította fölsorakozott tömeggel. Engem is kiállított a
placcra a feleségemmel együtt.
- Lőrincz Sándort leváltottuk! - Fejedelmi többesben beszélt. - Maga az aszszonnyal kimegy a helyére Faluvéghalmára. Kocsis-brigádvezetőnek. Érti!
- Megértettem, de a lovakkal nem tudok bánni.
- Három napra a barakkba zárt, majd „kinevezett" kaszálási csoportvezetőnek.
Fogtam a kaszát én is, mert olyan magasra tolta fel a norma mércéjét. Besegítettem.
Hadd gyűljön a rend a brigádnak.

* *
- Hogyan bukott ki, hogy kik fülelnek?
- Sorolom mindjárt! A sógornőm éppen férjhez ment. A feleségem egy csapat
asszonnyal Faluvéghalmán gyógynövényt gyűjtött. A hajladozásban felsóhajtott:
- De jó volna a lakodalomban ott lenni! - Este az ÁVÓ-s Böjti (az a vadállat)
hívatta az őrsre. Mindig az őrsön ütötte-verte a „klienseit".
- Mi az? Hallom, szökni akart! Megismertessem a veséjét a gumibottal?
A feleségem magyar asszonyként viselkedett. Méltósággal.
- Úgy üssön meg, hogy az én apám keze idáig ér!
Meghökkent.
- Hát ki a maga apja?
- Tudja meg Kenderesen! A tanácstól,
így csak kikergette.
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- De kitől tudta meg Böjti - üt szöget az én fejembe - hogy Faluvéghalmán mit
beszélnek? Odáig csak nem hallgatózhatott.
- Vöröséktől, egy kitelepített párttitkár anyósától, mert szedegette ő is a gyógyfüvet Faluvéghalmán.
A reszkető kéz erélyesen ragadja meg a füzetlapot. Előre elkészítve! Nekem.
- Besúgók: - bök rá - Czipót, Haracsi. Csőiig tagadja azóta is. Már nyilatkozott
állítólag.
-S ha rávették őket? Valamivel.
Az élő emlékezet hallgat. Nem hatódik meg. Az utolsó napokhoz érkezünk, a
„táborbontáshoz".
- Emlékszem. A feleségem nagyon szeretett volna a barátnőjével beszélgetni.
Tőlem kéredzkedett el.
- Tamás! - vállalom a felelősséget, te menj haza Iványba, én az asszonyt eleresztem. - így indult el, s haza is ért Árkusra, de reggel Brankovits rendőr kiadta az
ukázt: tíz asszony gyűjteni megy Szásztelekre. S beosztotta közéjük őt is. Én lekentem a motort, s hajnalban ballagtam vissza.
- Nélkülem egy tapodtat sem, csak együtt. Vagy gyűjtök én helyette! - alkudoztam. A rendőr tűrte.
- Na, jöjjön! - Amint boglyázok az egyik asszony odasomfordál hozzám, de már
eltörött a mécsese.
- Csöke Béla - mondja szipogva - a sarkunkban jár és szívja a vérünket, mint a
pióca, azzal, hogy „majd a húsotokkal zsírozzuk meg a nagy Hortobágyot, itt fogtok
megdögleni".
- Nem úgy van az! - nyugtattam - Csőkét meg azzal torkoltam le nagy ártatlanul, hogy sokkal hamarabb megszabadulunk, mint gondolná. - Nem vettétek észre avattam be -, hogy Árkuson villanyszerelőnek öltözött angol kémek járják a tábort,
amikor mi kinn, a mezőn vagyunk.
- Nem amolyan messiásvárás terjedt el?
- Nem! - köti az ebet a karóhoz Keserű Lajos, a dolgos csendőraggastyán.
- S ezen a napon ugrott a kútba egy öregember.
- Czipót fedezte fel azt is. Az egyeki temetőben, vagy annak az árkában hántolták el? Erről nem állíthatok semmit felelőséggel.
- 5 ki hozta meg a régen várt nagy újságot?
- A szásztelki párttitkár öccse. Ekkor már Csöke is befogta a száját, de csak nem
állta meg, hogy ki ne szedje belőlem. Már bácsizott!
- De, ki árulta azt el Lajos bácsi, hogy...
- Hát a falnak beszélek én? Azok a villanyszerelők valóban Árkuson voltak. Azt
ígérték, hogy visszajönnek a vályogházba bevezetni a villanyt.
- De hát ez csak ugratás volt. Nem?
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- Mondom, hogy nem, de a pusztán úgy eltűntek, mint szürke szamár a ködben.
- S akkor újból megjött Lugossi egy másik hírrel. „Aki akar, az maradhat, mert az
állami gazdaság küszködni fog munkaerő híján". Már kért és ígért.

- S maga, hogy döntött?
- Majd meglátom! Előbb hazaröpítem a családot, s ha közelebb tudok elhelyezkedni - fogadtam meg Tamásnak - úgy már csak látogatjuk egymást. így aztán Berkes Jóska, a gépműhely nagyon rendes főnöke, vontatót adott alánk, s nagy nehezen,
de hazapöfögtünk. Itt-ott elakadtunk. Apósom és a rokonság patronálásával sem sikerült azonban valamire való állást szereznem a környéken. Ugye Kenderes Kunhegyest bőven ellátta munkásokkal. A Csorbái Állami Gazdaságban a főagronómus és
az igazgató biztatott, de aztán két nap múlva sajnálkoztak, mert nem tagadták: a párttitkár befújta, honnan érkeztem. így aztán vissza Árkusra biciklivel.
- Te jó isten!
- Karcagtól Berekfürdőn át a nagyiváni legelőn tekertem Faluvéghalmáig. Alá is
írtam a szerződést a gazdasággal, de már szabadként. '53 augusztus végétől '57-ig.
- Oda-vissza, az legalább 80 kilométer.
- Csak hetente! Tarisznyáztam. Odahaza maradt egy kis tartalék, abból. Majd
rájöttem, ha vonattal megyek haza Debrecenből Kisújszálláson át vagy hazulról viszsza, úgy hamarabb, közelebb.
—A kiszipolyozóival összeakadt-e? Pályázott-e rájuk?
- Többé soha! Ennek az volt a jó oka, hogy Vona Tamás mindig a fabódénál
várt, a földeken.
-S ha egy jó hónapja volt, mennyit vitt haza?
Majd' hanyatt lök a meglepetés.
- Ötezret is.
'54-ben, '55-ben? Ez több mint három pedagógus bére. Túlórákkal együtt. Keserű
Lajos 210 százalékot teljesített akkor. Nem azért, hogy a csendőr megmutatja: ki a
legény a rizstelepgáton, habár a MEVIÉP friss földmunkáját éppen Keserű Lajos és
Vona Tamás bontotta el a botcsinálta mérések miatt. A Hortobágy védtelen ősi szikeseit így tette tönkre Hegedűs András, a „népszerű" földművelési miniszterhelyettes,
no meg Rákosi főtitkár gazdasági képzelgése: „Holnapra megforgatjuk az egész világot". Helyette a nehézekék forgatták fel a talajt, s ha azt még egyszer visszaborították, a vékony kis termőréteg összekeveredett az agyaggal. Tönkrement.
A Keserű Lajosok, a Vona Tamások éjt-nap hajtottak. Őrült teljesítményeikkel
válaszoltak az 5 éves terv parancsnokainak.
- Már meg az volt a vörös posztó a részeges MEVIÉP főnök szemében - rakja
fülembe a bogarat Lajos bá' -, hogy a többi traktoros egy csendőrtiszt miatt nem
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tud majd keresni. - Lekopogja - Holott cédulát húzatott velünk Berkes József, a gazdasági gépműhelyfőnök. Miért? Igazságosan a szerencsére bízta a jól fizető munkák
elosztását.
A csöndes sztahanovizmusig sztalinyecezőt már meg a kiváló teljesítményéért
leckéztették. Erkölcsi lesállásból, de ö fel se vette. Spórolt a kenderesi Kossuth utcai házikóra, ha már - noha törvény írta elő! - azt a 10 ezer forint letelepedési kölcsönt megtagadták tőle. A kötelező 5 ezer forint fájdalomdíjat is, ami pedig minden felszabadított telepesnek járt.
- Nincs ráutalva! - írták meg neki hivatalból.
Később a munkatábori, robotesztendőket nagy-nagy utánajárással igazolták.
- Előbb jócskán meghiányosítva - számolgat Erzsiké. Persze nem ment könynyen a visszailleszkedés a normális kerékvágásba nekem se, noha nincs, nem is
volt telepes múltam.
Szülei 50. házassági évfordulós, újraesketési fényképében gyönyörködik.
- Azért mekkora jóvátétel, hogy ilyen sokáig élhettek együtt, de mint a galambok. Az én üldöztetésem nem ilyen nyíltan tört a felszínre, de azért a főiskolai felvételiken rendre elcsúsztam, az előírt pontszám miatt. Hagyjuk! Humán műveltségemet szerencsére nem tudták elorozni. Tíz évig zongorázni tanultam. Imádom a költészetet, az olvasást, a színházba járást. Apuhoz naponként járok, Szolnokról. Jól
összeférünk emlékeinkkel, csak ne lenne annyi tévedés a velünk „törődő" írásokban.
Igaz! A fölszínt kapargatni könnyű, ásni a nehezebb!

Keserű Lajos megint megmarkolja följegyzését, a füzetlapot.
- Akiket megvertek:
Kurucz Vendel. Tábori szakács volt, leváltották. Az őrsre külön főztek.
Orsó Mátyás. Soha nem szólt róla, a szásztelki kertészetben dolgozott. 0 se tárgyalt soha senkivel.
Dr. Balázs Rudolf. Mert ügyvéd volt.
Biacs János. Kékre-zöldre, mert jó gazda volt Somogyban.
Vlasics Rémusz. Mert Böjti rávette őt is, írjanak haza, küldjenek csomagot, bort.
Megjött. A rendőrök ott helyben benyakalták. Reggel odaálltak egy pohárral és töltöttek a címzettnek. A demizsont kivitették az Árkus partjára.
- Nem ihattok többet gazfickók!
Hát ez a Rémusz bácsi odasúgta a mellette állónak: Te, ez sima víz, még szaga
sincs. Ekkor estek neki, mert eszükbe jutott egy másik bűne is. Rémusz bácsi leventeoktató volt, tán Zákányban.
Kincses Jóskával se kivételeztek. Agyba-főbe verték. Nem tudni, miért? Az építkezésnél dolgozott.
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A Sáfár családot se hagyták ki az ütlegelésből. A két idős öreget, de a 15 éves
unokájukat, Imrét és a kislányt is berendelték az őrsre. Kíméletlenül.
Embersics Györgyöt is megdolgozták. Magyarosított nevét rühelltek. Fiát, Gézát, a
pécsi egyetemistát rábeszélték, hogy menjen el a távoli Meggyesi-csárdába borért,
mert már nemigen kaptak hitelbe sehol. Az a nagy erős fiú visszajött. Szóltak neki.
„Apádat meg bevitték az őrsre". Az úgy megrázta az ajtójukat, hogy majd' kiesett a
helyéből.
Gróf Széchenyi Frigyest összetörték, de már, amikor megérkezett, olyan borzalmas állapotban volt, mint aki meg akar halni. A gazdaság gyorsan a debreceni
kórházba vitette.
- És magát Böjti nem verte meg?
- Próbált, amikor behívatott. Miért? Azt akarta hallani tőlem, hogy a 18 éves
gróf Széchenyi Sanyika lazsál, ugyanis nálam volt gépkezelő.
- S mi volt az ürügy?
- Megkérdezte: dolgozik ez a kékvérű?
- Elvégzi a munkáját rendesen.
- Akkor is, ha a maga veséjét megsimogatom? A bothoz nyúlt.
- Úgy üssön meg - mondtam -, hogy azonnal meghaljak, mert a következő ütés
az enyém lesz, azzal ami a kezem ügyébe kerül. És magának vége.
Hát nem ütött. Elengedett.
Tudja mivel kínozták a Sanyikát? Mint kiváló lovast. Azzal, hogy kizavarták
Faluvégre kondásnak, Pentezugba juhásznak. Árkuson megtették latrinakezelőnek,
csak a lovak közelébe ne kerüljön. Végül, amikor felszabadult a tábor, öngyilkosságot követett el, mert mindenáron Tarnócra akart hazamenni. Azt viszont megtiltották. Áldott jó lélek volt, az asszonyok mostak rá.
- S hová tűntek a főtisztek?
- Debrecen katonai parancsnokát sose láttuk viszont. A többieket (az is lehet,
hogy letagadták a rangjukat) előbb-utóbb kiemelték.

* *
- Egyszer aztán csak hazament Diósviszlóra.
- Édesanyámhoz. Odahajtotta - tán a lelkiismeret-furdalás - Czina Józsefet, a
főelvitetőt. „A bocsánatod nélkül nem tudok meghalni". Nem barátom! Én neked soha meg nem bocsátók, élj örökké. S menj keresztül minden szenvedésen, amit Árkustól kaptunk. Kizavartam, hiába ígért fűt-fát, hogy rám hagyja a házát, a földjét. A
bátyám szólt rám, feddőleg: „Már megint túllépted a határt". De hadd dicsérjem meg
a Czina feleségét, mert csomagokat gyűjtött a faluban. A levélben ott állt az aláírások
között az ő neve is.
- S mi lett az „öltönyös" párttitkárral?
\TA

- Hosszú Laci disszidált. Öngyilkos lett. Egyébként egy húron pendült ő '44-ben
a nyilasokkal is.
- Kovácsot említette még a „fogadóbizottságban".
- Amikor megtudta, hogy fölszabadultunk, fölakasztotta magát.
Erzsiké - még mindig nagy kő nehezedik rá - megkönnyebbülten kuncog.
- Apunak is a párttitkárt kellett megpofozni.

* **
S álljon itt végül a Horthy-epizód, amely ugyan röpke, de megér egy kismisét.
- Találkozott a kormányzóval?
- Gödöllőn. A hivatalos nyaralását ott töltötte. Az nagyon nehéz szolgálat volt! Sopánkodik.
- 5 mi volt abban a nehéz annak, akit a frontra dobtak, aki nyilaspárt-felvonulást zavart szét, aki a zsidóknak enni adott?
- Aj, hát mi a főméltóságú úrra vigyáztunk! Mint a szemünk fényére!
- Nem értem.
- Mindig jöttek hozzá a kabinetirodától, a vezérkartól. 0 meg ugye csak fogadta
ezt a nagyembert is - azt a potentátot is. Kenderesre kértem magam a különítménybe.
Ide a kormányzó úr magánnyaralásra utazott.
- Megszólította ?
- Hogyne! Éjszaka, a kastély parkjában szétszóródva csak a zseblámpákkal körözhettünk. Valóban a csend őrei voltunk. így adtunk jelet egymásnak. S éjjel kettőkor nyílt az ablak:
- Fiúk, milyen idő van?
- Hát mit csinált ilyen későn?
- írta az emlékiratait. Rendezte. Május végétől, augusztus közepéig.
- Hányan vigyázták?
- Négy venketten!
- S amikor véget ért öfőméltósága nyaralása?
- Felsorakoztunk. Megköszönte a munkát. Kezet fogott. Elköszönt.
- Szeretik őt a kenderesiek?
- A fél ország.
Visszakérdez:
- Hát látta az újratemetését...?

