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Az idő kereke, a Jászkunság szekere
A Jászkunság sohasem volt Szolnok megye tanácsának, majd Jász-NagykunSzolnok megye önkormányzatának édes gyermeke. Legfeljebb megtűrt mostohája.
Amikor 49 évvel ezelőtt akkori szolnoki értelmiségi, gondolkodó fiatalok megalapították a folyóiratot, szentül hitték, hiányt pótolnak, űrt töltenek be vele. Állítólag a
Jászkunság az ország legrégebbi, hasonló periodikája. Érdemes volna utánanézni ennek az állításnak! Akkoriban a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat - röviden a TIT
- lapjaként indult.
Amikor eljött Magyarországon az az időszak, hogy önmagára valamit adó megye nem létezhetett saját folyóirat nélkül, a Jászkunságnak is hóna alá nyúlt a megyei
tanács és évtizedeken keresztül garantálta - valamilyen szinten - megjelenését. Nem
volt ez másként másutt sem. Távolról szemlélve virágzott a magyar vidék folyóiratirodalma, emlékezzünk példának okáért az Alföld, a Tiszatáj, a Forrás fénykorára.
Az is igaz, hogy - belülről átélve - a főszerkesztők és a szerkesztőségek tele
voltak panasszal. Az öncenzúrában éppen az volt a legrosszabb, hogy nem alakult ki
mértékegysége. Még helyben sem. Ami nem szúrt szemet a megyei ideológiai titkárnak, arra lehet, hogy lecsapott az első titkár. Fegyelmik és dorgálások, szigorú megrovások és sokadszori utolsó figyelmeztetések kövezték ki azt a szellemi országutat,
amelyen a főszerkesztők, szerkesztők óvatoskodva, vagy bátrabban lépdeltek. Mégis:
egy-egy vidéki szellemi műhely gazdájának lenni rangot is jelentett, egzisztenciát is
biztosított. Ezt kérdőjelezte meg, billentette más kerékvágásba a rendszerváltás.
A Jászkunságot elkerülték a botrányok, megjelent szép csendben, néha alig
észrevehetően, de megjelent. Beitta magát pórusainkba. Szerkesztőit cserélgették a
kurzusok, cserélgette az idő. Ki többet, ki kevesebbet tett a maradandóságéit.
Amikor 2003. elején világossá vált, hogy a megyei önkormányzat kiakasztja
nyakából a lap támogatásának jármát, arról faggattam értelmiségi ismerőseimet; szerintük érték-e a Jászkunság? Kivétel nélkül igenlő válaszokat kaptam. Sőt, azt is
hozzátették, megőrzendő érték! Ma már világosan látszik (utólag milyen könnyű
bölcsnek lenni!), hogy a folyóirat életében elmulasztódott az a nagyon is gyakorlatias
lépés, amit mások idejében megléptek: alapítványi, vagy egyesületi kézbe vették lapjaik további gründolását a rendszerváltás hajnalán. A Jászkunság maradt a megyei önkormányzat bölcsőjében. A dajka másfél éve kiborította gyermekét. Lelke rajta.
Ki tudná azt mérlegelni, a folyóirat utóbbi fél évtizede mennyiben járult hozzá
ehhez a mozdulathoz? A korszak dr. Szabó László nevéhez fűződik. Az előző főszerkesztő, Körmendi Lajos költő, író, szerkesztő eltávolítását követően a néprajzos
Szabó tanár úr lett a Jászkunság szerkesztője, mégpedig az MTA Jász-NagykunSzolnok Megyei Tudományos Testülete (egyesület) nevében.

Gyakorlatias szempontból azt kell mondanom, az utóbbi években a Jászkunság
nemigen jutott el az Olvasóhoz. Késve, méltatlanul alacsony példányszámban, némelyik száma méltatlanul csekély terjedelemben látott napvilágot. Ez eredményezte,
hogy szépen lassan elfelejtődjön. Az előző, Jászkunság almanach 2003 címűre keresztelt szám fogadtatásakor találkoztam a hallelujával: - Hát mégsem szűnt meg a
Jászkunság? Megjelenik? Ezután is? Mindezekből arra következtetek, hogy a folyóirat közel öt évtizedes múltja mélyebb nyomokat hagyott az Olvasóban, mint utóbbi
fél évtizede.
Szeretném nagyon egyértelműen leszögezni, hogy csodálattal adózom dr. Szabó László néprajzkutató, muzeológus bámulatra méltó tudományos teljesítményének.
Humora, mesélőkedve, az élet örömeit igenlő lendülete számtalanszor magával ragadott. Szolnok elmúlt négy évtizede emblematikus alakjának tartom, akként tisztelem.
Folyóirat-szerkesztési módszeréről azonban azt kell mondanom, nem bizonyított átütő erővel. Egy periodika menedzselése egészen másfajta képességeket igényel, mint egy tudományos mű megalkotása. Dr. Szabó László számtalan munkát, sajátját és másokét világra segített. Folyóiratot csinálni más. Itt az alkotás, egy-egy szám
életre hívása sziszifuszi munka. Folyamatosan nyösztetni a szerzőket a kéziratokért,
nagy neveket bűvkörbe vonni és ifjú tehetségeket fölfedezni, a tördelést, a korrektúrát
ellenőrizni, még csak az első állomások egyike. Ott állni a nyomdagép mellett, amikor
elindul a belív, vagy a borító, s azután szétosztani a lehető legracionálisabban a lapot,
meglelni az olvasói bázisokat, de máris kezdeni a következő szám előkészítését, újra
telefonálni és levelezni, kunyerálni és megköszönni... Szervezni a közönségtalálkozókat, begyűjteni az elismeréseket és megszívlelni a kritikákat. Ezek azok a részletek, amelyek folyamatos jelenlétet igényelnek. Valamiféle apaszerepet.
Nagyon távoli a tudományos munkától. Olyan robot, amit a szent cél érdekében
vállal az ember. Ha vállalja, az Olvasókért teszi és a lap megdicsőüléséért. A Jászkunság szekere kátyúba ragadt 2003 elején. Abból a kátyúból sikerült egy szám,
egyetlen számocska erejéig tovább gurítani. Kihúzni nem.
A jogi felállás most a következő: a megyei önkormányzat lapgazdája (reá hagyományozta a történelem) a Jászkunság c. folyóiratnak, amelyet nem jelentet meg és
megjelentetésére nem áldoz büdzséjéből.
Ezért kényszerültünk tavaly megjelentetni a Jászkunság almanach 2003 című
Jászkunság számot, és most bejegyeztetni a Jászkunság szellemi örököseként az új
nevet; az Elő Jászkunság-ol. Hogy alapításának 50. évfordulóját megéli-e a periodika,
arra ma senki nem teszi le a nagyesküt.

Egri Sándor 1956-ban született Szolnokon. Újságíró. E folyóirat felelős szerkesztője és kiadója. A Szolnokhoz közeli Fokorú-pusztán, tanyán él.

Dr. Schweitzer Ferenc:

Katasztrófa vagy stratégia

A tiszai hullámtér geomorfológiai vizsgálata:
víztározók, hullámtérbővítés, gátépítés
A Máramarosi-havasokban eredő Tisza 946 km hosszú pályán éri el Titelnél be2
fogadóját, a Dunát. A 157 186 km kiterjedésű, kerekded alakú vízgyűjtő terület sajátossága, hogy nyugat-délnyugat felé nyitott.
A tiszai vízválasztó kárpáti szakaszán északnyugattól délkeletig, majd tovább
1000-2000 méter tengerszint feletti magasságban húzódik. Maximumként eléri a 2509
métert (Peleaga), az alacsonyabb pont, a Duklai-hágó is 502 méter míg, az Alföldön
700 kilométeres szakaszon a Tisza kisvízi medre 100 méter tengerszint feletti magasság alatt marad. A folyó alföldi szakaszának középső és alsó részén a Tisza erősen
aszimmetrikusan, teknő alakú lapályban, alacsony ártéren helyezkedik el. A „völgyét"
joggal hasonlítjuk geomorfológiai jegyei alapján egy „teknőhöz". A Tiszának kifejezett völgye csak Kárpátalján van, főként a Huszt feletti folyószakaszon. Ott kilép az
Alföldre és árvizei is csak az alföldi ártér pereméig terjeszkednek.
A Tisza völgyében a felsőpleisztocén kori folyó a Szamossal együtt még az Érmelléken a Nyírség és a Szilágyság között folyt. Itt találhatók pleisztocén kori teraszai.
Mai helyére a Nyírséget keletről és északról körülhatároló, holocén eleji süllyedékterületek, a fiatal jászsági süllyedek és a Szolnok-titeli árkos süllyedés vonzották. A
süllyedő területekhez igazodó meanderező medre azóta is sokat változtatta helyét a Vásárhelyi Pál féle folyamszabályozásig. Erről tanúskodik a mikrodomborzatban gazdag,
holt medrekkel, kettős és hármas medrekkel felszabdalt, széles tiszai alföldi lapály. Irodalmi adatok alapján a Tiszadob és Tiszafüred között a bal parton kilépő víztömegek
több mocsáron átfolytak és ezáltal a Hortobágy folyó közvetítésével a Berettyó sárrétjébe jutottak 30-35 km hosszan. A 30-40 cm-es víz és a nagy kiterjedésű mocsárterület
csak egy kisebb része volt a Tisza közös vízrendszere mocsárvilágának. A Hortobágy
folyó egy kb. 10-12 km szélességű agyagteknőben folyik észak-déli irányban egészen a
Körösök torkolatáig. A teknőt 8-10 m vastag folyóvízi-ártéri üledék tölti ki. Ez a völgy
a Nagykunság és a Hortobágy mélyebb övezete, amely már feliszapolódott és az egykori
nagy tiszai árvizek lefolyási útvonala volt. A kettős-hármas tiszavölgyek egyike.
A határon túli hegységkeret vízgyűjtőjéről lezúduló és a síkságon megrekedő
csapadékvizek rendkívül súlyossá teszik az Alföld helyzetét: magas és hosszan tartó
árvizeket, valamint nagy kiterjedésű belvízi elöntéseket eredményeznek a Tisza teknő
alakú völgyében.