Szálai Csaba költő, újságíró, író. Az írószövetség tagja. Debrecenben él. Aktuális munkája: Debrecen 1944. júniusi terrorbombázása történetének földolgozása.
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A szolnoki rádió a forradalomban
Nehéz találó jelzővel illetni dr. Cseh Géza történész-levéltáros 2003 tavaszán napvilágot látott, keményfedelű könyvét, mely szolidan és tényszerűen „A Damjanich Rádió Hullámhosszán Szolnok - 1956" címet viseli. Hézagpótló, a magyar történelem fehér foltjait fekete nyomdafestékkel megtöltő, immár kézbe vehető tényfeltárás, bízvást leírhatjuk; alapmű. Amennyire ismeretesek az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc fővárosi eseményei, annyira háttérben maradtak mindeddig azok a
meghatározó hatású történések, melyek utasításait Moszkvában fogalmazták és Szolnokon adták ki. Nem a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány megalakulásának és meg nem alakulásának szolnoki „legendájára" gondolunk elsősorban, nem is
arra, hogy az ún. Kádár-proklamáció és a Münnich-beszéd hangfoszlányait hol, melyik stúdióban rögzítették és valójában honnan sugározták - bár e történelmi dilemmák föloldására is tényszerű és tárgyszerű dokumentumokat tár elénk a szerző. Hanem két, egymást néhány nappal követő eseménysorra, amelyeket egyetlen dolog fűz
egybe csupán; Szolnok, a helyszín.
Az egyik „történet" „A vidék forradalma", amelyet most készül megyéről megyére egybegyűjtve közreadni az 56-os Intézet és amelynek természetesen részét képezi dr. Cseh Géza tanulmánya a forradalom szolnoki és Szolnok megyei eseményeiről. A levéltáros-történész e munkája a kezünkben tartott kötetben tehát megelőzi a nagy, országos összegzést, önállóan kínáltatja magát olvasásra. Olyan tanulmány vezeti be a kötetet, amely történészhez illő objektív távolságtartással írja meg a
hely forradalmát, s amelyet nem rendszerezett hasonló alapossággal, legalábbis nem
tett közzé korábban senki. „A fennmaradt visszaemlékezések és újságcikkek, valamint Tiszai Lajos újságíró rendszerváltás után írt riportjai a forradalom még élő
résztvevőivel és a rádió egykori munkatársaival, sok rejtélyes kérdésre választ adnak
ugyan, de Kádár János szolnoki tartózkodásának, és a helyi rádióadó szerepének
részletes és pontos megismerése csupán az oroszországi levéltárak megnyitásával
válhat lehetővé" - szögezi le a szerző.
A másik eseménysor Kádárnak a szolnoki repülőtérre érkezésével vette kezdetét. Ám a forgatókönyvet nem Kádár, nem is Münnich írta, hanem a Szovjetunió
vezetői.
- Mi irányította a levéltáros érdeklődését 1956 felé?
— 1978 óta dolgozom a megyei levéltárban, ahol már a rendszerváltás előtt is
számos olyan történeti forrás került a kezembe, amelyet érthető okokból akkortájt
nem lehetett publikálni. Föltűntek a források és az akkor hirdetett történelem ellentmondásai. A rendszerváltást követően az 56-os Intézet kezdeményezésére részt
vettem 1956 forrásainak és dokumentumainak összegyűjtésében. Úgyhogy a keze126

men ment keresztül a föllelhető dokumentumok minden egyes darabja. Ugyanaz izgatott, mint másokat: miért Szolnokra hozták a szovjetek Kádárt, miért nem Nyíregyházát, vagy Debrecent „nevezték ki" a Kádár-kormány megalakulásának színhelyéül?
- 1955-ben megszületett az Osztrák Államszerződés, a szovjet csapatoknak ki
kellett vonulniuk Ausztriából. Válaszul a Szovjetunió azonnal összekovácsolta a Varsói Szerződést.
- A Varsói Szerződés fegyveres erőinek főparancsnoksága 1956. nov. 2-án Konyev marsallal az élen, ide, Szolnokra, a Városmajor úti (korábban Vöröscsillag úti)
laktanyába települt, hogy a magyar forradalom elleni hadműveleteket innen irányítsa.
Ennyire központi szerephez Szolnok városa a történelem során sohasem jutott. Ilyenhez ne is jusson! - teszem gyorsan hozzá. Való igaz, hogy a Kádárnak útközbe eső
Nyíregyházán is működött rádióadó és stúdió. Mégsem azt választották. Mondhatjuk;
messzebb van Budapesttől. Akkor miért nem Debrecen, ahol szovjet repülőtér és
szovjet hadosztály-parancsnokság egzisztált? Miközben Szolnokon magyar katonai
repülőtér is mindössze egy szovjet gépesített lövész ezred volt megtalálható.
- Mérlegeljünk tovább!
- Debrecen nagyváros, iparváros, ahol a munkásság feltételezhetően baloldali
érzelmű. Ráadásul Debrecen történelmi hely, többször volt az ország ideiglenes fővárosa. Ha tehát valaki valóban valami fontosat akar közölni a magyar nemzettel, meg a
világgal, Debrecenből bízvást teheti. Hitelesíti a hely történelmi szelleme. Ha a földrajzi távolságot nézzük, nyugodtan mondhatjuk; helikopterrel - Kádárt helikopterrel
hozták Szolnokra - Budapest Debrecenből is gyorsan elérhető.
- Mégis Szolnokot választották.
- Igen, a szovjetek is, de az itthoni magyar vezetők is. Fontos szempont valóban
Szolnoknak a fővároshoz való közelsége (100 kilométer). Ám Kádár, Münnich, Apró, Marosán, Kiss Károly és mások nemcsak ezért jöttek Szolnokra, hanem - mint
korábban említettem - akkor itt székelt a Varsói Szerződés fegyveres erőinak főparancsnoksága.
- A könyv, amiről beszélünk, a szolnoki rádió 1956 őszi műsorborítékainak dokumentumszerű közlése is az eseményeket, az elhangzottakat megvilágító magyarázatokkal.
- Amire bukkantam, abban számomra igazán meglepő a rádió jelentősége volt.
1956-ban Szolnokon nagy teljesítményű rádióállomás (adó) és korszerű stúdió
(szerkesztőség) működött. A stúdiót mindössze egy évvel korábban adták át, tehát
akkor az volt az ország legmodernebb vidéki stúdiója. Nézzük az adó teljesítményét:
1949-ben a Petőfi Rádió műsorának sugárzására építették. A 135 kW teljesítményű,
125 méter magas adótorony középhullámon még Nyugat-Magyarországon is elfogadható minőségű vételi lehetőséget biztosított a hallgatók számára. 1953-ban négy
15 kW-os és egy 0,4 kW-os kisadót is felállítottak a rádióállomáson. A 15 kW-os
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tornyokból egész nap, a 135 kW-os nagyadóból a Petőfi műsorának végeztével az esti
órákban és éjszaka angol, arab, finn, francia, görög, német, olasz, szerb, szlovén és
török nyelven külföldre ún. Béke-műsort közvetítettek a Szovjetunióval kötött megállapodás alapján.
- Ez volt a szocialista Szabad Európa.
- 1956 elején meghatározó fontosságú műszaki átalakítást hajtottak végre Szolnokon. A nagyadót alkalmassá tették a Kossuth Rádió műsorának sugárzására. Hivatalosan a meteorológiai viszonyokkal magyarázták. A Laki-hegyi adó - a Kossuth
műsorának sugárzója - fölött gyakran vonultak át viharok. A zivatarkárok olykor
megbénították a sugárzást. Az az én saját föltételezésem - hangsúlyozom egyelőre
csak föltételezésem -, hogy a szolnoki adó ilyenfajta megerősítésében közrejátszhattak politikai megfontolások is.
- 7956. október 23-án, a budapesti rádió ostromakor meg is érkezett a telefon a
szolnoki stúdióba; készüljenek föl, mert lehet, hogy a Kossuth Rádió műsorának
szerkesztését át kell venniük.
- Ez akkor mégsem következett be, mert október 24-én a Parlamentben ideiglenes stúdiót rendeztek be. Mindenesetre jelzi azt, hogy a kormány tisztában volt vele;
Szolnok ebből a szempontból is számításba jöhet.
- November elsején este Andropov a Szovjet Nagykövetségre kérette Kádár Jánost és Münnich Ferencet. Hogy miről tárgyaltak, nem tudjuk.
- Azt azonban igen, hogy a követségről kilépve gépkocsiba kényszerítették
őket. Meg sem álltak a tököli repülőtérig. Onnan irány Moszkva.
- 1956. november 2-án és 3-án Kádár és Münnich Moszkvában tartózkodtak.
Mikor tértek vissza ?
- November 4-én délelőtt. Moszkvából Ungvárig repülőn, onnan helikopterrel.
Érdekes, nem együtt, hanem külön-külön utaztak. Nincs dokumentum, de szemtanúi
visszaemlékezés sem Kádár Szolnokra érkezésének pontos idejéről. Kablay Lajos
helyőrségparancsnok, a szolnoki repülőtér parancsnoka mindössze azt rögzíti visszaemlékezésében, hogy november 4-én délelőtt szovjet helikopterek szálltak le a repülőtéren. Kádárt a József Attila úti, akkor szovjet laktanyában szállásolták el. Délután
már a városi pártbizottság épületében találjuk, előbb egy szűk körű megbeszélésen.
Majd egyre többen sereglettek oda, a hangulat oldódott. Kádár megindokolta, miért
szakított a Nagy Imre-kormánnyal. Arról a beszélgetésről tudósítás jelent meg a Szabad Népben.
- A Szabad Kossuth Rádió hangja 1956. november 4-én 7.25 perckor eltűnt az
éterből. November 4-én, hajnali 4 óra öt perckor hangzott el először Münnich Ferenc nyilatkozata a magyar dolgozó néphez, 5 óra 5 perckor pedig: Figyelem! Figyelem! Kádár János elvtárs beszél: „Megalakult a magyar forradalmi munkás-paraszt

128

kormány. .."A hangszalagon nem Kádár hangja volt hallható és egészen biztos, hogy
a hajnali adásokat nem Szolnokról sugározták. Mi történt?
- A szovjet hadsereg nagy teljesítményű mozgó katonai adót működtetett valahol Szolnoktól keletre, esetleg Karcag közelében. A Kádár-nyilatkozat szövegét
Moszkvában, majd Ungváron készítették. A russzicizmusokkal teli szöveget Ballá
László író magyarosította és Sándor László újságíró olvasta az ungvári rádióban
mágnesszalagra. Onnan, Ungvárról is sugározhatták hajnalban.
- A Magyar Rádió Szolnoki Stúdiójának faláról a rendszerváltást követően került le az a márványtáblába vésett felirat, amely azt hirdette, hogy 1956. november
4-én ebből az épületből adták hírül a Kádár-kormány megalakulását.
- A stúdió és a rádióállomás mégis meghatározó szerepet játszott abban, hogy
Konyev marsallnak, a Varsói Szerződés fegyveres erői főparancsnokának főhadiszállása ide települt és a szovjet katonai intervenciót Szolnokról irányították. A Kádárkormány néhány tagja Moszkvából (vagy Budapestről) Szolnokra érkezett és pár napot itt töltött. A Tisza-parti város kínálta ugyanis a legkedvezőbb feltételeket egy
ideiglenes politikai központ kialakítására fővároshoz közeli fekvésével, repülőterével, nyomdájával, megyei lapszerkesztőségével. Mindezeknél is fontosabbnak számított a Kossuth rádió frekvenciájára áthangolható, nagy teljesítményű adó a korszerű
stúdióval. A fővárosi harcok elhúzódásával, a Laki-hegyi adó kiesésével és a szolnoki rádióadó jelentőségével a szovjet hadvezetés és a magyar politikusok is tisztában voltak. Nagy Imre miniszterelnök kifejezetten figyelmeztetett arra, hogy a Kossuth adó tartaléka, a szolnoki rádióállomás mindig az ő rendelkezésére álljon. Az adó
röviddel később valóban fontos szerepet töltött be. Igaz, nem a forradalomban, hanem annak eltiprásában. A Kossuth rádió műsorát november 4-én este 22 óra 05
perctől egészen november 8-án a kora délutáni órákig Szolnokról közvetítették.

Cseh Géza: A Damjanich Rádió Hullámhosszán Szolnok - 1956 Szolnok, 2003.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei. A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nagy
Imre Alapítvány támogatta.
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Fülöp Tamás:

Szovjet főhadiszállás Szolnokon
Kőolajosok a vádlottak padján
1

Adalékok az alföldi megyeszékhely 1956-os eseményeihez

Szolnok 1956-os krónikájának kimerítő, pontos és megbízható feltárásával, a
meglévő forrásanyagok publikálásával - kisebb forrásközléseket, néhány, az események egy-egy részterületét feldolgozó tudományos igényű munkát és tényfeltáró riportot leszámítva - tulajdonképpen mind a mai napig adós helytörténeti és országos
historiográfiánk.2 Ezt a hiányt - mindössze egyetlen elvetélt átfogó kísérleten kívül3 érdemben csupán néhány tanulmány, elsősorban Cseh Géza munkássága, valamint Fekete István, Tiszai Lajos és Wirth Gábor munkái próbálták meg pótolni. Közel másfél
évtizeddel a rendszerváltást követően mindez a város múltját kutató szakemberek, a
Szolnok legújabb kori történelme iránt érdeklődő diákok és idősebb generációk, valamint az országos eseményeket elemző történészek-politológusok számára is hiányt
jelent. Szakmai berkekben ezeket a hiányosságokat részben a fennmaradt források
szűkösségével, a korabeli szemtanúk, résztvevők időközbeni elhalálozásával, pontatlan, ellentmondásos, nem megbízható visszaemlékezéseivel, részben pedig azzal magyarázzák, hogy a fővárosi, illetve más vidéki települések forradalmi megmozdulásai
közt az események intenzitásában tapasztalható éles különbség Jász-Nagykun-Szol-

1

A jelen tanulmányban közzé adott kutatási eredmények döntő része a XX. Század
Intézet támogatásával készített pályamunka részét képezik.
Szolnok és Jász-Nagykun-Szolnok megye 1956-os történelmének feltárásában
napjaink egyik legjelentősebb eredményének tekinthetjük CSEH Géza: A Damjanich Rádió
hullámhosszán. Szolnok - 1956. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 5.
Szolnok, 2003. című forráskiadását, melynek bevezetőjében a szerző átfogó képet ad a városban lejátszódott forradalmi eseményekről, illetve bemutatja a forradalom leverését és az
új kormány megalakulását meghirdető Kádár-beszéd keletkezésének hátterét. A fenti munkán kívül Szolnok 1956-os történelmével foglalkozó, eddig megjelentetett főbb publikációk
és forráskiadások: 1956 Szolnok megyében. 1956. október-novembere a Szolnok megyei
sajtó és aprónyomtatványok tükrében. Szolnok, 1989.; APOR Balázs - FÜLÖP Tamás:
„Forradalom és megtorlás Szolnokon" - Interjú Buda Ernővel, a Kőolajkutató és Feltáró
Vállalat Alföldi Fúrási Kerülete 1956 előtti főmérnökével. In.: Sic Itur ad Astra 2001/3-4.;
CSEH Géza: Az 1956-os forradalom Szolnok megyében. Szolnok, 2000. (Kézirat, megjelenés alatt).; FEKETE István: A forradalom és a Forgószél hadművelet. In.: Jászkunság
2001/3-4.; GULYÁS Katalin: A város története 1850-től napjainkig In.: Szolnok - A várispánságtól a harmadik évezred küszöbéig. Bp., Dinasztia Kiadó, 2000.; TISZAI Lajos: Szolnokország. Szolnok, Szélrózsa Bt., 2001. WIRTH Gábor: A Szolnoki Damjanich rádió az
1956-os forradalomban. In.: Jászsági Évkönyv 2002. Jászberény, 2002.
3
Gondolok itt elsősorban a Palotai Judit asszony szervezésében megindított, több
intézmény (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnoki Főiskola, középiskolák) részvételével megkezdett munkálatokra, melyeknek eredményei máig nem kerültek napvilágra.
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nok megye és Szolnok 1956-os történéseire is rányomta bélyegét. Való igaz, Szolnokot és a megyét - s ezt támasztják alá a levéltári források, a visszaemlékezések és
Cseh Géza kutatásai is - 1956. októberében viszonylagos, vagyis: véres tömegdemonstrációktól, fegyveres összetűzésektől, halálos áldozatokat követelő atrocitások4

tól mentes nyugalom jellemezte. Mindez persze nem azt jelentette, hogy a város
mindennapjai a forradalom heteiben csendes eseménytelenségben teltek volna. Szolnokon csakúgy, mint valamennyi megyeszékhelyen, a budapesti megmozdulások hatására október 23. után gyors és mélyreható változások kezdődtek mind a politikai
hatalom, mind a gazdasági élet és a társadalom, mind pedig a végrehajtó hatalom
helyi intézményeiben, szervezeteiben is. Azonban a jelenkor tisztánlátását mind a
mai napig megnehezíti, hogy az elmúlt évtizedek múlt-hamisításoktól sem mentes
történetírása Szolnok 1956-os szerepének pontos feltárását ellehetetlenítve, a helyi
történések országos megítélését hosszú időre tévutakra vezette. A történelem iróniája, hogy a rendszerváltás előtti (s tehetjük hozzá, olykor napjaink) közgondolkodásban - a városra kényszerített szerepből adódóan - Szolnok és a megye nem elsősorban mint a pesti forradalmárok élelmezésében fontos szerepet játszó régió, hanem
mint a szovjet segítséggel megalakított és a forradalmat eltipró Kádár-kormány megalakulásának helyszíne szerepelt. S jóllehet, napjainkban is hiányzik még a forradalom eseményeinek korrekt és kimerítő bemutatása, a Kádár-kormány megalakulásának pontos rekonstrukciója, a társadalom különböző rétegeinek forradalomban való
részvételének elemzése, ma már kijelenthetjük, hogy helytörténetírásunk fontos részeredményekkel rendelkezik a témakör feldolgozását, pontosabb megismerését illetően, és sikeresen cáfolta a rendszerváltás előtti évtizedek történelemhamisításait.
A forradalom előzményeként Szolnokon 1956 nyár végén-ősz elején tűntek fel a
Rákosi-rezsim fellazulásának, a rendszer bírálatának halk, majd egyre határozottabb
jelei. A Szolnok Megyei Néplap néhány kritikusabb hangvételű cikke mellett a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat vitaestjei, beszélgetései teremtettek jó alkalmat arra, hogy a város gazdasági-társadalmi életének bátrabb és
kritikusabb gondolkodású tagjai, színészek, mérnökök, orvosok, újságírók, tanárok,
diákok megfogalmazhassák bírálatukat és kritikájukat a helyi és országos pártszervekkel, hatóságokkal szemben.5 A fővárosi forradalmi események tényleges tömeg-
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A Szolnok Megyei Néplap a Megyei Pártbizottság és a Megyei Tanács
volt, melynek irányítása 1956. október 27-étől átkerült a munkástanács kezébe,
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mozgósító hatása Szolnokra megkésve, 1956. október 26-27-én érkezett meg, noha a
budapesti történések híre a városban már október 23-án forradalmi hangulatot eredményezett. A városi események élére a Közlekedési Egyetem diáksága állt, s október
23-án, a rádión keresztül érkező budapesti hírek hatására az események nem várt
módon felgyorsultak. Pestről és Gödöllőről egyetemista küldöttek érkeztek Szolnokra, majd este 7 órakor nagygyűlést tartottak az egyetem dísztermében. A közlekedésmérnök-hallgatók kimondták intézményük kiválását az ország korábban egyetlen ifjúsági szervezetéből, a DISZ-ből és csatlakoztak a Szegeden megalapított MEFESZhez. Ezt követően az egyetemisták és a hozzájuk szegődő színészek, értelmiségiek,
újságírók átvonultak a színház épületébe, megszakították az előadást, bejelentették,
hogy Budapesten kitört a forradalom és elszavalták a Nemzeti dalt. Szolnokon október 25-ig csupán kisebb tüntetésekről, megmozdulásokról lehetett számot adni, majd
1956. október 26-án délelőtt 9 óra körül a Kossuth téren minden eddiginél nagyobb
tüntetésre gyűltek össze a szolnoki üzemek munkásai, a diákok és az intézmények
dolgozói.6 Kommunista-ellenes jelszavak kíséretében a tömeg a megyei és városi
pártvezetők távozását, a munkástanács megalakítását, a szovjet csapatok kivonulását
követelte. Tüntetők jelentek meg a város szovjet emlékműveinél - a Tisza-parton, a
városi rendelőintézet előtt, a megyeháza mögött -, majd azokat megrongálták, ledöntötték, a sztálinista jelképeket eltávolították. Néhány órával később Dancsi József, a
Járműjavító szociáldemokrata politikai múlttal rendelkező munkásának vezetésével
életre hívták a 22 tagú Szolnok Megyei Munkástanácsot, amely a korábbi rezsim öszszeomlása után a helyi hatalmi struktúra élére került.7 A változásokkal elégedetlen
diákok és fiatal munkások 7-800 fős csoportja nem volt hajlandó a tüntetés végén távozni, s fegyvert követelve kivonultak a Killián György Repülőtiszti Hajózó Iskola
repülőterére, hogy a helyőrségtől fegyvereket szerezzenek. A repülőtér parancsnoka,
Kablay Lajos alezredes fogadta a küldötteket és meggyőzte őket a felfegyverkezés
értelmetlenségéről, megtagadta a lőfegyverek kiadását, s így a fiatalok kénytelenek
voltak üres kézzel távozni.8 Szolnokon a munkástanács 1956. november 4-ig maradt
ura a helyzetnek, a Kádár-kormány megalakítása után és a városban tartózkodó jelentős létszámú szovjet katonai erő miatt befolyása fokozatosan csökkent, majd 1957
elején a Kádár-kormány megszilárdulását követően a politikai nyomás erősödésével a
9
szervezet megszűnt. A forradalmi események menetét jelentősen befolyásolta, hogy
6
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az MDP megyei titkára, Kálmán István - korábbi ideológiai elköteleződésével meghasonulva - a reformok és a Nagy Imre kormány mögé állt.
A megalakuló munkástanács lemondatta a megyei tanács elnökét, elrendelte a
megyei ÁVH lefegyverzését és feloszlatását, s felhívta az üzemek dolgozóit, hogy
minden vállalatnál és hivatalban kezdjék meg a munkástanácsok megszervezését. A
Belügyminisztérium megyei főosztályának tagjai, a rendőrség vezetői már 26-án
együttműködésre léptek a forradalom hatalmi szerveivel, az általános gyűlöletben részesített államvédelmi alakulatok tagjait pedig - akik a pártbizottság felsőbb utasításának hiányában tétlenül szemlélték az eseményeket - a munkástanács - részben saját biztonságuk érdekében - november 2-án letartóztatta. A megyei munkástanács
felhívására október 26-a után megindul az egyes üzemekben is a munkástanácsok
megszervezése, október 30-án A Nép Lapja a koalíciós pártok helyi újjászerveződéséről tudósított, s a fővárosi és országos események alapján úgy tűnt, hogy lehetőség
nyílott egy demokratikusabb kibontakozásra.10 Szolnokon azonban a jótékony változás szinte minden esélyére, a kibontakozás valamennyi formájára fojtogatóan hatott
az itt tartózkodó szovjet fegyveres alakulatok folyamatosan növekvő létszáma.11 Éppen ezért nem véletlen, hogy a városban szinte kilátást sem hagyva a forradalom követeléseinek valóra váltására, az itt élők kiútkeresésének megfogalmazására, az események forgatókönyvét - az ország más városaihoz képest már jóval korábban döntő részben a szovjet pártvezetés közvetlen utasításai és a katonai parancsnokok
harcászati szempontja határozták meg. A honvédség szolnoki alakulataiból Kablay
Lajos elnökletével létrehozott Forradalmi Katonai Tanács november l-jén kezdte
meg a város védelmi tervének kidolgozását, de másnap a szolnoki katonai vezetők a
jelentős létszámú szovjet haderő itt tartózkodása miatt (a szovjet hadsereg vezetése
Konyev marsall irányításával Szolnokon, a Városmajor úti [akkor Vörös Csillag út]
szovjet laktanyában hozta létre a forradalom katonai leverését végrehajtó alakulatainak központi főhadiszállását) lemondani kényszerültek a tervről.12 A szovjet vezetés
döntése alapján november 3-án Szolnokon keresztül megindult a Vörös Hadsereg
páncélos alakulatainak támadása Budapest ellen, majd másnap hajnali 3 órakor a
szovjet katonai egységek megkezdték a szolnoki laktanyák és középületek fokozatos
megszállását is.
November 4-én hajnali 5 órától, meghatározott időközönként a Kossuth adó
hullámhosszán megkezdődött Kádár János és Münnich Ferenc nyilatkozatának sugárzása. A proklamáció arról tájékoztatta a hallgatókat, hogy Kádár János vezetésével, Marosán György és Münnich Ferenc részvételével megalakult a forradalmi munkás-paraszt kormány, mely a szovjet csapatok segítségével megkezdte harcát az
„ellenforradalom" alakulatai ellen. Cseh Géza, Wirth Gábor és Tiszai Lajos kutatásai
10
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mára egyértelműen bebizonyították, hogy a magnószalagról leforgatott Kádár-nyilatkozatot - amelyet nem is maga Kádár, hanem Sándor László ungvári újságíró
olvasott magnetofonra az ungvári stúdióban - minden bizonnyal Moszkvában készítették, majd a russzicizmusokkal teli szöveget Ballá László kárpát-ukrajnai magyar
íróval megformázva, először Ungvárról, majd mozgó katonai adókról kezdték el sugározni.13 Kádár, akit nyilvánvalóan a szovjet pártvezetők választottak ki erre a feladatra, minden valószínűség szerint csupán november 4-én, szovjet katonai egységekkel érkezett meg a Szovjetunióból Szolnokra, vagyis a kormány megalakulása
bejelentésének pillanatában sem Kádár, sem a kormány tagjai nem tartózkodtak
Szolnokon.14 Még Kádár Szolnokon való tartózkodása alatt, november 5-én, a volt
ÁVH-s állomány bevonásával megkezdődött - nyilván a kormány tagjainak védelme
is ezt indokolta - a Honvéd és Belügyi Karhatalom (újjá-) szervezése. Végül is Kádárt és héttagú kormányát 1956. november 6-án éjszaka egy szovjet páncélozott alakulat szállította el az ekkor még harcoló főváros irányába. A szovjet pártvezetés még nem kellő mértékben bízva Kádár sikereiben -, az új kormány egyfajta alternatívájaként Szolnokra helyezte és néhány napig a Szabad Nép szerkesztésével bízta
meg a szélsőbaloldali nézeteiről ismert Bérei, Andics, Hidas-féle csoportot.15
A Kádár-kormány megalakítását és a forradalom leverését követően az országban az elsők között Szolnokon indult meg a rendőri-politikai-közigazgatási restauráció. Szovjet katonai és magyar belügyi szervek lepték el a város utcáit, de a hatalmi
visszarendeződés mégsem ment egyik napról a másikra. A közfélelmet általánossá
tette, hogy a forradalom heteiben letartóztatott, volt ÁVH-s tisztek hajtóvadászatot
indítottak bebörtönzőik ellen, s a Kádár-kormány régi-új kiszolgálói a forradalom
alatt készült „halál 1 isták"-ról kezdtek el beszélni. A kormány helyzetének megszilárdítása mégsem tűnt egyszerű feladatnak, hiszen a munkástanácsok 1956. novemberében befolyásukkal és autonómiájukkal még jelentős hatalmi súlyt képviseltek, de
időt vett igénybe a közigazgatásban, a belügyi, bírósági szerveknél végrehajtandó politikai tisztogatás is. A szolnoki üzemek munkástanácsai november 4-e után a legális
ellenállás útját választották: november 28-án - Dancsi Józsefnek, a megyei munkástanács elnökének közreműködésével - a megyei üzemi munkástanácsok nagygyű16
lést szerveztek, ahol 47 vállalat képviseletében mintegy 350 fő vett részt. A tanácskozók másnap memorandumot juttattak el a Nagybudapesti Munkástanácshoz, melyben egyetértésüket fejezték ki a fővárosi vezetés céljaival. A Kádár-kormány megszilárdításának és a politikai nyomás felerősödésének árnyékában a szolnoki üzemi
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munkástanácsok utolsó jelentősebb közös fellépését a salgótarjáni sortűz miatt 1956.
december 11-12-ére meghirdetett, s a Járműjavító vezényletével lebonyolított 48 órás
munkabeszüntetés jelentette. Ezt követően a hatalom egyre erősödő nyomása, az
MSZMP pártfunkcionáriusai és a munkástanácsok vezetői között éleződő konfliktusok, a személycserék, a karhatalmi alakulatok megfélemlítő akciói, illetve a megtorlásoktól való félelem az üzemi munkástanácsok működését gyakorlatilag ellehetetlenítették, s 1957. január-február folyamán a fokozódó politikai nyomás hatására a
munkástanácsok megszűntek. A Kádár-kormány időközben minden előkészületet megtett a megtorlások politikai j o g i feltételeinek megteremtése érdekében is. 1957 elejére a belügyi, majd az ügyészségi és bírói hatóságoknál, a sajtónál is visszaállították a
politikai befolyást, elbocsátásokkal, letartóztatásokkal végrehajtották a szervezetek
megtisztítását, majd február közepén megkezdődtek a koncepciós perek előkészületei.
Szolnok 1956-os történelmének egyik országos kapcsolódási pontokkal is rendelkező, számos érdekességet magában rejtő eseménysorozata a Kőolajkutató és
Feltáró Vállalat Alföldi Fúrási Kerületénél lejátszódott forradalmi megmozdulások
és az azt követő koncepciós per körülményei voltak. Az Alföld iparosításának ideológiailag is alátámasztott elméletébe jól beleillett a Szolnok központtal megépített
kelet-magyarországi szénhidrogén-kutatás és -feltárás koncepciója. A gazdasági folyamatok országos tendenciái és a próbafúrások biztató eredményei révén irányították Szolnokra a nagy hagyományokkal és MAORT-os tapasztalatokkal rendelkező
dunántúli kőolajipari szakembergárdát. A MAORT (Magyar Amerikai Olajipari
Részvénytársaság) 1938-ban, amerikai tőkével alapított vállalat a második világháború előestéjén kezdte meg a dunántúli kőolajmezők feltárását és kitermelését. A háborús pusztítások, majd a kommunista hatalomátvételt követően az államosítás, illetve a
tervutasításos gazdaságpolitika bevezetése a vállalat sorsát alapvetően megpecsételte.
A MAORT 1949-es kíméletlen államosítása, a nemzetközi szakmai tekintéllyel rendelkező olajipari szakembergárda letartóztatása és az államosításhoz kapcsolódó
koncepciós per nagyon sokat rontott a kommunista hatalom és a kőolajipari ágazat
kapcsolatán. A kommunista hatalom és a kőolajos szakma kölcsönös bizalmatlanságát nagyban elmélyítette, hogy a nagyobb múlttal és fejlettebb technológiával rendelkező, amerikai felügyelettel működő dunántúli kőolajkutatás a Rákosi-diktatúra elsőszámú politikai és gazdasági céltáblájává vált. 1949-ben, a koncepciós perek segítségével megvalósított állami kezelésbe vétel, majd totális államosítás után a vállalatóriásból az egyes ágazatok szétdarabolásával Nemzeti Vállalatokat hoztak létre.17 Az
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ország más, elsősorban keleti területein a II. világháború után, a szovjet csapatok bevonulását követően a német tulajdonban lévő berendezések - mint hadizsákmány és a termelés, jóval alacsonyabb szakszerűséggel működtetve, döntően szovjet ellenőrzés alá került. 1946 tavaszán - egy szovjet-magyar gazdasági egyezmény alapján a szovjet tulajdonba került kutak és berendezések „bevitelével" létrehozták a fúrási és
kőolaj-termelési tevékenységet végző Magyar-Szovjet Nyersolaj Rt.-t, a Maszovolt.
1952-ben a MAORT utódvállalatait is hozzácsatolták az 1949-ben a Maszovolból átszervezett Magyar-Szovjet Olaj Rt.-hez, a Maszolajhoz. Az 50-50 százalékos részesedésű magyar-szovjet vegyes vállalat, a Maszolaj a magyar olajipar teljes vertikumát
(kutatási, feltárási, kitermelési, feldolgozási és szállítási feladatokat is ellátott) 1954
végéig fogta egybe.18 Az egész magyarországi kőolajipart magába foglaló Maszolaj
Rt. égisze alatt 1951 és 1955 között korábban ismeretlen méretekben és intenzitással
kezdődött meg - a kommunista iparpolitika erőltetett kitermeléseinek köszönhetően
kimerülőben lévő dunántúli mezők pótlására - az alföldi kőolajkutatás.
Buda Ernő, fiatal, de már tapasztalt bányamérnökként 1954. március 15-én kapta azt a feladatot, hogy a II. világháború után létrehozott, szovjet-magyar vegyes-vállalatként üzemeltetett Maszolaj Rt.-től a magyar állam tulajdonába visszakerült fúrási
berendezésekkel szervezze meg a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Alföldi Fúrási Kerületét. Az Alföldön elsők között Mezőkeresztes, Biharnagybajom térségében indult
meg a kitermelés, de a geológiai kutatófúrások eredménye révén az Alföld középső
részén, így Szolnokon is találtak olajat. A szervezési-irányítási megfontolások mellett
tehát a kutatófúrások eredményei is azt indokolták, hogy a vállalat kerületi központját Szolnokon hozzák létre. 1955-ben a szovjetektől a fúróberendezések és az egyéb
olajipari létesítmények visszakerültek a magyar állam tulajdonába, s ezekkel az eszközökkel kezdték meg az Alföldi Fúrási Kerület kialakítását.
A főmérnöknek azonban a helyi pártfunkcionáriusok és tanácsi hivatalnokok
ellenszenve miatt csak nagyon nehezen sikerült a vállalat szolnoki beüzemelése. Buda Ernő visszaemlékezései alapján a városi, a megyei párt- és tanácsi vezetők (Zsemle Ferenc megyei tanácselnök, illetve Dávid elvtárs, a megyei pártbizottság első titkára) nem fogadták szívesen az olajipari szakembereket - úgymond: „A részeges fúrómunkások tönkreteszik traktoraikkal a megye gyapot- (!) és rizsföldjeit!" -, s ezért a
kőolajosok első telephelyét a Körösi úton lévő, a megyében termelt (valójában
Türkmenisztánból importált nyersanyagról elnevezett) „gyapotraktárból" kellett - a
18