Az alföldi folyók mentén elhelyezkedő települések mindenhol az ún. magasártéri szintekre települtek, amelyek eredetileg szárazulatok voltak és a legnagyobb árvizek sem öntötték el azokat. Az ősi Tisza és mellékfolyói hatalmas területeket
árasztottak el az Alföldön. A Tisza és mellékfolyói az Alföld jelentős részét igazi vadvízi országgá alakították (1. ábra).
A Tisza szabályozásának igénye már a XV. század második felében, Mátyás király idején felmerült; ő ugyanis törvényt alkotott, hogy a Tisza kiöntései ellen töltések
emelésével kell védekezni. A szabályozás alapjait azonban I. Ferenc teremtette meg
1807-ben a vízrendező, ill. a vízszabályozó társulatokról hozott törvényével.
A Lányi Sámuel vezetésével 1834-1848 között elvégzett tiszai mappáció alapján már kitűnt, hogy a tiszai árvizek a történelmi Magyarország területén 18 megye
854 települését veszélyeztetik, tehát olyanokat is, amelyek magasártéri szintekre települtek, s az árvizektől korábban védettek voltak. Ez már arra utal, hogy az ún. alacsonyártér feltöltődése is felgyorsult.

/. ábra. Árvízjárta területek a Tisza térségében az ármenetesítés előtti időszakban. (IHRIG D. 1952.
után). - 1 = vízkitörés helye és iránya; 2 = elárasztott terület

A Tisza mentén és vízgyűjtő területén bekövetkezett, feltehetően a bányászat
következtében is megnövekedett erdőirtás, legeltetés, földművelés hatására a lefolyás
mértéke, az árvízszintek megnövekedtek, a települések veszélyeztetettekké váltak. A
települések, a vonalas létesítmények és a mezőgazdasági területek biztonsága, védelme érdekében alakult meg 1846-ban Vásárhelyi Pál vezetésével a Tisza-völgyi Társulat, amelynek célja a szabályozási munkák tervezése és kivitelezése lett.
A Duna és a Tisza mellékfolyóinak megépített gátrendszere, a mesterséges mederszakaszok megépítése, a meander kanyarulatok átvágása, a mocsárvilág csatornahálózat kiépítésével történő lecsapolása az akkori Európa legjelentősebb természetátalakító tevékenysége volt. A beavatkozások akkor megfeleltek a velük
szemben támasztott társadalmi és gazdasági követelményeknek.
A Tisza és mellékfolyóinak hordalékszállító képessége mindig nagy volt. Még
az ármentesítések előtti alacsonyártéri szintekből szigetszerűen kiemelkedő magasabb
térszíneken létesült legősibb települések is azért kerültek olykor-olykor árvízi elöntés
alá, mert a környezetükben lévő alacsonyabb árterek feliszapolódtak.
A vízgyűjtő területeken bekövetkezett robbanásszerű urbanizációs változások
ezt a természetes hordalékszállítást megnövelték. Az árvíz elleni védekezés 150 éve
alatt bizonyos szakaszokon a hullámterek feliszapolódásajelentősen megnövekedett, a
hullámtér felszínfejlődése, az övzátonyok, parti gátak kialakulása is felgyorsult.
Az 1974-ben elkezdett, de abbahagyott tiszai újratérképezés előkészítése során a
vo. kövek állapotfelmérése közben a kövek közül a legtöbb feliszapolódott (SASS I.
1981). A hullámtéri feltöltődés, és azon belül az övzátony (parti gát) képződés az ezredfordulóig nem került az érdeklődés előterébe. Ez annál is inkább meglepő, mert a
Vásárhelyi féle koncepció tervvitájának is egyik kulcskérdése volt. Számoltak ugyan
azzal, hogy a tervezett szűk ártéren az árvizek magassága emelkedni fog, de a hordaléklerakódás mértékét nem tartották jelentősnek. Pedig a hullámtéri feltöltődés szerepe
igen jelentős (SCH WEITZER F. 2000). Ez oda vezetett, hogy a gátakat időszakonként
- feltehetően a feliszapolódás és az övzátonyok képződésének hatására - magasítani
kellett és ha minden így marad, továbbra is magasítani kell majd (2. ábra).
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2. ábra. Árvízvédelmi töltések magasságának növekedése (SCHWEITZER F. 2001)

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet és a KÖTIVIZIG közös mérései és térképezései alapján pl. a Tisza hullámtere Szolnok térségében 200-240 cm, a Körös
hullámtere Békésszentandrás térségében az ármentesítést követően 140-160 cm
vastagságban iszapolódott fel; jól felismerhetőek az utóbbi évek, évtizedek egy-egy
árvizének 5-10-13 cm vastag üledékei. Ezen üledékek nem a kubikgödrök üledékeinek
felhalmozódásai. A Tisza árvízkor 1976 és 1983 között pl. Kisköre és Makó között
(VITUKI1983 szerint) átlagosan 30 cm-rel magasította hullámterét annak ellenére, hogy a
Kiskörei tároló igen jelentős mennyiségű hordalékanyagot ülepít le. A folyó a 2000-ben
kialakult árvíz során pedig Szolnok felett 14 cm vastag hordalékot rakott le.
Ez a folyamat oda vezet, hogy a folyó a hullámtér állandó feliszapolódásának
hatására magasabban fog folyni, mint az ármentesítés előtti alacsony árterének szintje,
amely az árvizek során vízborítás alatt állott. így pl. a Tisza már nem az alacsonyártéren, tehát nem a legmélyebb, ún. mélyártéri térszínen, hanem az általa feliszapolt
magaslaton, felmagasítódott, hajdan alacsony-ártérből kiszakított hullámtéren fog
folyni. A víz már nem fog tudni visszafolyni magasabban lévő medrébe, ill. hullámterébe, és úgy tűnik, hogy előbb-utóbb a Tisza és nagyobb mellékfolyói, amelyek az alföldi szakaszon folynak, a Hoang-Ho vagy a Pó folyó sorsára fognak jutni (3. ábra).

3. ábra. A Hoang-ho begátolódásának szomorú következményeit feltüntető tömbszelvény (CHOLNOKY J. 1900 alapján). Az árvízgátak eredeti magassága 14 m, a gátak között levő árteret a folyó 11,5 m magasan
feltöltötte. A gátak távolsága itt mintegy 11 km (SCHWEITZER F.-NAGY l.-ALFÖLDI L.)

1999-ben és 2000-ben csak a jó Isten, és a hatalmas emberi és anyagi ráfordítás
mentette meg az alföldi Tisza és mellékfolyóinak több szakaszát a gátszakadástól.
2001-ben azonban a Tisza beregi öblözetében a gátak már nem tudták feltartóztatni a
folyó immáron állandósulni látszó árhullámát, amely Tarpánál átszakította a gátat. Az
IHRIG D. (1952) által közölt térképén láthatjuk, hogy a Tisza-völgyben milyen szakaszokon történtek vízkitörések, s a térképről az is kitűnik, mekkora területek kerültek
vízborítás alá.
Nem adhatunk újra esélyt annak, ami az utóbbi közel 100 esztendőben már
többször (1919, 1925, 1940, 1948, 1970, 1974, 1998, 1999, 2000, 2001) előfordult,
hogy a kialakult magas árhullámok elérték vagy meghaladták a gátak koronamagasságát. Az eredetileg 50 évenkénti előfordulási valószínűséggel számolt egyszeri
nagy árvizek kivédésére épített töltéseket a hullámtér további feliszapolódása következtében vagy újra és újra magasítani kell, mint eddig tették (2. ábra), vagy pedig
ezt egy újabb megoldással ki kell egészíteni.

Ez pedig a hullámterek bővítése, kinyitása ott, ahol a geomorfológiai, a gazdaság- és társadalomföldrajzi viszonyok, az infrastruktúra ezt lehetővé teszik, ami
hozzájárulna egy természetközeli állapot kialakításához (SCHWEITZER F. 2001,4.
ábra), vagy pedig az ún. „vésztározók" kialakításának lehetősége, amely a Vásárhelyi
Terv Továbbfejlesztése megvalósításának lényege (VÁRADI I.-NAGY I. 2002.). Ez
nemzetbiztonsági kérdés is, mert közel másfél millió ember létbiztonságát, életterét
érinti. Az árvízszintek állandó emelkedésének ellensúlyozására az árvízvédelmi töltéseket erősíteni, magasságukat időszakonként emelni kellett. Mint ahogy azt az 1999-es
és a 2000-es tiszai árvizek esetén láttuk, rendkívüli anyagi és emberi erőfeszítések
árán javítgatjuk a több mint egy évszázados rendszert, és nem merjük feltenni a kérdést, hogy mindez megfelel-e a jövő évszázadok követelményeinek?