Az alföldi szénhidrogén-kutatás történetéről vö.: 25 éves a Nagyalföldi Kőolaj és
Földgáztermelő Vállalat. Szolnok, 1976. ül. Dr. CSONTOS Szabolcs-ŐSZ Árpád-SZILI
József—VADÁSZ György: Az olaj tükrében. A nagyalföldi szénhidrogén-kutatás és -feltárás
összefoglalója. Szolnok, 1988. (Továbbiakban: Az olaj tükrében 1988.:). További adalékokkaljárulhat hozzá a témához: KÓTHY Judit: Olaj, olaj, olaj! Című dokumentumfilmje.
KLT Kulturális Kft. 1998-2001.
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gyapot Sopronba történő elszállítása után - kialakítani. Az Alföldi Fúrási Kerület vezetői az első években még irodának alkalmas helyiséget sem kaptak Szolnokon, ezért
a központot csak Abonyban, a gimnázium volt épületében tudták kiépíteni, a vezetés
a forradalom heteiben innen járt át Szolnokra a főmérnök személygép-kocsijával, illetve egy szovjet gyártmányú autóbusszal. A karbantartási javítási, előkészítési munkákat végző szolnoki telephelyen a forradalom évében mintegy 50-en dolgoztak, a fővárosi és a dunántúli központtal kapcsolatban álló abonyi irodában az adminisztratív
munkaerő létszáma kb. 60 lehetett. A helyi hatalommal történő összeütközéseken túl
az országos politikai események további konfliktusokat eredményeztek a vállalatnál.
Az 1953-as fordulat, Nagy Imre hatalomra kerülése és reformkísérlete a gazdasági élet több területén is jelentős korrekciós lépéseket indított el, amelyek a beruházási feltételek megváltozásához, a nehézipar, s a kőolajipari ágazatok extenzív fejlesztése jelentős módosításához vezettek. 1954-ben az előirányzottak szerint az Alföldi Fúrási Kerületnél a korábbi 28 fúróberendezésből 9 fúró- és 5 darab ún. lyukbefejező berendezés maradhatott üzemben, s a mintegy 1800 fúrómunkásból csupán
622-nek tudtak a továbbiakban- is munkát biztosítani. Az átszervezésekkel járó elbocsátások a vállalaton belül számos konfliktust eredményeztek, hiszen úgy tűnt, hogy
az alföldi munkásoknak a Dunántúlról érkezett vezetők miatt kellett távozniuk.
Mindemellett a csökkent dolgozói létszám és a jóval kevesebb fúróberendezés arányában a fúrási terveket nem mérsékelték. A főmérnök határozott kérésére ezen felfokozott műszaki feladatok teljesítésére, az akkor még sokkal szervezettebb dunántúli
műszaki gárdából irányítottak át újabb szakembereket az Alföld térségébe.19 Ezek az
események nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az Alföldi Fúrási Kerület párt- és
szakszervezeti vonalon felemelkedett középszintű vezetői és a dunántúli műszaki vezetők között egyre élesedő - már a vállalat határain is túlmutató - konfliktusok alakultak ki, a dunántúli szakemberek háta mögött gyakran hangzott fel a vállalat bolsevik funkcionáriusainak a MAORT-os múltra utaló megjegyzései: „Amerikai béren20
cek!". A normális működést is veszélyeztető súlyos problémák, belső vállalati konfliktusok ellenére az Alföldi Fúrási Kerület mérnökeinek igen szép és biztató eredményeket sikerült felmutatniuk az Alföld szénhidrogén- és termálvíz-kincseinek feltárásában. Ilyen körülmények között érkezett meg a budapesti forradalmi események híre
19

A Dunántúlról érkezett szakembergárda egy jelentős része (Hollandai József, Barka Vilmos, Gárdái Ernő, Tornyai Ernő) a későbbiekben gyökeret eresztettek és letelepedett
az Alföldön.
20
Buda Ernő és társai (Pollók László és Répánszky István másod-, illetve harmadrendű vádlottak) ellen a BHÖ 1. (Hatályos Anyagi Büntetőjogi szabályok Hivatalos Öszszeállítása 1.1.) 48. és 239. pontjai alapján a népi demokratikus államrend megdöntésére
irányuló bűntett, valamint szabotázs bűncselekmény miatt megindított büntetőper anyagai.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok Megyei Bíróság büntetőperei 953/1957.
(Továbbiakban: Szolnok Megyei Bíróság anyagai 953/1957.).
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1956. október 23-án a vállalathoz. A kőolajos vezetők közül Buda Ernő főmérnök,
Magas István főgeológus és Pollók László gépészmérnök 24-én részt vett az egyetemisták egyik gyűlésén, ahol a diákok ismertették az egyetem MEFESZ-bizottságának követeléseit. Buda Ernőék ezekkel a pontokkal tértek vissza a központi irodába, Abonyba, ahol a felsőkönyvelési nagyteremben ismertették a diákság követelését.
A műszaki és adminisztratív alkalmazottak jelentős része egyetértett abban, hogy a
kőolajkutató vállalatnál tovább kell dolgozni, de a tisztviselők és mérnökök döntő
részben azonosultak az egyetemisták állásfoglalásával. A vállalat vezetése a szolnoki
események közvetlen menetébe a tüntetéseken való részvételen, a szovjet emlékmű
ledöntésében való közreműködésen túl nem kapcsolódott be. Nem tette ezt lehetővé
az üzem és a kutak széttagoltsága, a nagyobb múltú és befolyásosabb dunántúli egységek távolsága, a központnak a városban betöltött perifériális helyzete, de az üzemeltetés biztonságosságát szívügyként kezelő műszaki vezetők lelkiismeretessége
sem. Mégsem elsősorban ebben kell keresnünk az Alföldi Fúrási Kerületnél történt
1956-os események jelentőségét, hiszen lehetőségeikhez mérten a vállalat vezetői a
forradalom alatt nem egy alkalommal juttatták kifejezésre együttérzésüket, ideológiai
gondolat-azonosságukat a forradalom eszmei értékeivel kapcsolatban. Erre figyelt fel
a forradalom leverése után a hatalom is, amikor koncepciós perek révén - más szolnoki üzemekhez, sőt, országos ügyekhez képest is kiemelt ügyként kezelve a kőolajosok perét - kíméletlenül megtorolta a vállalatvezetők 1956-os őszinte véleménynyilvánítását.
A megyei munkástanács javaslatainak megfelelően a kőolajkutató Alföldi Fúrási Üzemében 1956. október 26-án, 16 fő részvételével, külön elnökség nélkül alakították meg a szolnoki telephelyen a vállalati munkástanácsot, a szervezet vezetőjévé
Barka Vilmost, titkárává Pollók László gépészmérnököt választották, de a dunántúli
szakemberek közül tagja volt még a szervezetnek Hollandai József és Magas István
is. A változások jeleként a dolgozók a vállalat központi bejárata felett lévő vörös
csillagot eltávolították. Az üzemi munkástanács elsősorban a vállalaton belüli termelés folytonosságát, a munka rendjét felügyelte, személyi ügyekkel - bár a koncepciós
perben éppen arra épült a vád, hogy kommunistákat bocsátottak el a vállalattól - csak
indokolt esetben foglalkozott. A szolnoki fúrási kerület vezetőinek azonban - a készülődő reformok, s a szovjet csapatok kivonulását váró bizakodó hangulat ellenére a forradalmi események miatt egyre sűrűsödő problémákkal kellett szembenézniük.
A legsúlyosabb gondot a munkások bejárása, illetve az Alföld területén szétszórtan
működő, jelentős mennyiségű dízelolajat és pakurát fogyasztó fúróberendezések
üzemanyag-ellátása jelentette. 1956. október 26-27-én a fúró- és lyukbefejező berendezések még a korábbi ütem szerint dolgoztak, 27-étől azonban a vállalati munkástanács egyre határozottabban jelezte a vezetésnek, hogy mind több helyen fogyóban
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van az üzemanyag, a váltó személyzet nem jutott el a kutakhoz, egyszóval a munka
bizonytalanná vált. A főmérnök - a kőolajfúrás alapvető biztonsági rendszabályait
szem előtt tartva - ekkor döntött arról, hogy a fúrásokat bizonytalan időre mindenütt
be kell fejezni, a szerszámokat fel kell húzni, a kitörésgátlót el kell zárni és a kutak
körüli téliesítési, fagytalanítási munkákat el kell végezni. Az Alföldi Fúrási Kerület
műszaki vezetői az ún. fúrási napi jelentésekben ezekről az eseményekről is minden
21

nap értesítették a fővárosi központot. A főmérnök Pobjeda márkájú szolgálati gépkocsijával - amíg a katonai csapatmozgások ezt lehetővé tették -, több száz kilométeres utakat téve, minden nap ellenőrizte szinte valamennyi fúróberendezés állapotát. A
munkástanács a rendőrségtől kért, de nem kapott karhatalmi alakulatokat a berendezések védelmére. A vád részéről a későbbiekben felmerült, hogy a munkástanács
fegyveres őrszolgálat létrehozását kezdeményezte a berendezések védelmére, de valójában fegyveres alakulatok híján a feladatot a fúrásnál tartózkodó fegyvertelen
munkások látták el.
Az országos közhangulat és a budapesti forradalmi események híre azonban
nem hagyta befolyás nélkül az Alföldi Fúrási Kerület vezetőit sem. 1956. október 31től - tehát akkor, amikor a kutaknál érdemi fúrási tevékenység már nem folyt - a fúrási napi jelentésekben minden más bejegyzés nélkül a következő mondat jelent meg:
„Minden berendezésnél ülősztrájk a szovjet csapatok Magyarországon való tartózkodása miatt." 2 2 Ez az „ülősztrájk" tehát - hiszen a fúrások elsősorban objektív körülmények és nem tényleges munkabeszüntetés következtében álltak le - egyfajta szolidaritási, közösségvállalási, összetartozási gesztusnak minősíthető, amellyel az Alföldi Fúrási Kerület műszaki vezetői és dolgozói a társadalom széles rétegeinek követeléseivel, a forradalom eszméivel való azonosulásukat fejezték ki. A sztrájk bejegyzésére Buda Ernő főmérnök a vezetés többi tagjával egyetértve adott utasítást, s
döntését a vállalat dolgozóinak jelentős része támogatta. A szolidaritási gesztus
megtételére ösztönözte a szolnoki vezetést a dunántúli szakemberek hasonló hozzáállása is, bár Szolnokon a szovjet csapatok itt tartózkodása miatt a tiltakozáson túl

21

A fúrási napi jelentésekben 1956. október 28-tól kezdődően érdembeli fúrási tevékenységről nem lehetett beszámolni. Az egyes kutaknál a jelentések a kút lezárásáról, víztelenítésről, őrszolgálatról tudósítanak. A vállalat 1956. október-november havi fúrási napi
jelentéseit Buda Ernő lánya, Csiha Gyuláné - aki szintén a kőolajos szakmában dolgozik találta meg a Körösi úti épület vizes, dohos pincéjében. Az eredeti napi jelentésekről a dolgozat készítőinek másolatok állnak rendelkezésre. A Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Alföldi Kerületének fúrási napi jelentései. Kőolajkutató és Feltáró Vállalat, műszaki csoport
303-312/1956. sz. napi jelentések. (A napi jelentések hivatkozása a továbbiakban: A Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Alföldi Kerületének fúrási napi jelentései.)
22

A Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Alföldi Kerületének fúrási napi jelentései 1956.

október 31.
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egyéb ellenállásra gondolni sem lehetett. A visszaemlékezések szerint a bejegyzéssel
csupán a forradalom alatt is szélsőségesen baloldali kommunisták, az üzemi dolgozók kb. 10-12 százaléka egyáltalán nem tudott azonosulni. Ez azonban csak november 4. után derült ki, hiszen az elkövetkező eseményekben rejlő bizonytalansági tényező egyelőre nem tette aktuálissá az „ellenforradalom-ellenes" beállítottság hangoztatását. Az alkalmazottak többsége egyéni előmenetelének, munkahelyének féltése mögül csupán rejtett szimpátiával, ingatag várakozással figyelte az események
alakulását. A vállalat műszaki vezetőinek szakmai, emberiességi szempontjait mégis
jól mutatja, hogy sem ezeket, sem a szélsőségesen kommunista ideológiát hangoztató
embereket az üzem területén semmilyen valós atrocitás, bántalmazás, hátrányos
megkülönböztetés nem érte a forradalom napjaiban.23
Az ülősztrájkról szóló bejegyzés a fúrási napi jelentésekben egészen 1956. november 8-ig, vagyis a Kádár-kormány szolnoki „megalakítását" követően még három
napig volt olvasható.24 November 8-án, a bizonytalanság, az elkeseredettség érzetével
a napi jelentések tartalma a következő mondatra váltott át: „A téli üzemeltetés előkészületi munkái a Szolnok-ipartelepen.".25 Mindkét feljegyzés az érdembeli fúrási tevékenység teljes hiányáról tudósít, mégis teljesen más szempontokat érvényesít. Míg
az előző mondat a szabadság eljöttének, az ésszerű változtatások megvalósíthatóságának reményét, az azonosulást hordozza magában, a második a megkerülhetetlen
valóságot, a szovjet katonai intervenciót, a forradalom leverésének realitását fejezi
ki. A téli előkészületekről a napi jelentések november 1 l-ig tudósítanak, az általános
kijárási tilalom feloldása után lassan újraindult a munka az Alföldi Fúrási Kerületnél
is. A forradalmi események mégsem múltak el azon nyomban minden hatás nélkül. A
szolnoki kőolajos munkástanács képviselői 1956. november 27-én részt vettek az
ágazatért felelős Vegyipari Minisztérium ösztönzésére összehívott nagykanizsai központi olajipari munkástanács konferenciáján, ahol a későbbi vádak szerint- bár ilyen
jellegű célok az alföldi kerületnél a korábbiakban sem fogalmazódtak meg - a munka
szabotálásával a Kádár-kormány gazdasági ellehetetlenítéséről döntöttek.26 Minden
esetre a nagykanizsai konferencia jó indokokat és ürügyet szolgáltatott a későbbi

23

Vö.: Szolnok megyei Bíróság anyagai 953/1957.
A későbbi megtorlások forgatókönyveiből tudjuk azt, hogy mennyire főbenjáró
bűnnek számított az, ha valaki november 4. után is „ellenállást" fejtett ki, vagyis a Forradalmi Munkás-Paraszt K o r m á n y megdöntésére szervezkedett. Vö.: Szolnok megyei Bíróság
anyagai 953/1957.
25
A Kőolajkutató és Feltáró Vállalat Alföldi Kerületének Fúrási Napi Jelentései.
1956. november 8.
24

26
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Vö.: Szolnok megyei Bíróság anyagai 953/1957.

koncepciós per során a kőolajipar kommunistaellenes, imperialista érdekekből végrehajtott összeesküvés-elméletének megkonstruálásához.27
A forradalom leverése és a kijárási tilalom feloldása után tehát a Kőolajkutató
Vállalat Alföldi Fúrási Kerületénél - köszönhetően az előírásszerű leállásnak - a
munka fokozatosan újraindulhatott. Buda Ernő főmérnök november 11-én gépjárműkonvojt szervezett a szőnyi olajfinomítóhoz, hogy a vállalat valamennyi használható
tartályautójával üzemanyagot hozasson az Alföldre a fúróberendezések újraindításához. A fúrási napi jelentésekben egyre többször tűntek fel a „motorindítási kísérletek", „termelőcső kiszórása", „a munka beindítása" bejegyzések. November közepére
fokozatosan visszatértek a vállalathoz a forradalom alatt otthon rekedt adminisztratív
és műszaki vezetők, fúrómunkások is. Az üzemi munkástanács a szakmai vezetők
közreműködésével végül teljes egészében helyreállította a vállalat működését. Egyaránt szakmai és erkölcsi bravúrnak számított, hogy a Kőolajkutató és Feltáró Vállalat
Alföldi Fúrási Kerületénél a forradalmi események következtében műszaki kár nem
történt, s a több hetes leállás ellenére 1956 végére-1957 elejére teljes egészében sikerült teljesíteni az éves kutatási és kútkiképzési terveket. A Kádár-kormány hatalmának megszilárdítása azonban nem a joggal várt elismeréseket hozta el a szolnoki
kőolajos vezetők számára.28 A megbízhatatlannak vélt és az új hatalom szerint is még
mindig sok kommunista-ellenes szakembert rejtő kőolajipari ágazatot 1957 elején újból átszervezték. A kutató és termelő részlegek központi irányítására létrehozták az
Országos Kőolaj- és Gázipari Trösztöt (OKGT), majd az Alföldön a kútkiképzési és
karbantartási feladatok ellátására a Nagyalföldi Kutató és Feltáró Üzemet, az 1960-as
évek elején pedig a termelési, szállítási feladatokat végző Nagyalföldi Kőolajtermelő
Vállalatot hívták életre. A politikai nyomás hatására 1957 elején újraválasztásokkal
sikerült a kőolajos munkástanácsba ideológiailag „megbízhatóbb" elvtársakat ültetni.
A főmérnök 1957 februárjától az üzem területén egyre több idegen személy feltűnésére, majd a műszaki vezetők vállalati.telefon-vonalainak lehallgatására lett fígyel-
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Az olajipari igazgatóság által kezdeményezett november 27-i nagykanizsai értekezlet a vádakban ürügyet szolgáltatott a dunántúli és alföldi kőolaj osok összeesküvésének
elméleti kidolgozásához. Vö.: Szolnok Megyei Bíróság anyagai 953/1957. A dunántúli kőolajos szakemberek 1956-os koncepciós perének feldolgozását lásd: SRÁGLI Lajos-TÓTH
János: A Majerszky-per körülményei. In.: Gazdaságtörténeti
Tanulmányok. Zalai Gyűjtemény 34. Zalaegerszeg, 1993. 271-287. (Továbbiakban: SRÁGLI Lajos-TÓTH János: A
Majerszky-per körülményei) Jól igazolják a szolnoki bírósági per anyagai is, hogy a koncepciós eljárás egyértelműen a volt MAORT-os szakemberek eszközökben nem válogató
eltávolítását szolgálta.
28
„Azt hittem, hogy [ezért] Kossuth-díjat kapok!" - mondta nevetve Ernő bácsi az
interjú során. A z elismerés helyett hosszú hónap vizsgálati fogság, verések, kínzások, lelki
terror várt a példásan eljáró főmérnökre és társaira. Vö.: Szolnok Megyei Bíróság anyagai
953/1957. ül. A Buda Ernővel készült riport alapján.
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mes. Egyre szaporodtak a suttogva továbbadott hírek, egyre nagyobb lett a megtorlástól való félelem. A hatalmukban megerősített vállalati párt- és szakszervezeti funkcionáriusok, illetve a dunántúli vezetőség között fölerősödött és elmélyült a korábban
is érzékelhető bizalmatlanság. A szolnoki kőolajosok rossz előérzetét megerősíthették a Dunántúlról, Nagykanizsáról érkező, kihallgatásokról, megfélemlítésekről szóló
komor hírek is. A zalai és szolnoki szakemberek döntően szakmai kapcsolatot tartottak fenn egymás között a forradalom leverése után, de vállalati ügyekben személyesen is találkozhattak egymással 1956 végén-1957 elején. A szolnoki vezetőket mégis
váratlanul érte, hogy 1957. február 20-án megkezdődtek a letartóztatások: először a
másod- és harmadrendű vádlottakat, Pollók László gépészmérnököt, majd Répánszky
István geológus-technikust vették őrizetbe. Buda Ernőt az Alföldi Fúrási Kerület főmérnökét 1957. február 25-én tartóztatták le a belügy politikai nyomozói. A főmérnöknek a nyomozók még annyi időt sem hagytak, hogy feleségétől elbúcsúzhasson, s
hogy aznap elhunyt apósának a temetését elrendezhesse. Őt követte Szatmári Ferenc
munkásigazgató őrizetbe vétele, akit néhány hét után szabadon engedtek. A vádlottakat az Államvédelmi Hatóság volt épületében, a szolnoki rendőrség Ságvári úti börtönében helyezték előzetes letartóztatásba. Megkezdődtek a verésekkel, kínzásokkal,
megfélemlítésekkel tarkított kihallgatások.
Buda Ernőt, Pollók Lászlót és Répánszky Istvánt népi demokratikus államrend
megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése, ipari szabotázs és izgatás gyanújával
tartóztatták le a Hatályos Anyagi Büntetőjogi Szabályok Hivatalos Összeállítása
(BHÖ) megfelelő pontjai alapján (1., 2. és 239. pont). Ügyükkel kezdetben a Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Alosztálya foglalkozott, annak munkatársai
kezdték meg a szolnoki rendőrség épületébe szállított foglyok kihallgatását. A szolnoki előzetes letartóztatás időszaka, a három olajipari szakember életének leglidércesebb, rettegésekkel teli pár hónapját jelentette. A vizsgálótisztek kíméletlen brutalitással és válogatott kínzásokkal próbáltak meg vallomásokat kicsikarni a gyanúsítot29
takból, és ezt a törekvésüket javarészt siker koronázta. A kihallgatok elsősorban a
vádlottak MAORT-os „kapcsolataira" vonatkozólag próbáltak meg bizonyítékokat
30
összegyűjteni; erre irányult a kérdések nagy része. Az erőszakkal kikényszerített
29