4. ábra. A Tiszakécske-Csongrád közötti Tisza-szakasz geomorfológiai vázlata. - 1 = alacsony ártér;
2 = magas ártér; 3 = település; 4 = árvédelmi töltés (SCHWEITZER F. 2000.)
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A gátépítésekkel kapcsolatos vízügyi beruházások - mint ezt látjuk - évszázados hatásúak, kicserélésük rendkívül költséges és lassú. A Körösökön - mint ahogy arra ALFÖLDI L. (1999) is rámutatott - a múlt század végén igen keskeny, mintegy 5070 m széles hullámteret építettek. Ehhez a szűk hullámtérhez az erdélyi oldalról 150—
200 m széles hullámterek kapcsolódnak. így ezeken a szakaszokon a tölcsérszerű szűkület miatt víztorlódás következik be, amelynek következtében szinte minden jelentősebb árvíznél gátszakadás, buzgárveszély, jelentős belvíz fenyeget. Ennek a veszélynek az elhárítása vagy a hullámtér magyarországi szakaszának a kiszélesítését, vagy
pedig az árvízvédelmi gátak áthelyezését igényelné (4. ábra).
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése alapján (2002) a síkvidéki árvíztározás
vaósul meg. Egy további lehetőség a hullámterek bővítése a természetes gátakat képező magasártéri szintekig. Ez a lehetőség is szolgálná az árvízvédelem biztonságát j a víthatná a táj biológiai „átjárhatóságát", ha a mentett alacsony-ártéri oldalon integrált
hasznosítású, holt medreket is magába foglaló tározórendszereket hoznak létre. Ezek a
környezetükbe szervesen illeszkedő tározók (pl. Bodrogzug, Köröszug, Tiszanána,
Cserőköz stb.) átvehetik a múlt század mocsarainak ökológiai szerepét. A tervek megvalósítása nagy felelősséget jelent a tudományos kutatásnak. Ebben az esetben is több
száz évre előre kell gondolkodni, hogy milyen elképzelést valósítsunk meg. 150 évvel
ezelőtt Vásárhelyi Pál a kor tudományos színvonalán a tökéletest alkotta meg, de mégis tudjuk, hogy örökségül milyen sok megoldandó problémát hagyott ránk. Nagyon
sok kérdést kell majd a tudományos kutatásnak megválaszolnia, amelyeket először a
2000-ben megjelent tanulmányban vázoltam fel (SCHWEITZER F. 2000). A sok közül így pl.:
-

-

-

a Tisza árvízvédelmi töltésekkel védett egykori, mintegy tízezer éves fejlődésének feltárását, benne az élő és eltemetett, feltöltődött medrek kereszteződéseinek feltérképezését, mivel ezek a kereszteződések elméletileg buzgárhajlamos térségek,
a hullámtér feliszapolódásának vizsgálatát és mérését, a szabályozások óta
bekövetkezett változások felmérését; a vízgyűjtő területről a hullámtérre
érkező és ott felhalmozódott szennyező anyagok mérését a mintaterületeken; hogy azonos-e mindenütt a hullámtér feltöltődése, van-e kapcsolat a
gát távolsága és a feltöltődés mértéke között,
az övzátonyok-parti gátak kialakulásának és fejlődésének kérdését, valamint kapcsolatukat a hullámtér feliszapolódásával,
a magasártéri szint (magaspart) és a gátak futásának vizsgálatát; az ártéri
(hullámtéri) terület esetleges növelésének lehetőségét, gátak esetenkénti,
11

-

-

helyenkénti megszüntetését, amelyeket a jövőben a magaspart helyettesíthet, vagy új, távolabbi gátépítései lehetőségek feltárását, a tervezett megnövelt ártéri (hullámtéri) területek várható tározóképességének vizsgálatát,
geoökológiai-geomorfblógiai kutatásokat az ártéren és a hullámtéren az árvizek gyors levezetése és az árvízi tarozás szempontjából,
a hullámtérben az elburjánzott vegetáció ésszerű kezelését, miután a Közép-Tiszán a jellemző mederesés 3 cm kilométerenként, a kialakult, í 11. a
kialakuló sűrű bozóton az árvíz áramlása jelentősen lelassul,
a gazdaság- és településföldrajzi vizsgálatokat.

A Tisza völgyében az első- és másodrendű árvízvédelmi töltések hossza 1320
km, amihez 119 km magasparti szakasz is tartozik. így szorosan véve a Tisza mellett a
védvonal hossza 1439 km. A folyószabályozások során a Tisza teljes hossza 1420 kmről 977 km-re csökkent. A magyarországi 600 km hosszú folyószakaszon a védvonalakjelenlegi hossza a folyó két partján 1085 km.
Ha a gátak koronamagasságának emelése kerül előtérbe, az intenzív feliszapolódás következtében a védvonalak magasítását feltehetően rövidebb időszakonként
kell majd megtenni, mint eddig.
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Dr. Aradi Csaba:

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése
Természetvédelem és ökológia
Az elmúlt évek nagy tiszai katasztrófái - cianid szennyezés, árvizek - átformálták a folyóval kapcsolatos gondolkodásunkat. Ennek az új megközelítésnek egyik
eleme a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése „c" koncepció, amely nemcsak az árvízveszély mértékének szükséges csökkentésére ad alternatív megoldást, de mezőgazdasági,
terület- és vidékfejlesztési, környezet- és természetvédelmi szempontokat is érvényesíteni kíván. Természetvédelmi, ökológiai szempontból igen sok kérdést kell megválaszolni ! Ezek közül néhány fontosabb: a tározótér jelenlegi természeti rendszereinek állapota, térségi kapcsolatai, a tiszai zöld folyosóhoz való viszonya, az elérni kívánt célállapot stb. Mégis talán a legfontosabb kérdés a későbbi üzemrend meghatározása.
Ebből a szempontból minden lehetséges tározót egyedileg kell vizsgálni és testre szabott üzemrendet kell kialakítani. A koncepció kidolgozásánál nem szabad elfeledkezni
a Tiszát kisérő természeti rendszerek sorsáról. Egy tájléptékű rehabilitációs program keretében kezelni kell a holtágak, a folyóhoz kapcsolódó mocsarak, a víz által
szabályozott ökológiai rendszerek problémáit, gondoskodni kell vízpótló rendszereik
kiépítéséről. A tározók tervezését a hullámtér és az árvédelmi töltések kérdésével
egységben kell kezelni.
1. A Tisza vízgyűjtőjének fejlődése hidrogeológiai, biogeográfiai-természetvédelmi, tájökológiai-területfejlesztési és vízgazdálkodási szempontból is egységes
rendszer kialakulásához vezetett. A szabályozott folyó, illetve a hozzá kapcsolódó
természetes vagy természetközei i élöhelyrendszer összefüggő hálózatot alkot, mely folyamatosan változó, egységes egésznek tekinthető a vízgyűjtő teljes területén. A tervvel kapcsolatos egyik legfontosabb elvi követelmény ezért, hogy a kijelölt prioritások
alapján alkalmas legyen az árvízvédelem kérdését egy összehangolt, nagyobb léptékű
tiszai tájrendezési és vidékfejlesztési terv keretein belül - annak első fontos lépcsőjeként - rendezni. A folyó ökológiai adottságainak megfelelő vízügyi beavatkozások
tervezéséhez a vízgyűjtő egészét egységként kell kezelni, s ki kell használni az árvizek természetes biológiai szerepét a biológiai sokszínűség fenntartásában, a nagy
produktivitású területek megőrzésében, valamint a fajok természetes vándorlásának
elősegítésében. Ezért különösen fontos, hogy a Tisza mellékfolyóit is bevonjuk a tervezésbe.
2. A Páneurópai Ökológiai Hálózatnak, a Natura 2000 Programnak fontos elemei az ökológiai (zöld) folyosók, amelyek biztosítják a különböző természeti egységek közötti biológiai kapcsolatot. A folyosók általában természetvédelmi oltalom alatt
álló, döntő részben természetes eredetű élőhelyek, melyek folytonossága a hálózat
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egyik legfontosabb ismérve. A tervnek biztosítania kell a zöld folyosó kialakításához
szükséges feltételeket, valamint lehetőséget kell nyújtania a folyosók fenntartására.
Nyitottnak kell lennie a különböző élőhelytípusokat megtestesítő ökológiai folyosók,
azaz a természetes vagy természetközeli élőhelyek biológiailag „átjárható" szakaszainak kialakítására, hiszen ezek biztosítják a hullámterek természeti rendszereinek
megőrzését.
3. Amennyiben a tervezett árapasztó tározók területén kiemelkedő természeti
értékek károsodhatnak, újabb helyszínek kijelölését, vagy a tározó speciális üzemeltetését kell szorgalmazni. Az érintett területeket természet- és tájvédelmi szempontrendszer alapján - értékesség és működtetési prioritások szerint - rangsorba kell állítani.
Ennek alapján ki kell jelölni a tározóterek elárasztásának optimális sorrendjét és mértékét, megjelölve azokat a területeket is, melyek- természetvédelmi értékességük miatt - csak katasztrófahelyzetben áraszthatok el. A természetszerű (egykori tiszai árvizeket helyettesítő) vízmozgási igény biztosítására, integrált üzemeltetési terveket
kell kidolgozni. Ennek tartalmaznia kell a tározóterek különböző árvízi szintek melletti optimális feltöltési sorrendjét és mértékét.
4. A hullámterek használatát, kezelését új szemléletnek kell áthatnia. Ennek lényege, hogy olyan, a táj adottságaival harmóniában álló gazdálkodási formákat
kell előnyben részesíteni és támogatni, melyek elősegítik a hullámterek természeti
rendszereinek megőrzését, és biztosítják a természeti rendszerekhez kötődő ökológiai
folyamatok sértetlenségét. Természetvédelmi szempontból támogatandóak az extenzív
hasznosítási formák, a területek fokozatos átminősítését, müvelésiág váltását célzó elképzelések, valamint a biogazdálkodás, mint fenntartható gazdálkodási forma
bevezetése. Ennek érdekében a gazdálkodást a hagyományos, fenntartható formákra
kell korlátozni. Ezek között is kitüntetett szerepű a gyümölcstermesztés (ősi tájfajta
pl. alma, szilva) és az ártéri rétgazdálkodás (legelők, kaszálók). Mivel a hullámtér
jelenlegi szántóföldi müvelése nem felel meg a fenntartható gazdálkodás követelményeinek (intenzív technológia használata), a hullámtéri szántókat, lehetőleg 5-10
éven belül fel kell számolni. Arra kell törekedni, hogy ezeken a területeken fokozatosan kialakítsuk azokat a feltételekét, melyek a valamikori ártéri rendszerek újabb
térhódítását elősegítik. Ugyancsak támogatandó törekvés az ártéri gazdálkodás (fokgazdálkodás) újjáélesztése, melyhez nemcsak helyi gazdasági előnyök, hanem a tározók létesítésével, mesterséges fokok kialakításával, ívóhelyek és halbölcsök létrejöttével a folyó egészének életét befolyásoló lehetőségek is kapcsolódnak. Az egészséges
tájszerkezet kialakítása érdekében az erdők - különösen a magas ártéri tölgy-kőrisszil és az alacsony ártéri fűz-nyár ligeterdők esetében - újratelepítés szükséges (az árvíztározók területén is). A jelenleg óriási területen található tájidegen fásításokat (főleg nemesnyár) őshonos erdőállományokra kell lecserélni. Ezeken túl árvédelmi
szempontból javítani kell a hullámtér vízlevezető képességét.
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5. A folyó medrének horizontális mozgása, a ma is működő kanyarulatfejlődés
elemeiként új, folytonosan áthelyeződő szakadó partok és palajok alakulása, azaz a tájat formáló természetes folyamatok alakították ki a jellegzetes tiszai tájképet. A természetes medervándorlások során képződött övzátonyok, valamint azok maradványai, illetve a folyószabályozással kialakított holt medrek fokozottabb védelme - átgondolt tájléptékű rehabilitációs munka során térségi kapcsolataik újraélesztése - szintén indokolt. Azt itt említett jellegzetes képződmények fenntartása, illetve az ezek működéséhez kapcsolódó ökológiai folyamatok biztosítása nélkül a folyó és az ahhoz
kapcsolódó térségek biológiai változatossága nem őrizhető meg hosszabb távon. Az új
szakadó partok és palajok kialakulása elsősorban a Tisza felső szakaszán biztosítható.
A meder védelme a Tisza egész hazai szakaszán indokolt. Meg kell szüntetni a mederrendezés címén folyó - nem indokolható - sóder- és homokkitermelést. A mederrendezéssel kapcsolatos beavatkozásokat a jelenleginél sokkal szigorúbban kell ellenőrizni.
6. A jelenleginél sokkal szigorúbban kell meghatározni a hullámtéri fejlesztési
lehetőségek körét. A terv kivitelezése során a biológiai sokféleség megőrzésén túli két
fontos ökológiai funkciót, a „zöld folyosó", illetve magterület szerepet és a mentett
oldali természeti rendszerekkel fennálló - vagy helyreállítandó - kapcsolatokat a gazdasági (vízgazdálkodási) hasznosítás nem veszélyeztetheti. A hullámtéren egyre szaporodó emberi építmények a közegészségügyi problémákon túlmenően jelentősen veszélyeztetik ezen értékes területek biológiai sokféleségét. Mind a turizmust, mind a vízi sportokat kiszolgáló létesítményeket a mentett oldalon kell kialakítani, a már meglévő létesítményeket pedig fel kell számolni.
7. A hullámtéri fejlesztéseket természetvédelmi szempontból is támogatható
irányba kell vezetni. Egyik alternatív lehetőség az, hogy egyes szakaszait „nyílt ártérré
alakítjuk". Ezért a folyók mellett, ott ahol a természeti, talajtani és gazdálkodási feltételek lehetővé teszik a védtöltések áthelyezésével öblözeteket kell létrehozni, azokat
őshonos természeti rendszerekkel kell újranépesíteni. A hullámtér az árhullámok
levonulása után kedvező feltételeket kínál a különböző vadfajok megtelepedésére.
Ahol a hullámtereken jelentős vadállomány él, és nincsenek olyan természetes
magaslatok, ahol a nagyobb árhullámok elöl menedéket találnak a vadak, számukra
mesterséges vadmentő dombokat kell kialakítani.
8. A hullámtereken a vízborítás jellege miatt a táj eredeti teljes vegetáció sora
nem tud fennmaradni, azok megőrzéséről a mentett oldalon kell gondoskodni. Célszerűnek tartjuk - az árvízvédelem biztonságának javítása, valamint a gazdasági táj biológiai „átjárhatósága" érdekében - a mentett oldalon olyan integrált hasznosítású árvíztározó rendszerek létrehozását, amelyek mint időszakos vizes élőhelyek is működnek. Ezek a tározók átvehetik a múlt század ár- és belvíz mentesítési munkálatai során
megszűnt időszakos (szemisztatikus) vízforgalmú mocsaraink ökológiai szerepét, s
mint rekonstrukciós területek részeivé válhatnak a folyóra, mint „zöld folyosóra", épü-
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lő ökológiai hálózatnak. A tározókat az ökológiai igényeknek megfelelően, azokat
szem előtt tartva, szabályozott üzem rend szerint kell működtetni. Ezért olyan, üzemrendet kell kidolgozni és érvényesíteni, melynek megvalósulása esetén a környezeti
tényezők (elsősorban a vízborítás nagysága és ideje) szélső értékei nem lépik túl ajellemző fajegyüttesek populációinak ökológiai tűrőképességi határait, erősítik az élőhely
megújulási, fejlődési folyamatait, biztosítják a kialakult életközösség hosszú távú
fennmaradását. A működtetést az integrált hasznosítási-működtetési rend szerint kell
végezni. Az üzemeltetési szabályzatot úgy kell kidolgozni, hogy a tározóterületek a
vízjárás természetességét utánozva rendszeresen kerüljenek árasztásra. A természetvédelem igénye tehát olyan sekély, a felszíni formákhoz igazodó vízborítás kialakítása, mely a természeteshez hasonló szezonális vízdinamikát mutat. A tározóterek működtetése során az esetenként jelentkező nagy vízborítás is elfogadható, amennyiben
minden egyéb esetben a fent vázolt prioritások teljesülnek. A megfelelően működtetett
tározóterek alkalmasak lehetnek extenzív gazdálkodási módok felélesztésére is, azonban önmagában az árvíztározási üzemmód (gyors feltöltés és leeresztés) nem serkenti
a hagyományos gazdálkodást.
9. Ellentétben az ép árterek kevésbé sérülékeny, geomorfológiai sajátosságaik
révén állandóan biztosított gyors újranépesedés feltételeivel, a hullámtéren a hirtelen
emelkedő, általában magas vízszint, rendszeresen elpusztítja az élővilág egy részét,
így a gyorsan visszatelepülő nagy tűrőképességű fajok kerülnek előnybe. Ökológiai értelemben tehát a sértetlen ártereken a természeti rendszerek pusztulása nem következik be, hiszen az elöntés a terület működési sajátossága. A folyóvízi áradások által
alakított és befolyásolt mozaikstruktúrák állandó mozgásban voltak, azaz sajátos dinamikát mutattak. A vízborítás mélységének és időtartamának eloszlása szerint helyezkedtek el a vegetációs zónák, illetve mozaikok, a vízborítást jól, kevésbé, illetve
alig tűrő társulások. Ez a magától adódó eltérés meghatározza természetvédelmi kezelésük, rehabilitációjuk, hasznosításuk lehetőségeit, illetve azokat a megőrzési kötelezettségeket, amelyek az árterek természeti rendszereinek maradványaival szemben
fennállnak. A tervnek ki kell térni a legfontosabb alföldi élőhelytípusokat érintő tájrehabilitációs lehetőségekre, azaz a mentett oldali teriiletek vízellátásának megoldását is magába kell foglalnia!
10. A természeti rendszerek működése - különösen az emberi beavatkozás miatt
módosítottaké - gyakran nehezen érthető meg, így a jövőbeni viselkedésükjóslása bizonytalan. Ezért az ilyen rendszerekkel való gazdálkodás nagyobb óvatosságot és
bölcs magatartást igényel annak érdekében, hogy a beavatkozásokat akár „menet közben", rugalmasan módosítani lehessen. Mindehhez az szükséges, hogy a beavatkozások hatásairól megbízható adatokkal rendelkezzünk, azokat szigorúan tudományos
módszerekkel nyomon kövessük (monitorozzuk). Szükséges az alapállapotot rögzítő
és a változásokat követő (monitorozó), hiteles adatokat szolgáltató kutatások elindítása.
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11. A Tiszával kapcsolatos ökológiai, mezőgazdasági, vidék- és területfejlesztési kérdéseket megfelelően, az árvédelmi szempontokkal egyenrangúan kezelő
terv az élet és vagyonbiztonság megfelelő szintjének biztosításán túl a Tisza menti területek felemelkedését is megalapozhatja. Nagy lehetőségek nyílhatnak meg a falusi
és ökoturizmus, egy barátságosabb, lakhatóbb környezet kialakítása előtt.

Dr. Aradi Csaba a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója 1944. december 1-én
született Celldömölkön. Az Országos Középiskolai Tanulmányi versenyen elért helyezése alapján felvételi nélkül kezdhette meg egyetemi tanulmányait. Debrecenben végzett biológia-kémia szakon. Már diplomamunkáját is a Hortobágyról írta. Számos
szakmai közlemény, ismeretterjesztő kiadvány szerzője, könyvek, egyetemi jegyzetek
társszerzője. Egyetemi doktori disszertációja „Summa cum laude " minősítést kapott.
Tanított a Kossuth Lajos Tudományegyetemen és a Debreceni Agrártudományi Egyetemen. A KLTE tanára ,, Címzetes egyetemi docens ", a DA TE,, Tiszteletbeli docens "
címet adományozott dr. Aradi Csabának.
Vezette az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Észak-alföldi Felügyelőségét, az OKTH átszervezését követően a Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság első igazgatóhelyettese lelt. 1989-től a Hortobágyi Nemzeti Park
igazgatója. A Hortobágyi Nemzeti Park a világörökség része.
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Dr. Bálint Zoltán:

Árvízi előrejelzések fejlesztése
a Felső-Tiszán
Magyar-ukrán vízügyi együttműködés
Az előrejelzések „lélektana" és célja
Izgalmas dolog a jövőbe látni. Pontosabban fogalmazva izgalmas lenne, ha valóban beleláthatnánk. Ősidők óta központi kérdése ez minden gondolkodó embernek,
így volt ez már az ókori Egyiptomban is, ahol a Nílus áradására alapozott mezőgazdaság lételemének tekintették a termékenységet hozó víz érkezésének előrejelzését. Az
akkori időkben nagyon komoly tudománynak számító asztrológia fejlődését kimondottan ez az igény motiválta. A hidrológiai előrejelzések terén csak olyan módszereket
fogadunk el, melyekben a bekövetkezett események statisztikailag összevethetők az
elörejelzett eseményekkel, a kiértékelésben csak objektív mérőszámok játszanak
szerepet.
Amikor hidrológiai, árvízi előrejelzéseket kell készítenünk, s az előrejelzés
alapján döntenünk arról hogy mennyi homokzsákot kell még a töltés tetejére hordani,
vagy ki kell-e telepíteni újabb falukat, akkor olyan módszereket kell alkalmaznunk,
amelyek megbízhatóságát utólag is, statisztikai mérőszámokkal lehet bizonyítani.
Nemzetközi kitekintés
Az ENSZ huszonhárom szakmai intézménye a világszervezet története folyamán először dolgozott ki közösen egy tanulmányt, melyet a 2003 márciusában
Kyoto-ban megrendezett „Harmadik Víz Világfórumon" mutattak be. A tanulmány
témája a víz, címe „World Water Development Report". A jelentés a súlyának megfelelő terjedelemben foglalkozik az árvizekkel, a vízzel összefüggő katasztrófákkal,
azok előrejelzésével.
A jelentés szerint 1991 és 2000 között a természeti katasztrófákkal sújtott emberek száma évi 147 millióról 211 millióra nőtt. Ugyanebben az időben több mint 665
ezer ember halt meg 2557 természeti katasztrófa során, melyeknek 90 százaléka vízzel
függött össze. Utóbbiak 50 százaléka árvíz volt, 28 százaléka a szennyezett víz következtében kialakult járványok, 11 százaléka pedig az aszály következménye. A gazdasági kár az 1990 évi 30 milliárd USD-ról 1999-re 70 milliárd USD-ra nőtt. E hivatalos
adatok valószínűleg alulbecsülik a tényleges kárt, mely egyes szakértők szerint a fenti
kétszerese is lehet, és nem számol a katasztrófák társadalmi hatásával, az emberi életek elvesztésével.
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Fentiek azt is jelzik, hogy a természeti katasztrófák és áldozataik száma aránytalanul gyorsabban nőtt a fejlődő országokban mint a világ fejlettebb régióiban. A vízzel
összefüggő katasztrófák száma 1996 óta megkétszereződött. Ezek a legsúlyosabban a
legszegényebb rétegeket, az öregeket, gyerekeket érintik. Mivel mind több ember
kényszerül arra, hogy korábban elhagyatott területeken éljen, az árvizek és az aszály
kockázata folyamatosan nő.
Világviszonylatban fejlesztésre szorulnak az árvízvédekezésre való felkészülés
és a védekezés gyakorlatának módszerei elsősorban azért, mert a kockázat csökkentése
jelenleg nem képezi az vízgazdálkodás szerves részét, hanem azt csupán technikai
problémának tekinti, mely nem veszi figyelembe azokat a tényezőket, melyek arra
kényszerítik az embereket, hogy kockázatos területeken éljenek. A politikai akarat
hiánya szintén nem elhanyagolható tényező. Ennek ellenére be kell látnunk, hogy a
megfelelő kockázatcsökkentő befektetések, az anyagi forrásoknak a megelőzésbe történő átirányítása jelentős gazdasági előnyökkel jár, nem beszélve az emberi életek
megmentéséről, a gazdasági és társadalmi stabilitás növekedéséről. Számos gazdasági,
intézményi jogi és üzleti tényező akadályozza a hatékonyabb kockázatkezelés megvalósulását. Egyértelmű a kapcsolat a vízkészletek, azok változékonysága és a kockázat
között már csak azért is, mert a kockázat csökkenti a befektetői hajlandóságot. Az
ENSZ tanulmánya szerint a kockázat kezelésnek három fő területre kell kiterjednie:
a kockázat feltérképezése,
strukturális és nem strukturális beruházások megvalósítása a kockázat csökkentésére,
a kockázat megosztása biztosítási és más kockázat-átvállaló programok segítségével.
Az árvizek esetében a veszélyeztetettség az árvizek nagyságával és gyakoriságával áll kapcsolatban. A bekövetkezés gyakorisága hosszú távon, a ténylegesen
várható árhullám pedig real-time üzemmódban jelezhető előre. A kockázatcsökkentő
intézkedések infrastrukturális beruházásokat (töltések, tározók építése) és nemstrukturális fejlesztéseket (árvízi előrejelzés, területhasználat és katasztrófavédelmi
fejlesztések) foglalnak magukban.
A továbbiakban az árvízi előrejelzések fejlesztésére, az alkalmazható módszerekre és az elvárható eredményekre fogunk koncentrálni különös figyelemmel a Tiszára, annak is a Tokaj feletti, Felső-Tiszának nevezett szakaszára.
Árvízi előrejelzések a Felső-Tiszán
Az árhullámok levonulása szempontjából (és más vízjárási szempontból is) a
Tiszát felső, közép és alsó szakasz jellegű folyószakaszokra oszthatjuk. A valóban felső szakaszjellegű részek a forrás vidékénél kezdődnek és valahol Técső és Huszt között érnek véget, onnan Tokajig a közép szakaszjelleg az uralkodó, majd pedig a nagyon kis esésekkel, lassan folyó Tisza hagyja el hazánk területét.
Árvízi előrejelzés szempontjából más-más hangsúlyt kapnak a felhasználható
módszerek a különböző szakaszokon. A Kárpátok hegyvidéki tájain lévő falvakat az
20

eső után órákon belül önti el a mellékfolyókban, patakokban lezúduló ár és sárlavina.
Érthető tehát, hogy ezen falvak lakói abban érdekeltek leginkább, hogy riasztást kapjanak megfelelő időben a várható nagy intenzitású csapadékról és áradásról. Ezt az információt nem is előjelezésnek, hanem árvízi riasztásnak nevezzük, s ennek
készítésében fontosabb szerep jut a meteorológusnak mint a hidrológusnak.
Követve a folyó útját, a Huszt-Záhony közötti szakaszon még mindig nagy a
jelentősége a csapadék pontos ismeretének és az előrejelzésekben történő hatékony
felhasználásának, hiszen a csapadéktevékenység befejeződését követően 24-36 óra
alatt már országhatáruknál, Tiszabecsnél tetőzik az árhullám. Ez idő alatt Tiszabecsnél 8-10 métert is emelkedhet a víz szintje, s mindössze ez az idő áll rendelkezésre a felkészülésre, az illetékes árvízvédelmi alakulatok mozgósítására. Lényeges tehát, hogy minél hamarabb, még a csapadék tevékenység befejeződése
előtt tudjunk arról, hogy árhullám kialakulása várható. Minél nagyobb időelőnyre
építünk azonban, természetesen annál kevésbé pontos előrejelzésre számíthatunk.
A csapadék alapján történő előrejelzéseket az úgynevezett csapadéklefolyás vagy
vízgyűjtő modellekkel készítjük.
A legpontosabb előrejelzéseket akkor készíthetjük, amikor már magában a folyómederben kialakult az árhullámkép, és a Tisza folyó felső mellékágain, a Fehér- és
Fekete-Tiszán, az Izán, a Visón, a Talaboron és a Nagyágon ismerjük az ott kialakult árhullámok alakját, a tetőző vízállásokat. Az előrejelzések készítéséhez ekkor
alapvetően két módszer áll rendelkezésünkre. A statisztikai módszerek az elmúlt évtizedek árhullámainak törvényszerűségeit állapítják meg, s e törvények változatlanságát feltételezve, azokat időben extrapolálva készítjük el velük a konkrét előrejelzéseket. A másik módszer a hidrodinamikai modellek alkalmazása, melyek a meder pontos ismeretét feltételezik, s a vízrészecskék mozgását írják le a hidrodinamikai összefüggések segítségével.
Fel kell tennünk a kérdést: honnan fogjuk kapni real-time üzemmódban az előrejelzések alapját képező adatokat úgy, hogy azok jóval korábban itt legyenek mint
maga az árhullám? Évtizedeken keresztül valóban ez volt a legnagyobb kérdés, mert a
szomszédos felvízi országokból a létfontosságú adatok csak nagyon lassan, kerülő
úton, a fővárosokon keresztül, merev nemzetközi egyezményekben rögzített formában
jutottak el hozzánk. Mára ez a helyzet gyökeresen megváltozott, s mint látni fogjuk 14
kárpátaljai automata állomásról öt percenként érkeznek hozzánk csapadék, vízállás
és léghőmérséklet adatok. Nem kis büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy mindez azért
lehetséges, mert a magyar állam a beruházás teljes költségét vállalva eddig mintegy
250 millió forintot fordított a kárpátaljai automata mérő-hálózat kialakítására.
Kerüljünk most már közelebb a Felső-Tisza vidékéhez, annak természeti
jellemzőihez, ismerjük meg a megvalósult távmérő-hálózatot, és pillantsunk be az
előrejelzések rejtelmeibe.
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Természetföldrajzi jellemzők
(Dr. Konecsny Károly munkája felhasználásával)
A Tisza Tokaj feletti, 35.870 négyzetkilométer területtel rendelkező vízgyűjtője
négy ország (Ukrajna, Románia, Szlovákia, Magyarország) területére terjed ki, ahol a
hegy-, domb- és a síkvidékek megközelítőleg azonos arányban találhatók. A Kárpátok
vonulatai jórészt középhegység jellegűek, csak helyenként haladják meg a 2000 m
magasságot. A vízgyűjtő területe alaktanilag az előrejelzések szempontjából kedvezőtlen, aránylag rövid és szélesen kiterjeszkedő. A hegyoldalak meredekek, a nagy esésű
hegyi patakok rövid űt lefutása után érik el a folyóvölgyet és az itt áradó vizek összetorlódnak. A domborzat jelentősen befolyásolja a terület vízkészletének eloszlását, különösen a hóban tárolt vízkészletek esetében, de a csapadék és lefolyás mértékét is.
A csapadék úgy területi, mint időbeni eloszlás tekintetében erősen változó. A
Kárpátok leggyakrabban a délnyugat felől érkező nedves légáramlatokat fogják fel, és
az orografikus hatások miatt itt mérhető a legtöbb csapadék. A légtömegek 80 százalékban az Atlanti-óceán és Földközi-tenger irányai felől érkeznek. A legmagasabb a
csapadék, 1720 mm, a Szvidovec hegység déli lejtőjén a Sopurka patak völgyében, ezt
követi a Tarac völgye, ahol 1400 mm feletti érték a jellemző. Ettől keletre és nyugatra
csökken a csapadékosság, általában a szélárnyékban fekvő medencékben 600 mm alatti. A csapadékosság éven belüli változása, az évszakos ingadozások, a folyók vízjárását alapvetően meghatározza, de ez is területileg eltérő mértékű.
A Felső-Tisza Tokaj feletti, országhatárokkal osztott vízgyűjtője