Répánszky: „A nyomozás során annyi vizet itattak velem, hogy már kijött belőlem,
s a nemi szervemet gumibottal verték, máskor nem engedtek ki WC-re."; Pollók: „[...] több
»díszebédet« elfogyasztanak velem, ez annyiból állt, hogy több csajka vizet kellett meginni,
azután ledugták az ujjúnkat a torkunkra és újból kezdődött az egész elölről, máskor pedig
több napig nem engedtek székelni." A szolnoki elsőfokú tárgyalás 1957. január 20-i jegyzőkönyve (Szolnok Megyei Bíróság anyagai 953/1957) Buda Ernő visszaemlékezése is tartalmaz részleteket a kihallgatok módszereiről.
30
Buda Ernő első kihallgatásán, 1957. február 26-án - a rövid életrajzi bevezető
után - a legelső kérdés a következő volt: „Hogyan fogadta Ö n 1948-ban a M A O R T államosítását?" (Szolnok Megyei Bíróság anyagai 953/1957)
142

vallomásokkal azt akarták bizonyítani, hogy a volt MAORT-os mérnökök a MAORT
1949-es államosítása után is szoros kapcsolatban maradtak egymással, számítván a
vállalat visszaállítására, és utasításokat adtak egymásnak - november 4-e után - a fúrási munkák szabotálására. A dunántúli-alföldi kőolajos „összeesküvés" elmélete,
amelyet az időközben letartóztatott zalai szakemberek vallomásaival is alátámasztottak, azok után is tartotta magát, hogy a nyomozás irányítását átvette az Országos
Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Főosztályának Vizsgálati Osztálya (1957.
március 28.)31. A nyomozó szerv továbbra is Szolnokon hallgatta ki a gyanúsítottakat, így sem a kihallgatások brutalitása, sem az előzetes letartóztatás körülményei
nem változtak. A vallatások központi kérdésköre továbbra is az ipari szabotázscselekedet maradt. A Kőolajkutatónál zajló munka leállításával és novemberi újraindításával illetve az ülősztrájkkal kapcsolatban feltett kérdések március 28-tól kezdődően
is arra irányultak, hogy bebizonyítsák a munkabeszüntetés szándékosságát illetve az
ún. „dolgozz lassan" mozgalom létét a vállalatnál32.
Buda Ernőt, Pollók Lászlót és Répánszky Istvánt 1957. április 20-án szállították
át Szolnokról Budapestre a Fő utcai fogházba. Innentől kezdve alapvetően megváltoztak a vizsgálati módszerek és javultak a gyanúsítottak elhelyezésének és ellátásának körülményei is. Elmaradtak a verések és ez alapjában változtatta meg a kihallgatási jegyzőkönyvekben olvasható vallomások tartalmát. A Fő utcában tett vallomások
jobban tükrözik a valóságot, és ezúttal a feleleteket a vizsgálótiszt el is fogadta. A
szolnoki jegyzőkönyvekkel ellentétben a feltett kérdésekre adott válaszaiban Buda
Ernő többek között tagadta a szándékos szabotázscselekedet vádját, és szakmai
szempontból érvelt a munka beszüntetésének elkerülhetetlensége mellett. Ezen kívül
nem ismerte el azt sem, hogy az októberi-novemberi események alatt volt MAORTos kollégái utasítására cselekedett volna, és cáfolta az intenzív kapcsolat létét a két
régiói vezető mérnökei között. A vizsgálati módszerekben bekövetkezett alapvető
változást tökéletesen jelzi, hogy a vizsgálótiszt a felmerült vádak kivizsgálására
olajipari vizsgálóbizottság kirendelését határozta el 1957. június 21-én33. A bányamérnökökből, geológusokból álló bizottság tagjai Lőrincz János, Rácz Dávid, Gilicz
Béla, Kállay Sándor, Völgyi László, Kertai György és Bese Vilmos voltak. A bizottság - amely részben Buda Ernő egykori tanítványaiból állt - feladata azoknak a
szakmai kérdéseknek (az olajkutak leállításának körülményei, az olajtermelés leállításának következményei, a fúrások leállításának műszaki körülményei, a keletkezett
károk számszerűsítése) a kivizsgálása volt, amelyek alapján a szabotázs vádja az al-
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Innentől találhatók meg a vizsgálótisztek aláírásai is a jegyzőkönyvek végén.
A „dolgozz lassan" mozgalom a hatalom értelmezése szerint a nagykanizsai konferencián merült fel és a Kádár-kormány gazdasági ellehetetlenítésére irányult.
33
Szolnok Megyei Bíróság anyagai 953/1957.
32
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földi és a dunántúli vádlottak ellen felmerült. A szakértők megvizsgálták az olajkutak
leállásának körülményeit és következményeit az olajmezőn, az olajtermelés leállításának hatásait a népgazdaságban, a fúrások leállításának műszaki körülményeit és
azt, hogy milyen tényleges kár keletkezett forint értékben a termelés leállásából. A
szakértői vélemények beérkezése és vádlottakkal való ismertetése után a vizsgálatot
vezető nyomozó határozott Buda Ernő és társai terheltként való felelősségre vonásáról és július 20-án lezárta a vizsgálati eljárást. A kihallgatások során keletkezett iratanyag áttanulmányozása és véleményezése után július 28-án megszületett az összefoglaló jelentés, amely továbbra is összevont ügyként kezelte az alföldi és a zalai
kőolajosok - Majerszky Béla és társai - ügyét.34
A rendőrségi nyomozás lezárulta után 1957. szeptemberében Buda Ernő és társai ügye átkerült a Szolnok Megyei Ügyészség hatáskörébe, és megkezdődtek a per
előkészületei. Az ügyészségi kihallgatások során a vádlottak újfent kijelentették,
hogy többször bántalmazták őket, és mindannyian visszavonták a Szolnokon, erőszak
hatására tett vallomásaikat, ezenkívül Buda Ernő elhatárolódott az újra felmerülő
„MAORT-összeesküvés" vádjától: „Határozottan állítom, hogy semmi nemű ténykedést és akciót nem fejtettem ki annak érdekében, hogy [a] Magyarországon megszűnt
államosított MAORT üzemet visszaállítsam és felélesszem. Amíg ennél a vállalatnál
voltam szakmai tudásomhoz mérten becsületes munkát végeztem éppúgy, mint végeztem az előzetes letartóztatásomig. Én arról nem tehettem, hogy régebben a
MAORT-nál dolgoztam, és mindég [sic!] azt éreztem, hogy velem szemben ezt az
előítéletet nem tudják levetkőzni."35. Az ügyészi vádiratot dr. Moldvai György
ügyész 1957. október 4-én nyújtotta be, amelyben népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetése, ipari szabotázs és izgatás címén emelt vádat a kőolajipari szakemberek ellen, továbbá Buda Ernő ellen jogtalan határátlépésben való segítségnyújtás címén is. A vádirat indoklása szerint Pollók László és Buda
Ernő vádlottak azért vádolhatok a fentebb elkövetett bűncselekményekkel, mert részt
vettek az ideiglenes munkástanács megválasztásában, amely átvette a Kőolajkutató
Vállalat vezetését, ezen kívül Pollók László közreműködött a munkástanács sztrájkhatározatának meghozatalában, összeállította az elbocsátandók névsorát, fegyveres
nemzetőrséget szervezett stb. Tudatos szabotáló tevékenységük következtében szünetelt a termelőmunka és ezzel 6.531.000 Ft kárt okoztak a népgazdaságnak.
Az első fokú tárgyalás, amelyet a Legfelsőbb Bíróság 1957. november 21-i
döntése értelmében a Szolnok Megyei Bíróság tárgyalt, (a zalaiaktól különválasztva),
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A zalai kőolajosokat ért megtorlásokról lásd. SRÁGLI Lajos - TÓTH János: A

Majerszky-per körülményei, in. Gazdaságtörténeti tanulmányok, Zalai Gyűjtemény 34.,
Zalaegerszeg, 1993., 271-287.
35
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1958. januárjában kezdődött Tóth László tanácselnök vezetésével. Pollók László és
Répánszky István védője dr. Mály József ügyvéd volt, míg Buda Ernőt - személyes
ismeretségnek köszönhetően - az egykori népbíró, dr. Major Ákos védte.36 Részben a
védők tevékenységének, részben pedig a tárgyalást vezető bíró tárgyilagosságának
köszönhetően az első fokú tárgyaláson sem a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének vádja, sem az ipari szabotázscselekedet
vádja nem nyert bizonyítást. A Buda Ernővel készült interjúban kifejezetten pozitív
színben feltüntetett bíró ráadásul ideiglenesen szabadlábra helyezte a vádlottakat
1957. január 22-én. A három olajipari szakember azonban nem sokáig örülhetett a
szabadságnak, hiszen a rendőrség már szabadulásuk napján „közbiztonsági őrizet"
alá helyezte és a tököli internálótáborba szállította őket.37 A vádlottakat ezek után
Tökölről vitték a bírósági tárgyalás színhelyére Szolnokra, majd később a fellebbviteli tárgyalásra Budapestre. A Szolnoki Megyei Bíróság 1958. március 22-én hozta
meg az ítéletet a Buda Ernő és társai ellen lefolytatott perben. A bíróság bűnösnek
találta Buda Ernőt izgatás bűntettében és megállapította bűnsegédi szerepét két rendbeli tiltott határátlépésben, ezért 1 év 3 hónap börtönbüntetésre, 1000 Ft vagyonelkobzásra és politikai jogainak 3 évre való felfüggesztésére ítélte. Pollók Lászlót bűnösnek találták három rendbeli, míg Répánszkyt egy rendbeli izgatás bűntettében,
ezért Pollókot 2 év 1 hónap börtönre, Répánszkyt hat hónap börtönbüntetésre ítélték.
(Mindhármuk esetében beszámították az előzetes letartóztatásban letöltött időt.) Az
ítélet ellen a Szolnok Megyei Ügyészség és a védelem is fellebbezést nyújtott be. A
fellebbviteli fórumot Buda Ernőék esetében a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb
Bíróságának Népbírósági Tanácsa jelentette, amely a nyomozati anyag és az első fokú tárgyalás iratainak áttanulmányozása után 1958. december 15-én kezdte meg az
ügy tárgyalását. A népbírósági tárgyalás jelentősége, hogy ezen a fórumon ismét öszszekapcsolódott - az első fokon egyszer már szétválasztott - Buda Ernőék és
Majerszky Béláék ügye. Dr. Olgyai Andor ügyész az ügy súlyosságára való tekintettel zárt tárgyalás megtartását javasolta - államtitok megóvása címén -, amely javaslatot a bíróság el is fogadott. Buda Ernő és Majerszky Béla védője a népbírósági tárgyaláson is Major Ákos volt, aki védöbeszédében - igen aktív védői szerepet vállalva
- elsősorban amellett érvelt, hogy nincs elegendő bizonyíték a zalai és az alföldi
ügyek közötti összefüggés alátámasztására. Ezen kívül kifejtette, hogy ellenforradalom alatt nem lehet külön szabotázst megállapítani, mert akkor nem lehet támadni a
gazdasági tervet, ezáltal megkérdőjelezte a szabotázscselekedet, mint vád általános

j6

Buda Ernő évfolyamtársa volt Sopronban a harmadik Major fivérnek, Gábornak,
és rajta keresztül kérte meg Major Ákost, hogy lássa el a védelmét. (Buda Ernő szóbeli
közlése)
37
Répánszky Istvánt egészségi állapota miatt rabkórházba szállították.
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alkalmazási lehetőségeit. A védők minden igyekezete ellenére Buda Ernő és társai
perében a népbírósági tanács megváltoztatta az első fokú ítélet jogi minősítését és
bűnösnek találta a vádlottakat népi demokratikus államrend ellen irányuló szervezkedésben való tevékeny részvétel bűntettében. Ennek ellenére az elsőfokú ítéletet csak
Répánszky István esetében súlyosbították (1 év), Pollók László büntetése ugyanannyi
maradt, Buda Ernőét pedig 1 év 3 hónapra mérsékelték. Az előzetes letartóztatásban
letöltött időt természetesen beszámították a letöltendő büntetésbe így sem Buda Ernőnek, sem Répánszky Istvánnak nem kellett már visszamennie a börtönbe.
A Buda Ernő és társai ellen lefolytatott per a konstruált vádak és a kezdetben
érvényesített kihallgatási módszerek alapján közeli hasonlóságot mutat az 50-es évek
koncepciós pereinek vádalkotási és bizonyítási technikáival. Konkrét megegyezés a
MAORT államosítása kapcsán a Papp Simon és társai ellen lefolytatott perrel mutatható ki. A zalai és az alföldi olajipari szakemberek ellen 1957-58-ban indított perek
voltaképpen a MAORT-per folytatásának tekinthetők, hiszen mind a két régió vezető
szakembergárdája a volt MAORT mérnökök közül került ki. A rendőrségi nyomozás
során felvett kihallgatási jegyzőkönyvek, az alföldi és zalai ügyek összevonásának
ténye mind arra utalnak, hogy a hatalom igyekezett kapcsolatot keresni az 1949-es és
1956-os események között. A MAORT-os „összeesküvés" folytonosságának hangsúlyozásával, a kőolajosok ellen lefolytatott perek során a kádári ideológia tulajdonképpen a Rákosi-kor ellenségképzési mechanizmusát vette át. Ennek fényében válik
érdekessé történészi szempontból a Buda Ernő és társai ellen indított per, és ez tenné
indokolttá a témával kapcsolatos további kutatásokat.