UKRAJNA (22%)
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A vízjárásra jellemzőek a nagy amplitúdójú és gyors ingadozások. A folyón az
év bármely időszakában, de főleg tavasszal és télen lehet számítani magas és heves árhullámokra. A Kárpátok hegyvonulataihoz közel lévő magyarországi folyószakaszon a
vízszintemelkedések 12-36 óra alatt elérhetik a védekezés szempontjából kritikus értékeket. Ezért a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési
területén a védekezés irányítói számára az információk komoly erőforrást jelentenek.
Árvizek esetében az elvárható lehetséges legnagyobb időelőnyű és a lehető legjobb
megbízhatóságú hidrológiai előrejelzésekre van igény. Ez magas szintű követelményeket támaszt az adat- és információgyűjtéssel, tárolással, feldolgozással és a hidrológiai előrejelzéssel szemben, amit eredményesen csak nemzetközi együttműködésben lehet végezni.
A hidro-meteorológiai távmérő hálózat
A megbízható előrejelzések készítésének alapvető feltétele az árhullámokat kiváltó csapadékokra, illetve a felsőbb állomásokon már kialakult árhullámképekre vonatkozó adatok azonnali eljuttatása az előrejelző központokba. Ehhez egyrészt folyamatosan kell mérni a szükséges paramétereket, másrészt a mért adatokat el kell juttatni a számítóközpontokba olyan formában, hogy azok az előrejelző modellekben
könnyen felhasználhatók legyenek.
Látható tehát, hogy e folyamat megvalósulásához szükség van automata mérőállomásokra, hírközlő rendszerre az adatok továbbítása céljából, megfelelő számítógépekre és szoftverekre az adatok fogadása és értelmezése céljából. E hármas feladatnak tesz eleget az 1998-2003 között a Felső-Tisza vízgyűjtőjén, Magyarországon és
Ukrajnában megvalósult távmérő rendszer.

Aljátszó állomás
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A 2000-ben Kárpátalján kiépített URH hálózat
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Az előrejelzés módszerei
Az előrejelző módszereket és modelleket alapvetően négy csoportba sorolhatjuk. A grafikus módszerek a legrégebbiek, legegyszerűbbek. Előnyük, hogy számítógép nélkül, akár a töltés tetején állva is hasznos információt nyerhetünk ki belőlük, hátrányuk, hogy maximum két-három változó között teremtenek kapcsolatot, és
nem tudják követni a mederviszonyok folyamatos változását.
A statisztikus módszerek a grafikus módszerek továbbfejlesztésének is tekinthetők. Számítógép használatára van szükség. Az elmúlt évek nagy árhullámainak
tetőző vízállásait (beleértve a Felső-Tisza eddigi legnagyobb, 2001 évi árvizét is) ezzel
a módszerrel jeleztük előre.
A csapadék-lefolyás modellek, melyeket újabban vízgyűjtő modelleknek is
neveznek, a vízgyűjtőre hulló csapadékot transzformálják - a párolgás, beszivárgás és
a terepen maradó mennyiségek levonása után - árhullám képekké. Ezen előrejelző
módszerek csoportja az árhullám mederbeli lefolyását, annak transzformációját
modellezi.
Tapasztalatunk szerint az árhullámok tetőző vízállásait e módszerek megközelítőleg ugyanolyan pontossággal jelzik előre, mint a statisztikus, regressziós módszerek, előnyük, hogy a várható teljes árhullámképet előre tudjákjelezni és figyelembe
tudják venni a mederben létesült tározók és egyéb létesítmények hatását.

Dr. Bálint Zoltán vízépítő mérnök a Felső-Tiszavidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Vízgazdálkodási Osztályának vezetője 1951-ben született Nyíregyházán. 1984-ben doktorált hidrológiából (hidrológiai előrejelzésekből). 1985-1991
között Zimbabwében, 1996-2000 között Pápua Új-Guineában dolgozott vízépítő mérnökként, 1993- 1996-ig a nyíregyházi önkormányzat városmenedzsere volt.
Számos magyar és nemzetközi vízügyi kutatási projektben vett és vesz részt.
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Czeglédi István:

A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése
az erdész szemével
Hullámtéri erdőgazdálkodás a Közép-Tisza vidékén
A Tisza völgyében - évtizedes aszályos időjárást követően - 1998 és 2001 között négy rendkívül veszélyes árvíz vonult le. Nagyobb katasztrófa meg nem történéséhez a védekezésben résztvevők áldozatos munkája mellett szerencse - az időjárás
kedvező alakulása - is kellett.
Közel azonos vízhozam mellett egyre magasabban vonultak le az elmúlt évek
árvizei.
A Vásárhelyi Pál által megálmodott és valóra váltott Tisza szabályozás révén
létrehozott hullámtér vízlevezető képessége az elmúlt 20-30 évben bekövetkezett változások hatására lecsökkent. A mai hullámtér már nem képes ugyanannyi vizet átereszteni, mint tíz vagy húsz évvel ezelőtt. A hullámtéren sokminden megváltozott:
nyári gátak épültek, megváltoztak a gazdálkodási viszonyok, jelentősen átalakult a
hullámtér növényvilága, a folyó hordalékának lerakásával övzátonyokat épített, feliszapolta a hullámtér bizonyos részeit stb.
Az elmúlt évek árvizei rávilágítottak arra, hogy a hullámtér mai formájában
nem biztosítja kellőképpen az árvíz zavartalan levonulását. A hullámtéren folyó
gazdálkodás, illetve a rajta lévő növényzet nem minden esetben felel meg a biztonságos nagyvízi levonulásnak.
A Tisza hullámterének csaknem kétharmadát erdők borítják.
A hullámtéri erdő, amelynek fontos szerepe van a természeti környezet védelmében, befolyással bír a terület vízáteresztő képességének mértékére és nem utolsó
sorban biztosítja a tulajdonosok megélhetését. Kérdés; egyszerre meg tud-e felelni az
erdő ezen elvárásoknak, feladatoknak? A válasz határozott igen! Az erdő, illetve az
erdőgazdálkodás olyan speciális művelési ág, illetve művelési mód, amely képes arra, hogy több funkciónak, célnak is meg tudjon felelni.
Az erdő klasszikus hármas funkciója: védelmi, közjóléti, gazdasági. A további
kérdés az, hogy vajon minden erdő, illetve egyazon erdő megtud-e felelni egyszerre
minden elvárásnak azonos minőségben? Erre a válasz már nem egyértelmű igen, hanem egy bonyolult rendszer vázolásával adható meg.
A hullámtéri erdők is képesek lehetnek több igénynek megfelelni, amennyiben
ezen igényeket, célokat pontosan, szabatosan fogalmazzuk meg és közöttük a prioritásokat is eldöntjük, melynek következtében jól meghatározható a hullámtéri erdőkben
folyó gazdálkodás is.
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Nagy bizonyossággal megállapítható, hogy a hullámtér más-más részein - melyek egymástól eltérő adottságokkal rendelkeznek - az elvárások sorrendje is különböző, ebből fakadóan az erdőkkel történő gazdálkodást is más és más formában kell
folytatni. Ezen különbözőségek ellenére is az erdő továbbra is képes megfelelni hármas funkciójának különböző mértékben.
A hullámtér, mint kiemelt vizes élőhely komoly szerepet játszik az adott táj
ökológiai potenciáljában sokszínűségével, eltérő adottságaival. Az eltérő adottságok,
állapotok alapján a hullámtér több részre, szakaszra osztható, az egyes részeken álló
erdők jellemzői is eltérhetnek egymástól és a velük szemben támasztott elvárások prioritásai is mások.
A hullámtéri erdőkkel szemben megfogalmazott célok:
Árvízvédelmi célok:
a part menti erdők ne akadályozzák a mederben a víz és a jeges ár levonulását,
a nagy vízi levonulási sávban a faállomány ne növelje a szükségest meghaladó
mértékben a meder érdességét,
az erdők ne akadályozzák árvíz esetén víz hullámtérre ki és visszajutását,
a hullámtéri erdők, ezen belül a gát menti védőerdősávok óvják meg a gátakat a
hullámverés és a jég roncsoló hatásától,
az erdők alsó lombkoronája, cserjeszintje, aljnövényzete ne akadályozza a víz
zavartalan lefolyását,
az erdőkben, az erdők között legyenek olyan nyiladékok, melyek árvíz esetén
hajózási nyiladékként funkcionálhatnak.
Természetvédelmi célok:
a növény- és állatvilág fajgazdagságának fenntartása,
őshonos fafajok változatosságának, génkészletének megőrzése,
ökológiai folyosó biztosítása,
a táj jellegének megőrzése, a tájkép védelme,
a természetidegen gazdálkodási formák átalakítása, az ártér sajátosságainak
megfelelő tájhasználat és gazdálkodás kialakítása,
a jelenlegi monokultúrás erdőállományok elegyes, nagyobb biodiverzitású erdőkre cserélése.
Gazdasági célok:
tartamos erdőgazdálkodás,
tulajdonosok számára megfelelő hozamok biztosítása,
méretes, értékes, minőségi alapanyag termelése,
mennyiségi faanyagtermelés (tűzifa, sarangolt ipari fa stb.),
mellékhaszonvételek kielégítése (vadgazdálkodás, gomba, fűzvessző stb.).
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A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének egyik legfontosabb célja a Tiszanagy-vízi meder vízszállító képességének javítása, erre tekintettel a fenti célok rangsorolása során a hullámtér arra kijelölt (megfelelő) részein a prioritások meghatározásánál az árvízvédelmi céloknak kell az első helyen szerepelni. Az erdőgazdálkodási folyamatok kialakítása során ezen árvízvédelmi célok teljesülése mellett lehetőség szerint biztosítani kell és lehet a természetvédelmi és gazdasági célok érvényre juttatását is.
A VTT-t elindító 1022/2003. (III. 27.) Kormányhatározat hullámtérre vonatkozó egyik legfontosabb alapelve: 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. Ennek teljesítése nehézségekbe ütközhet a mai érvényes
és hatályos jogszabályi keretek között, amennyiben a hullámtér erdőművelési ágban
hasznosul és egyben védett természeti terület is.
A természettel együtt élő folyókezelési szemléletnek megfelelően a folyót és a
tájat egységes szervezetnek kell tekinteni, beleértve a legmeghatározóbb élő tényezőt, a gazdálkodó embert is. Ezen gondolat alapján a hullámtér azon részein - ahol
az árvízvédelmi célok teljesülése nem elsőrendű -, ahol a természeti környezet magas
értékeket hordoz és azok megőrzésre érdemesek a természetvédelmi célok érvényesülését kell, hogy szolgálják az erdők, fenntartva azt az egyensúlyt, hogy ezen célok
mellett lehetőség szerint a gazdasági és egyéb érdekek is megvalósulhassanak.
Természetesen vannak olyan termőhelyek, ahol az erdőkben folyó gazdálkodást
a tulajdonos gazdasági érdekei határozzák meg, lehetőség szerint a többi cél legkisebb
sérelme mellett.
Ahogy maga a környezet, mint rendszer működik, ahogy a táj és egyes elemei, életközösségei egymástól elválaszthatatlan, szerves egységet alkotnak, mely egységben nemcsak az egyes élőlényeknek, fajoknak, egyedeknek jut kitüntetett szerep,
hanem a táj élettelen elemeinek is, úgy ezek az elemek is sajátos rend szerint kapcsolódnak egymáshoz. E rend alapja az együttműködés. A hullámtéri erőkben folyó gazdálkodás akkor lehet „eredményes", célratörő, ha az abban érdekeltek, a célokat meghatározók képesek az együttműködésre, a kompromisszumra.
A Tisza völgyében ezen gondolatnak „a területi kompromisszumra" kell
épülni-e, amelynek feltétele a táji sajátosságokhoz és szerepekhez igazodás, a tájhaszbeleértve ebbe a táji rendszer működéséről való korrekt tájékoztatást, a vízrendszer és a
földhasználat fenntartható működési, ökológiai és ökonómiai összehangolását is. Kellő
empátiával, egymás érdekeinek tiszteletben tartása mellett létrehozható, fenntartható a
területi kompromisszum elvén működő tájhasználat, gazdálkodás.
1. Közép-tiszai erdők jellemzői
Az árvízvédelmi igényeknek megfelelő erdők kialakításához, illetve a szükséges
beavatkozások meghatározásághoz elengedhetetlenül szükséges megismerni az érintett
környezet és az erdők adottságait.
27

1.1. Termőhelyi adottságok
A hullámtér nem más, mint az ember által alkotott töltések közé szorított folyó
levonulási sávja. Tehát a hullámtér nem a teljes ártér, hanem annak - mesterségesen
létrehozott - része. Ez azért nagyon lényeges megállapítás, mert a hullámtér környezeti viszonyai nem egy az egyben feleltethetek meg az ártérre jellemző adottságokkal.
Bizonyos elemei hasonlóak, egyes elemei azonban jelentősen eltérhetnek, eltérnek az
ártérre jellemzőktől.
A hullámtér mesterséges élőhely (élettér), ezért nehezen rendelhető, kapcsolható
hozzá klasszikus értelemben vett természetes, őshonos ökoszisztéma. A töltésépítésekkel kis keresztszelvénybe szorított Tisza vízjárása, illetve a kialakult termőhelyi
adottságok (fekvés, stb.) általában nem felelnek meg az ártéri erdőtársulások kialakulása természetes feltételeinek.
Kedvező időszakokban: pl. 1981-1998 létrejöhetnek olyan ideális körülmények a hullámtéren, melyek nagyon közel állnak az ártéri termőhelyek adottságaikhoz.
Ilyen körülmények között létrejöhetnek, létrehozhatók az ártéri termőhelyek őshonos
erdőtársulásaihoz nagyon hasonló, (természetszerű) erdőállományok. Az ettől eltérő időszakokban természetes úton létrejövő (létrejött) erdők rendelkeznek az őshonos erdőtársulások értékeivel, azonban sajnos minden esetben hordozzák a társulásba
nem illő fafajokat is (gyalogakác, amerikai kőris, zöldjuhar, kommersz nemesnyárak).
Az értékek megtartása, erősítése, a negatív elemek megszüntetése csak okszerű
erdőgazdálkodás (emberi beavatkozás) keretében valósítható meg.
Azokban az esetekben, amikora természetszerű erdőállományok kialakításának
nincsenek meg az ideális feltételei, akkor csak az adott állapotnak megfelelő, adottságokat elviselő erdőállomány hozható létre, alakítható ki nagy biztonsággal.
Ebből fakadóan a hullámtéren létrejövő erdők esetében, nem beszélhetünk
klasszikus őshonos erdőtársulásról, csak a termőhely változásaihoz valamilyen szinten
(jól, közepesen, rosszul, nem) alkalmazkodó, alkalmazkodott őshonos- (és adventív)
fafajokból álló erdőállományokról.
A Közép-Tisza az alföldi sík középső részén fekszik, klímája erdőssztyepp.
A Közép-Tisza-vidék az Alföldünk és országunk legszárazabb tája. Legkevesebb csapadék január hónapban esik: 24-28 mm, legcsapadékosabb hónap június:
55-70 mm csapadékkal. Az éghajlat legjellemzőbb vonása, hogy a levegő relatív páratartalma igen alacsony.
A hullámtéren az elmúlt száz év alatt a feliszapolódási folyamat révén jellegzetes terep alakult ki. A folyó a hordalékát, a legnehezebb frakciót a meder mentén
rakta-rakja le parti zátonyt alkotva, mely a folyó építő-romboló munkája révén egy idő
után leszakad, és újra indul a folyamat. A medertől távolodva az árvízi kiöntés során
egyre finomabb talajrészecskék rakódnak le.
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A feliszapolódás mértéke igen eltérő a hullámtér szélességétől, a sodorvonalától elhelyezkedésétől függően. Nem ritka, hogy egy (erdei) vágásforduló során
1,5-2 m vastag talajréteg rakódik le.
A töltés előtti ún. kubikrendszer szintén jellegzetes terepalakulat, a töltésépítés
során keletkezett mesterséges alakzat, melyet a természet az elmúlt évszázad alatt igen
jól belakott. Az építéskor a kubikok mélysége 1-1,5 m volt. Az építés óta eltelt idő
alatt a kubikok folyamatosan töltődtek (a hullámtér szélességétől függően), jelenleg a
kubikok mélysége 0-0,6 m.
A fenti folyamatok hatására - a folyótól való távolság függvényében - különböző adottságokkal rendelkező fekvéseket lehet megkülönböztetni (igen mély,
mély, közép mély, közép magas, magas fekvésű). Ezen állapotok a feliszapolódási folyamat hatására évről-évre, időszakról-időszakra változhatnak. A feliszapolódás hatására a talajszint emelkedése figyelhető meg, mely ellen hat az árvizek egyre magasabb
szinten való levonulása, amely a fekvés csökkenésével jár. A két egymásnak ellentétes
folyamat hatására megváltozhat akár egy vágásfordulón belül is a fekvés minősítése.
Itt meg kell állnunk egy gondolat erejéig.
A természetes ártéri termőhely és a hullámtér, mint az ember által mesterségesen létrehozott termőhely között ez a leglényegesebb eltérés. A töltések közé nem
szorított folyó az áradáskor az árterében szétterül, nagy terülten - feltöltve a kisebbnagyobb mélyedéseket, szárazon hagyva a magaslatokat - 0,5-2 m magas vízborítással. A szabályozás- és a töltés építések előtt az egész Alföld volt a Tisza és mellékfolyóinak árterülete.
A töltések közé (a hullámtérre) szorított folyó azonban a hullámtéren szinte
minden területet elönt, magas, akár 3-6 m vastag vízréteggel is. Az ártéren a víz mozgása lassú, áradása-apadása kiegyenlített, ezzel szemben a hullámtéren gyors, sokszor
mindent magával sodró, hirtelen és heves, jeges árvíz esetén még pusztítóbb.
Az elmúlt száz évben jelentősen megváltoztak a hullámtér viszonyai, megváltozott a vízjárás: egyre magasabban vonulnak le árvizek és egyre többször jelentkezik elöntés a hullámtéren. Az árvizek kinntartózkodási idejének dinamikus növekedése miatt a vegetáció évről-évre fokozottabb veszélynek van kitéve.
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Az árhullámok magasságának növekedése mellett megfigyelhető továbbá, hogy
a folyó medre egyre mélyebben ágyazódik be (LKV Szolnok 2003). Ennek hatására a
hullámtéren a kis vizes időszakokban leszívási görbe alakul ki, csökken (a vegetációs
időszakban) a talajvíz mélysége. Egy éven belül az erdőknek, illetve a fáknak hol a
magas vízborításhoz hol (a kevés csapadék, kis relatív páratartalom mellett) a csökkenő talajvízhez kell alkalmazkodniuk.
Az ártér természetes élővilága, többek között a fák nem képesek minden esetben ehhez alkalmazkodni. Ezért nem beszélhetünk a hullámtéren klasszikus értelemben vett természetes erdőtársulásokról, csak olyan őshonos és nem őshonos fafajokról,
melyek valamilyen szinten képesek alkalmazkodni a változásokhoz. Az ember beavatkozása nélkül nagypn hosszú időt igénybe vevő szukcessziós folyamat végén alakulna
ki olyan erdő, amely hasonló szerkezettel bírhatna, mint az árterek őshonos társulásai.
Kérdés, hogy a közbenső állapotok megfelelnek-e a társadalom elvárásainak?
A válasz egyértelmű nem.
Egy gyalogakácos, zöldjuharos, amerikai kőrises áthatolhatatlan sűrűség néhány
kommersz nemesnyárral és szürkenyár egyeddel nem elfogadható állapot, illetve az
árvízi biztonság szempontjából kifejezetten káros, sőt természetvédelmi szempontból
is igen káros.
A Közép-Tisza hullámtéri termőhelyein az állandó, vagy időszakos hatásként
jelentkezik az elöntés. Ez a fás vegetáció számára mindaddig kedvező, amíg a többlet
vízhatás, illetve elöntés nem gátolja túl hosszú időn át a lombozat és a gyökerek működését.
Az elöntés tűrőképessége faji és kor specifikum, illetve nagyban függ víz hőmérsékletétől, oxigéntartamától és az áramlási viszonyoktól. Egyes fűz fajok képesek
elviselni több hónapos elöntést is. Ezzel szemben egy nyári, meleg zöldár, mely kint