Fülöp Tamás - 1973-ban született Miskolcon. 1995-ben végzett tanító-művelődésszervezőszakon a Jászberényi Főiskolán, majd 1998-ban szerzett a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történész diplomát. 1998 óta a
Szolnoki Főiskola oktatója, jelenleg doktori disszertációját készíti.
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A magyarországi Corától
a brüsszeli Volkswagenig
Vasbeton szerkezetet exportálnak Szolnokról Belgiumba
A szocializmus izmosodásának idején tizenkét házgyár ontotta termékeit a magyar családok lakásgondjainak megoldására. A lakótelepek - főként a megyeszékhelyeken - egyre nőttek, a szocialista ipar szívta a munkaerőt.
A tizenkettek egyikét, a Beton- és Vasbetonipari Művek Szolnoki Gyárát 35 éve
alapították. A magyar építőipar fura fintora, hogy a szolnoki gyár az egyetlen, amely
saját városában egyetlen betonkockát sem emelt. Szolnok legnagyobb, Széchenyire
keresztelt városrészébe a debreceni házgyárból érkezett építőanyag, a Tisza partján
gyártott pedig egy másik Tisza-parti városba, Szegedre vándorolt. Abból lett az ottani
Tarján lakótelep.
Magyarázatért a racionális mezőből egészen más tájra evezünk; az akkori megyei kiskirálykodás kormányozta azonmód a lakásépítők szekerét is. Sajnálatos tény,
hogy a BVM-től nem vásárolhatott házgyári terméket a helyi építőipar.
Amikor további lakótelepekre már nem futotta, a szolnokiak is másfelé orientálódtak: ipari épületek szerkezeteit, és ún. lakossági termékeket - gerendákat, áthidalókat, betongarázsokat - kezdtek el gyártani, ezzel maradtak életben.
A tizenkét, egykor házgyárként indult betongyártó vállalkozásból tizenegy bezárt. Szolnok működik. Különös szerencse? Az is. Persze, ennek a szerencsének kellett, hogy legyenek kovácsai!
Ugorjunk nagyot az időben, ne vesződjünk a csődegyezség, meg a privatizáció
gondjaival. Annyit jegyezzünk meg csupán, hogy az új nevén BVM Szobeton Kft. a
dunaújvárosi Ferrobeton Rt. és saját dolgozóinak tulajdonában folytatja csatározását.
Ellenben annyit nem csupán a tények kedvéért, hanem a nekigyürkőzés lendületének ábrázolására is érdemes leírnunk: A privatizációs vételárat a tervezett nyolc
helyett négy év alatt nyögte ki a kollektíva. Miért ez az önsanyargatás; osztalékkifizetés helyett a részletek törlesztése? Nagyon is ésszerű okból! Amíg a hitelek ketyegnek, meg mondjuk osztalékra is elpereg, fejlesztés, korszerűsítés aligha jöhet
számításba.
A tartozást letudva újabb nagy levegőt vettek a magyar piacon ötödik-hatodik
helyezett szolnoki betongyárban: 2001-ben 100 milliós, tavaly és az idén együttesen
pedig 240 milliós fejlesztést hajtottak végre, amelyek a minőségjavítását, a nehéz
fizikai munka kiváltását, a zajforrások kiszűrését hivatottak szolgálni. Időközben már hat éve - bevezették az ISO 9002 minőségbiztosítási rendszert, majd annak korszerűsített változatának, az ISO 2000-nek is megfeleltek.
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Nézzük most már ezen igyekezetek hozadékát a piacon! A Magyarországra települt multinacionális vállalatok beruházásainak jelentős részéhez szállítottak vasbeton szerkezeteket Szolnokról. ízelítőül álljon itt az Audi győri gyárának, vagy a Philips székesfehérvári csarnokának építése, a Suzuki esztergomi gyárának bővítése, a
Plaza bevásárlóközpontok közül az egyszerre épült szombathelyi, szolnoki és zalaegerszegi épületegyüttesek kiszolgálása. Aztán egyszercsak beállt e sorba a Cora. Az
eddig kiépült magyarországi Cora áruházlánc hat tagjának építéséhez szállítottak vasbeton termékeket Szolnokról. Ami nemcsak az erős versenyben való helytállásnak, a
nyugat-európai színvonal megfelelésének példája, hanem mindezek hozadékaként új,
külföldi piacok nyíltak.
Amiről korábban ábrándozni is ostobaságnak tűnt: Dunaújvárosban behajózva
szolnoki betonszerkezeteket cipelnek az uszályok a Dunán, majd a Duna-Majna-Rajna csatornán Brüsszelbe. Ez meg a Campona és Cora áruházak beruházásait intéző
belga-francia érdekcsoportnál kiérdemelt bizalomnak köszönhető.
- Amikor brüsszeli beruházás megvalósításához kértek árajánlatot tőlünk, őszintén szólva, csak mosolyogtunk - emlékezik külkapcsolatuk indulásának valószínűtlenségére Kurucz István, a BVM Szobeton Kft. ügyvezető igazgatója. - Aztán, amikor értesítettek, hogy üljünk le tárgyalni, nem hittünk a fülünknek.
A beruházó nem a kilométereket számolja, hanem azt, hogy számára miért éri
meg. A Szolnokon tapasztalt minőség garanciája, a határidőre történő teljesítés és az ár,
aminek együttese hozza ki a végeredményt: nem eszement gondolat Magyarországról
vasbeton elemeket exportálni Nyugat-Európába.
Mindeddig egy iroda- és egy raktárépület, valamint a Volkswagen Brüsszel melletti gyára épült meg ily módon magyar közreműködéssel. A 2003 elejére ígértekhez
képest Szolnokról már 2002 novemberében, decemberében útnak indították gyártmányaikat. Mostanában újabb belgiumi létesítmények szerkezeteiről tárgyalnak, köztük
egy harminc emeletes épület nagy teherbírású vasbeton födéméiről.
A minőségi betontermékek gyártása, esetleg exportja egyébként nem csak a legújabb idők jele Szolnokon. A hetvenes években egy bécsi irodaházhoz, majd a Budai
Várban épült Hilton szállodához a Tisza partján gyártottak magas igényeknek megfelelő vasbeton termékeket.
A folyamatosan változó, egyre növekvő igények, a munkakörülmények javításának kényszere határozza meg a további fejlesztéseket Szolnokon. Osztalékot továbbra sem fizetnek, határozott a taggyűlés. A befektetett forintokkal a cég értéke nő
- vélekednek.
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Alternatív üzemanyag az Alföld közepéről?
Indulásra kész Magyarország első biodízel üzeme
Az Alföld közepén, Kunhegyes mellett, Bánhalmán megépült, már a próbaüzemen is túljutott Magyarország első biodízel üzeme. Mégis; várjunk az avató ünnepséggel, egyelőre fékezzük optimizmusunkat. Mert az üzem áll!
Németországban ezerháromszáz kútfejen át lehet gázolajhoz kevert biodízelt
tankolni. A Magyar Szabvány olyan szigorú, hogy a magyar biodízelt tisztán is nyugodt lélekkel tölthetnénk az erőgépek, a gépkocsik üzemanyagtartályába.
Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa mindent megtesz a fenntartható fejlődés érdekében, beleértve ebbe a bioüzemanyagok fejlesztését is. Az
„Európai Energiaellátás Biztosításának Stratégiája" című bizottsági zöld papír kimondja, hogy 2020-ra a közúti szállításban használatos üzemanyagok húsz százalékának alternatív üzemanyagnak kell lennie. (Azaz ennyivel csökkentendő a kőolajszármazékok aránya.) Az Európai Parlament 1998. június 18-i egyezményében a
bioüzemanyagok piaci részesedését öt éven belül két százalékra emelte. Az intézkedéscsomag tartalmazza az adószabályozást, a pénzügyi folyamatokat és meghatározza az olajtársaságok számára a bioüzemanyagok kötelező részesedését. Mit
mond még az Unió? Azt például, hogy a bioüzemanyagok támogatása és használata
elősegíti az energiafüggőség csökkenését, az üvegházhatás visszaszorulását. A bioüzemanyagokat tisztán, vagy kevert formában a meglévő járművek átalakítása nélkül
lehet hajtóanyagként alkalmazni.
Meg még azt is mondja az Európai Unió, hogy a bioüzemanyagok elterjedésének gyorsaságát a nemzeti és a közösségi piacokon a források és a nyersanyagok
elérhetősége, az ilyen üzemanyagokat ösztönző nemzeti és a közösségi politikák, az
adózási rendszer és a nagyvállalatok lobbizása határozza meg. Szóval az EU törvényhozói is tisztában vannak azzal, hogy az alig csillapítható adóéhség (Magyarországon például az üzemanyagok árának kétharmada adó) és a nagyvállalati
lobbi érdeke teremthet egyensúlyt e kérdésben. A többi az pusztán előírás, majdhogynem vágyálom. Azért mégis, az EU csak ismételgeti: 2005 végéig az energiatartalom alapján minden szállításra alkalmas üzemanyag esetében a két százalékos
ajánlati értéket be kell vezetni. És hozzáteszi: a tagállamoknak biztosítaniuk kell,
hogy a nyilvánosság is tudomást szerezzen a bioüzemanyagok és más, megújuló
üzemanyagok elérhetőségéről.
Azután előírja: a tagállamoknak minden év július l-ig jelentést kell tenniük arról, hogy milyen mértékben igyekeztek ösztönözni a bioüzemanyagok és más, megújuló üzemanyagok használatát a szállításnál a gázolaj és a benzin helyett. És folytat149

hatnánk. Zárjuk a gondolatmenetet azzal, hogy a tagállamoknak olyan törvényeket
kell hozniuk, szabályzatokat és adminisztratív kikötéseket alkotniuk 2004. december
31-ig, amelyek a fentiek megvalósulását szolgálják. Világos beszéd.
Az ellentmondás; a kőolajszármazékoknál olcsóbb üzemanyagot a világon
még sehol sem találtak fel. Éppen olcsósága teszi lehetővé azt a nagyon is vágyott
adótartalmat! A környezetvédelem ügye, ha nem is gyerekcipőben jár - néhol még
abban sem -, ám még nem nőtt bele egy kamasz lábbelijébe. Ezt tudja minden állam.
De, ki koppintson a kobakjára?
Evezzünk most már a magyar olajmezőkre! Torgyán József agrárminiszter harangozta be a biodízel eljövendő magyarországi dicsőségét. A terv szerint hetven
biodízelt előállító üzem épült volna országszerte, ha úgy tetszik állami támogatással. Sőt! Az elkészült biodízel minden literje szintén támogatásban, 60 forintban
részesült volna. Adótartalom helyett támogatást előbb az üzemek építéséhez, aztán a
késztermékhez? Azért mégiscsak kiírta az FVM a pályázatot, amelyre négy cég jelentkezett - nem hetven! - biodízel üzem építésének szándékával. Kettő mindjárt az
elején visszalépett, Bánhalmán a Középtiszai Mezőgazdasági Rt., Mátészalkán egy
másik cég fogott hozzá a beruházáshoz. A mátészalkai üzem épül, a Kunhegyes
melletti kész.
- Nagyon rövidlátó az a gondolkodás, amelyik csak a kőolajszármazékok
adótartalmát számolgatja - szögezi le Sas János, a Középtiszai Mg. Rt. igazgatóhelyettese. - Ismeretes az EU agrártámogatási rendszere, amely előírja, hogy a mezőgazdasági termőterületek tíz százalékán nem termeszthető árunövény. Alternatív
energiaforrás azonban igen. Sőt! A környezetvédelmet még támogatja is az EU!
A Kunságba annak idején alig települt ipar. Ami települt, annak nagy része
fölszámolódott. A hagyományos agrárvidékeken a munkanélküliség réme továbbra is
számos családot fenyeget főleg akkor, ha a mezőgazdaság lehetőségei is szűkülnek.
Könnyen belátható, hogy a gabonatermesztés mellett érdemes az ipari növényeknek
nagyobb teret engedni. A magyar növényolaj ipar egyetlen kézbe, a Cereoléba került.
0 határozza meg az árakat. Kunhegyesen a kiutat saját feldolgozó üzem megvalósításában vélték felfedezni. Ezért hozták létre már 1996-ban napraforgó-hántoló és hidegen sajtoló üzemüket. A hazai mellett az ukrán, a román és a jugoszláviai piacra alapoztak. A kezdeti nekilódulást a hazai piac túltelítettsége, külföldön ugyancsak értékesítési gondok fogták vissza. Pedig akkorra már a Középtiszai Mezőgazdasági Rt.
napraforgó-termesztési integrációja jórészt kiépült. A környék gazdái, mezőgazdasági üzemei évente 5-6 ezer hektáron termeltek olajos növényeket; negyven százalékban repcét, hatvan százalékban napraforgót.
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Visszalépni az addigiak föladását jelentette volna. Az olajos növények feldolgozásában már szereztek tapasztalatot, nem csoda, ha felkeltette érdeklődésüket a
biodízel program.
Az évente háromezer tonna biodízel előállítására képes ún. észterező üzem
205 milliós beruházási költségből megépült. Ez az összeg magába foglalja a 82 milliós vissza nem térítendő állami támogatást, valamint a 96 milliós hitelt is, amelynek
törlesztését már meg kellett kezdeni. (Közben még egy liter biodízelt el nem adtak!)
Tegyünk hozzá a 205 millióhoz másik 140-150 milliót az infrastruktúra kiépítése és
más, szorosan az üzem megvalósításához kapcsolódó költségekre.
- Pedig a legolcsóbb megoldást választottuk! - számol dr. Deme Pál, a részvénytársaság elnök-igazgatója. - A németek ajánlotta technológia beépítése önmagában 450 millió forintot tett volna ki, a préselő berendezés nélkül. Örömmel fogadtuk azt a tudást, ami az elmúlt két évtizedben a hazai kutatóintézetekben felhalmozódott. A mi üzemünket vegyiparban jártas magyar kivitelező, a Fitodízel Rt.
építette Salamon Zoltán tervei alapján a magyar szakértelem bizonyítékául.
Vegyük sorra a kunhegyesiek további érdekeltségét: a napraforgó-préseivény
nagy fehérjetartalmú, kiváló takarmány. A cég kiterjedt állattenyésztést folytat. A
biodízel üzem folyamatos termeléssel dolgozóinak folyamatos munkát, a vállalkozásnak folyamatos árbevételt ad. Mindezt annak bizonyságául érdemes leírnunk,
hogy az Európai Unió szándékai és irányelvei, környezetvédelmi törekvései és a
Nagykunság termelőinek érdekei - beleértve az integrációban olajos növényeket termelőkét is - csodálatosan passzolnak.
Ha hozzátesszük ehhez a biodízel egyéb előnyét, további érveket lelünk mellette. Például azt, hogy a városi tömegközlekedésben, az autóbuszok üzemanyagaként
alkalmazva mennyivel kevesebb környezeti terheléssel jár, mint a gázolaj! Vagy a
vízi, a tengeri szállításban: még az esetlegesen kiömlő gázolaj óriási természeti károkat okozhat a folyókon vagy a világtengereken, a biodízel teljes mértékben lebomlik.
Azaz a gázolaj szennyezéskor bekövetkező természeti katasztrófával biodízel ese-tén
nem kell számolni.
A biodízel előállítását és felhasználását szabályozó rendelet 2003. márciusában lépett életbe. Ez azt írja elő, hogy a biodízelt kizárólag zárt körben, a mezőgazdaságban lehet felhasználni.
- Miben hibázott a rendeletalkotó?
- Abban, hogy a biodízelt nem hozta versenyhelyzetbe - állítja Sas János
igazgatóhelyettes. - Az agrártermelésben minden hektár megművelésére 90-95 liter
gázolaj kedvezményes felhasználását teszi lehetővé az állam. A termelők hektáronként ennyi gázolaj adótartalmának egy részét igényelhetik vissza a Vám- és Pénzügyőrségtől. Ez azt jelenti, hogy egy liter gázolaj a mezőgazdasági termelőnek 97
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forintjába kerül. Ezzel az árral a biodízel nem versenyképes, még a literenkénti 30
forintos állami támogatás mellett sem.
- Miért nem?
- Mert a biodízel előállításának önköltsége a mi üzemméretünkben - a napraforgó árától függően - 160 forint literenként. Abból leszámolva a literenkénti 30
forintos állami támogatást, még mindig csak 130 forintnál tartunk. Ez az ár persze,
hogy nem versenyezhet a literenkénti 97 forinttal.
-Akkor az egésszel nem szabad foglalkozni?
- Erre a rövidlátó gondolkodásra céloztam a legelején! Tessék mondani; mit
kezdjünk az ugaroltatásra ítélt tíz százalékkal? Tényleg ne vessünk bele semmit? Az
nekünk túl drága, hiszen ugyanúgy karban kell tartani, a gyomirtását el kell végezni,
mint amikor némi jövedelmet remélünk attól a földdarabtól.
Szigorúan a tényéknél maradva: az első magyar biodízel üzem a próbaüzemet
követően leállt. Fogalmazzunk finomabban: ugrásra, indulásra készen várja a kedvezőbb jogszabályi környezetet. Azt, amikor a biodízelt „kötelezően" átveszik az
üzemanyag-nagykereskedők, hogy meghatározott százalékban a gázolajhoz keverjék.
Ezzel megszűnik a zártkörű forgalmazás ördögi köre, s a biodízel betöltheti valódi
hivatását: folyamatos munkát ad, jövedelmet biztosít és harcol a légkör szennyezése
ellen az egészséges környezetért. Mindehhez a jövedéki törvény módosítása szükséges. A paragrafusokat mintha jó irányba kezdenék el fésülgetni az FVM, a Gazdasági
és Közlekedési, valamint a Pénzügyminisztérium szakemberei - értesültek az első
magyar biodízel üzem gazdái, akik bizakodnak, hogy a parlament hamarosan kedvező döntést hoz a bioüzemanyagokról.
- Nem kétlem; ezerszer végigszámolták, mi, mennyibe kerül, mivel érdemes,
szabad foglalkozni és mivel nem, mielőtt a biodízel üzem megvalósítását célzó pályázatot benyújtották. Sőt, azóta sem múlik el nap, hogy ne a kiutat keresnék. Mégis
előhozakodik a kérdés: nem lehet, hogy rosszul kalkuláltak?
- Azzal tisztában voltunk, hogy a Torgyán József meghirdette biodízel program erősen függ a politikában uralkodó széljárástól - vallja be dr. Deme Pál elnökigazgató. - Abban bíztunk, hogy ha olyanba fogunk, ami minden szempontból a jövőt
szolgálja, ráadásul az Európai Unió is ebbe az irányba terel bennünket, akkor helyesen cselekszünk. Rendíthetetlenül hiszek abban, hogy üzemünk hamarosan megkezdi
rendszeres termelését, sőt, kapacitását növelhetjük. Tartályparkunk és a beépített
technológia erre lehetőséget nyújt.
-Az föl sem merült, hogy a próbaüzem közben előállított biodízelt saját traktoraikban kipróbálják?
- Nem! Szigorúan raktározzuk. Őrültséget nem csinálunk. Egyébként a pénzügyőrök ellenőrizték a tulajdonunkban lévő tiszaszentimrei kft. traktorainak üzemanyagát is. Gázolaj volt.
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Csalódottságukat, keserűségüket nehezen titkolják Magyarország első biodízel
üzemének gazdái. Úgy érzik, nemcsak saját erőfeszítésük veszett kárba. Kárba veszni
látszik, egyelőre nem válik termelő erővé az a sok-sok nekirugaszkodás, ami a tudományos kutatások eredményeként vaskos tanulmányokban öltött testet. Pedig válhatna! Kihasználatlanul hever az a magyar szaktudás, amelyet jó két évtized alatt szívtak
magukba a téma legkiválóbb hazai szakemberei. Állam bácsi is furcsán viselkedik:
odaad 82 milliót, hogy ne csak hirdesse, hanem segítse is a szándékot. Aztán - látszólag - azt is veszni hagyja. Ilyen gazdagok vagyunk?
A Középtiszai Mg. Rt. vezetői azt sem tagadják, ha működne, ők bizony büszkék lennének az első hazai biodízel üzemre. Példának szánnák. Bizonyságul a magyar innovációra, a magyar minőségre. Egyfajta kitörési pontnak, túlélési lehetőségnek, amelyet annyira áhítanak a magyar mezőgazdaságból élők. Ehelyett elkomorul
tekintetük. Mintha nekik volna szégyellni valójuk. Közben a felvett hitel (96 millió
forint tőke + kamata) „ketyeg". A pénzintézet nem tréfál, oda bizony pengetni kell. A
saját erőt is azért fordították erre a beruházásra - j ó szorosra húzva a nadrágszíjat -,
mert a nemzetközi, a meghirdetett hazai és a saját szándék mind abba az irányba húzott; amit tesznek, jól teszik, megéri. Hát tessék!
A Középtiszai Mg. Rt. az ellehetetlenülés veszélyével néz szembe.
Hass, alkoss, gyarapíts...
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Athén a tét
Drávucz Rita profi vízilabdázó
Névjegy
Drávucz Rita 1980. április 14. Szolnok.
180 cm magas, 65 kiló.
Családi gyökerek: Jászladány. Ott élnek az apai nagyszülei.
Foglalkozása: sportoló.
Sportága: vízilabda. Magyar válogatott.
Profi csapata: GS Orizzonte, Olaszország, Szicília, Catania.
Édesapja a szolnoki MA V-állomás állomásvezető-helyettese.
Édesanyja ugyancsak MA V-dolgozó, mint ahogy a nővére is az Szegeden.
- Te nem akartál vasutas lenni?
- Érdekes, de nem. Gyerekként gyakran fölmentünk apuhoz az állomás előtti
toronyba (a Pagodába), ahol akkor dolgozott. Tetszett, ahogy a vonatokat néztük
aztán valahogy másfelé orientálódtam.
Ál-talánosban jártam rajzszakkörre, gépírástanfolyamra, meg úsztam. A szüleim
megsokallták. Amikor választanom kellett
az úszás maradt.
A magyar női vízilabda-válogatott
2003 nyarán győzni indult Barcelonába, a
világbajnokságra. A negyeddöntőbe jutásért vívott küzdelemben a magyar lányok
egyetlen pontocskával - ám a csapatban felhalmozódott tudást mélyen alulteljesítve
- kaptak ki az oroszoktól. A VB 5. hely
kudarc, főleg annak árnyékában, hogy a fiúk nyertek.
Az orosz lányok elleni mérkőzésen, amikor a negyed elején Drávucz Rita indult a labdáért, rendre elhozta azt. Az utolsó negyedben két gólt is lőtt. így lett 8:7 az
orosz válogatott javára.
- Későn jött az én két gólom is! Ha lőttem volna még kettőt...
- Kudarc?
- Egyértelműen. Keserű kudarc. Győzni mentünk. Tonó (Faragó Tamás, a lányok edzője) szóba sem áll egyikőnkkel sem.
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- Ezek szerint máig nem dolgoztátok föl, nem emésztettétek meg a barcelonai
fiaskót?
- Azt, hogy a többiek miként vélekednek, csak sejtem. Gondolom nagyjából
ugyanúgy, ahogy én.
-Miként?
- Az igazság, hogy profik vagyunk, ráadásul nem is ma kezdtük a vízilabdázást. Úsztunk mi már máskor is „mély vízben", aztán szépen kiemelkedtünk. Persze,
mindenki aranyat várt tőlünk, mi is magunktól.
- Mi hiányzott?
- A koncentráció. Az, hogy azon a mérkőzésen nem tudtunk összpontosítani!
így történt. Hosszasan siránkozni fölösleges. Jó, szegényebbek lettünk egy éremmel,
de 2004. augusztusában olimpiát rendeznek Athénban. Barcelonát az olimpiai felkészülés egy állomásának fogom föl. Azaz; csakis előre szabad nézni. 2004. február végén lesz az olimpiai kvalifikációs verseny éppen ott, ahol profiként játszom, Cataniában. Az olimpiára sokkal fontosabb kijutnunk, szóval a kvalifikáció lesz az első és
az utolsó nagy lehetőségünk.
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- Hogy kerültél Olaszországba?
- 2000-ben, a Palermóban rendezett kvalifikáción szemelt ki az egyik Genovához közeli városka, Lerici csapatának elnöke.
- Húsz évesen azonnal igent mondtál Nyilván kedvező ajánlatot tett.
- Kedvezőbbet, mint idehaza bárki.
-Aztán a szicíliaiak csábítottak el Cataniába.
- A GS Orizzonte az olasz bajnokság legerősebbje. Tizenkét éve sorozatban bajnokok, háromszoros BEK-győztesek.
—A női vízilabdázás krémje?
- Igen. Az olasz lányok 1995 óta minden nemzetközi tornát megnyertek. Az
Orizzontében hat-hét válogatottal játszok együtt.
- Irigylésre méltó...
- Meg is teszek mindent... Az elmúlt két szezonban a csapat gólkirálya vagyok.
-Akkor nem keresel rosszul!
- Szeretnék én annyit keresni, mint egy férfi vízilabdázó! Tudom, hogy nekünk,
lányoknak az sohasem adatik meg - neveti el magát.
- Tehát nemcsak anyagilag éri meg, sportszakmailag is fejlődtél. Mi az, ami
még kint tart.
- Imádok vízilabdázni, imádok játszani. Idehaza 15 évesen Kecskemétre kerültem, aztán Szentesre. Úgy, hogy közben Szolnokon laktam. Este 1 I-nél korábban
nem értem haza vonattal. Ebbe a nagy jövés-menésbe fáradtam bele. Cataniában lakást, kocsit kapok, küldik a repülőjegyet. Kinn csak a sporttal foglalkozok; az edzéssel, a helyes táplálkozással, a pihenéssel, a napirendemmel. Ott minden a vízilabdát
szolgálja. Nagy előny, hogy nem egyedüli magyarként fogadott be a csapat. Tavaly
Stieber Mercedes-szel játszottam ott, a mostani szezonban Pelle Anikó a társam.
- így képzelted az életed tíz évvel ezelőtt?
-Nem képzeltem én semmit! Nyolc évig úsztam Szolnokon, amikor megszűnt a
szakosztály. A barátnőim beálltak vízilabdázni vagy elmentek triatlonozni. Három hónap töprengés után a víz
mellett döntöttem. Másodikos gimnazistaként áthívtak Kecskemétre, ahol „bekerültem" a Valkay családba. Valkay Ferenc edző,
három lánya, Ádám Zsuzsi
és jómagam alkottuk a junior válogatottnak a gerin- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ •- - i
cét, amelyik az első nagy ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
*
nemzetközi sikert aratta: a
junior EB-n mindjárt harmadikok lettünk Izraelben.
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Rá két évre ugyanazzal a gárdával megnyertük az EB-t 1998-ban Angliában.
- Mennyire népszerű a vízilabda Olaszországban?
- Nem vagyunk olyan ismertek, mint itthon, de a tétmérkőzéseken kétezer
ember szurkol a csapatnak.
- Mi leszel, ha nem vízilabdázol?
- Korai még erről gondolkodnom! Egyelőre négy éves ciklusokra tervezek.
2004 Athén, 2008 Peking.
-És 2012?
- Akkor már 32 éves leszek...
- A nyolc év úszás nem múlt el nyomtalanul; a labdákat rendre elhozod.
Meg a kaput is eltalálod...
- Szentesen Tóth Gyula klubedzőnek köszönhetem. Ő volt az, aki már felnőttként felkarolt és elhitette velem, hogy van keresni valóm a medencében.
- Elég vékony vagy.
- Nincs gondom sem a súlyommal, sem az alakommal és szerencsére az étkezéssel sem kell vigyáznom. Igaz, édességre nem vágyom, de a tyúkhúslevest csigatésztával, meg a csirkepörköltet imádom. Ahogy nagymamám főzi Jászladányon.
Na, és a főtt kukoricát minden mennyiségben.
- Kondíció?
- Érdekes, hogy a szárazföldi edzések, a nagy súlyzózások nélkül is elég jól elvagyok a vízben. Egy újfajta amerikai módszer szerint nemcsak a dobott gólokat, meg
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az akciókat számolják, hanem vagy százféle szempont szerint pontoznak. Megállapították, hogy kifejezetten jó a függőleges lábtempóm. Mit mondjak? A fürdőruha aljáig
kiemelkedek.
- Dopping?
- Kizárva. Hülyeség. Nem éri meg!
- Ki az, aki bevallja?
- Senki, amíg le nem bukik. Komolyan beszélek; még arra is kényesen ügyelünk, milyen kenőcsöt kenjünk az arcunkra. Saját érdekünk, hogy ne keveredjünk
még gyanúba sem. Az idén egyébként engem kétszer is ellenőriztek is tisztának találtak. Úgyhogy nem a levegőbe beszélek.
- Civil jövőd?
- A Testnevelési Egyetemre járok levelezőn, harmadik évfolyamra, sportmenedzserire. Szinte csak vizsgázni érek haza, a dolgozatokat e-mailen küldöm.
- Tervek?
- Még legalább két olimpiai ciklusban a vízilabdázás. Az eredmények szárnyakat adnak. Az a tervem, hogy nyerjek. Az Orizzontével, a magyar válogatottal.
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B. Jánosi Gyöngyi:

Művészetre elszánva
A Jászjákóhalmán élő Szöllősi Edit nevével és munkáival már jó néhányszor
találkozhatott a képzőművészet-szerető közönség. Grafikáit önállóan és a Jászsági
Alkotók Köre társaságában is többször kiállította. A fiatal alkotó életének eddigi
szakaszában is tanult és ezt követően is tanulni szeretne.
A jászapáti Mészáros Lőrinc Gimnáziumban tett érettségi után a Képzőművészeti Egyetemre adta be felvételi kérelmét, de sem akkor, sem a következő évben
- mikor már a második fordulóra is behívták - nem koronázta siker elképzelését.
Mivel más élethivatást nem tud elképzelni magának, mint a képzőművészettel való
alkotó létet, beiratkozott az EVENTUS (üzleti tudományok és művészetek) szakközépiskolába, Egerbe, ahol képgrafikusi szakközépiskolai végzettséget szerzett.
Ebben az iskolában is sokat rajzoltak, főleg modell- és természet után, de illusztrációkat is készítettek, terveztek. így gyarapodtak ismeretei a komponálás, az alkalmazott technikák használata területén. Különösen forma- és arányérzékenysége
szembetűnő az ott készített munkákon.
Szöllősi Edit azonban még elégedetlen. Tudja ugyanis, hogy művésszé válni
nehéz és hosszú folyamat, melynek során csak egy összetevő a megfelelő szakmai
felkészültség, a rajztudás, a komponáló képesség, a különböző technikák biztos kezű alkalmazása. Tudja azt is, hogy az említett készségeken túl meg kell teremteni
saját világlátását, mely nélkülözhetetlen egyedi és csak őrá jellemző műalkotások
megteremtésének. E sajátos szemléletmód kialakításában sokat segíthet olyan közeg, ahol az emberek művészettel és hasonló problémákkal foglalkoznak. Ezért ebben az évben beiratkozott a SZIE Jászberényi Főiskolai Karára, ahol számára ismert rajztanároktól remél további fejlődést. Feltett szándéka, hogy a főiskolai tanulmányok mellett, vagy után újra felvételizik a Képzőművészeti Egyetemre, mert
élete célja az, hogy képzett j ó i felkészült grafikusként dolgozhasson.
Reméljük e törekvéséhez sok támogatót talál és olyan emberi kapcsolatokat,
melyek segítik megteremteni művészi énjét.

B. Jánosi Gyöngyi festőművész, a Hamza Múzeum és Jász Galéria igazgatója Jászberényben.
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