marad az erdősítésen és ott felmelegedve, lassan pang el (szivárog be, párolog el), néhány hét után az erdő kipusztulását okozhatja. Ezek alapján törekedni kell arra, hogy
az erdősítésekről időben le tudjon folyni, vissza tudjon húzódni a víz, illetve olyan erdősítési technológiát kell alkalmazni (talaj-előkészítés, fafaj megválasztás, ültetési
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anyag mérete, minősége, intenzív talajápolás) mellyel elérhető, hogy az erdősítés mielőbb kinőjön az árvíz szájából.
A folyómenti területek a többletvízjelenléte által a legmelegebb és legszárazabb
nyári nap reggelén is kiadós párába burkolóznak, és nyújtanak kedvező mikroklímát a
növények, állatok számára a többi Alföldi területhez képest! A hullámtér termőhelyi
tényezői zömében kedvező adottságot jelentenek az erdőállományok számára. Ha öszszehasonlítjuk a hullámtéren lévő és a mentett oldalon (kültéren) lévő állományokat
azt láthatjuk, hogy a hullámtéri erdők ellenálló képessége nagyobb, egészségi állapota
jobb, nagyobb fatömeg produkcióra képesek, vegetációjuk bujább képet nyújt.
1.2. Erdőállományok jellemzői
A múlt század elején, a közép-tiszai hullámtéren csak néhány száz hektár erdő
volt. A töltések előtt (kubikokban, kubikgerendákon) létesített botoló füzesekben, véderdőkben, a fehérfűz, a törékeny vagy más néven sárfűz, valamint a fehérnyár és a
feketenyár volt a jellemző. A Tisza menti parti zátonyokon hasonló fafaj-összetételű
ligeterdők helyezkedtek el. A hullámtér magasabb részein néhány hektár keménylombos tölgy-szil-kőris ligeterdő díszlett.
Az elmúlt száz évben jelentősen megváltoztak a hullámtér viszonyai, megváltozott a vízjárás: egyre magasabban vonulnak le az árvizek és egyre többször jelentkezik elöntés a hullámtéren. Az árvizek kint tartózkodási idejének dinamikus növekedése miatt a vegetáció évről-évre fokozottabb veszélynek van kitéve. A mezőgazdálkodás fokozatosan kiszorult a területről. Megszűntek lassan a szőlők, a gyümölcsösök. Egyre többször vitte el a víz a terményt, tette lehetetlenné a mezőgazdálkodást. A
megváltozott körülmények az erdőgazdálkodás számára nyitottak teret. Mára a hullámtér kétharmadán, azaz több mint 6.500 hektáron erdő áll az elmúlt évtizedekben végrehajtott erdőtelepítések hatására.
Az erdőgazdálkodást befolyásoló tényezőként jelentkezett ebben az időszakban
az ember két vitatható eredményességű, értékű „alkotó" munkája is. Az ember ezen
áldásosnak nem igazán nevezhető „alkotása" révén az országba, ezen belül e vidékre
kerültek, olyan ún. adventív fafajok, amelyek adottságaiknál (pionír jelleg) fogva sokkal jobban tudtak alkalmazkodni a hullámtér környezeti változásához, mint a korábban honos fafajok. Ezek nem erdőgazdálkodási, hanem más-más indokok alapján kerültek be a flórába. A gyalogakác, az amerikai kőris, a zöldjuhar mára teljesen elborította a hullámteret, sokszor szabályos zöld falat (gátat) képeznek hatalmas tőszámú állományaik. Nem csak embernek, állatnak jelentenek áthatolhatatlan falat, hanem az
áramló vizet is megállítják, lelassítják mozgását, szabályosan felduzzasztják a víztömeget. Visszaszorításuk igen nehéz és komoly költséggel jár.
Az ember másik „áldásos" tevékenységének az eredménye a nemesnyár nemesítése volt. A nemesített nyár klónok a múlt század 20-30-as éveiben jelentek meg
(kanadai nyár, korai nyár, francia nyár, kései nyár, később az óriás nyár és az olasz
nyár, illetve a legutóbbi időkben kifejlesztett klónok (OP-229, Pannnónia, Koltai stb.).
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A nemesített nyárklónok a termőhely potenciálját nagyobb mértékben képesek kihasználni. A fűz- és hazai nyárállományok fahozamának többszörösét produkálják. A kitermelhető faanyag minősége, műszaki adottsági, ipari felhasználhatósága összehasonlíthatatlanul kedvezőbb az őshonos fafajokénál, ebből fakadóan az elérhető bevétel
többszörös. Azonban! A nemesnyárak nemesítési kiinduló alanya az európai feketenyár volt, ezért a nemesnyárak kereszteződni tudnak a feketenyárral. A fentebb említett előnyök miatt mára az erdősítések, illetve faállományok 80 százaléka a nemesnyár.
A hullámtéren megmaradt néhány ezer darab feketenyár már nem tud tiszta génkészletű
magot termelni, mert minden feketenyár egyedre több ezer porzós nemesnyár egyed jut,
így nincs esélye annak, hogy feketenyár utódnemzedék jöhessen létre a természetes körülmények között. Ami azt is jelenti, hogy a feketenyár természetes felújítása mára teljességgel lehetetlen. Az utódnemzedékek mind keverékek (korcsok), kommersz
nemesnyárak, melyek elvesztik a feketenyár, mint őshonos fafaj génjeinek fenntartását,
de nem rendelkeznek a nemesített nyár klónok előnyös tulajdonságaival sem.
Amennyiben az ember nem lesz hajlandó hibáját korrigálni, „áldásos" tevékenységét ellensúlyozni, olymódon, hogy mostmár, mivel nincs más út, mesterségesen
biztosítja a feketenyár faj fenntartását, akkor az európai feketenyár percei meg vannak
számlálva. A 24. óra utolsó perceiben vagyunk, ezért elengedhetetlen, hogy egyrészt
mesterséges (plantázsokból) nyert szaporítóanyaggal biztosítsuk a fafaj fennmaradását, másrészt minden olyan termőhelyen, amely a feketenyár számára kedvező adottságokkal rendelkezik, hozzunk létre tiszta génkészletű egyedekből álló utódállományokat minél nagyobb területen. Erre kiválóan alkalmasak lehetnek a hullámterek bizonyos részei (árvízvédelmi véderdő, kubikok gerendái, holtágak parti szegélyei,
áramlási holtterek területei), ahol a feketenyár számára a vízjárási, a talajtani adottságok ideálisak.
A közép-tiszai hullámtéren a jelenlegi 6.500 ha erdőterület 80-85 százaléka
nemesnyár, 15-20 százaléka hazai nyár-fűz, illetve kemény lombos erdő. Ezen erdőállományok szinte mindegyike alatt (különböző fedettségben) gyalog akác, zöldjuhar, amerikai kőrisből álló cserjeszint található.
1.3. Erdőgazdálkodás
A gazdálkodás a megváltozott körülmények (egyre magasabban árvizek) hatására alakult az elmúlt időszak tapasztalatait hasznosítva, okulva az elszenvedett károkból. Az is mondhatjuk, hogy a jelen erdőgazdálkodás kényszer szülötte, ennek hiányában - az árvizek káros hatásai miatt - rontott erdők (bozótosok) születnének évről évre, mely erdők tovább rontanák már ma is kritikusnak mondható lefolyási viszonyokat, az árvízvédelmi biztonságot. Az alkalmazott erdőgazdálkodási technológiában akad néhány olyan elem, amely jelentősen rontja a hullámtér, a nagyvízi meder
vízáteresztő képességét.
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Tuskózás
A kiszedett tuskókat 80-100 méterre egymástól ún. tuskó hurkákba, sorokba,
prizmákba rendezik. A tuskósorokon az évek során a sarjakból, és a cserjékből 4-5
méter magas, áthatolhatatlan dzsungel nő. Ezeket a 2-4 méter magas, 8-10 méter tuskóból, vágástéri hulladékból és termőföldből, főleg humuszból álló prizmákat nem
mindig a folyósodor vonalával párhuzamosan alakították ki, ezért e tuskósorok az áradó víz útjában szabályszerű gátként működnek, jelentősen lecsökkentik a víz mozgását, felduzzasztják maguk mögött a vizet, áramlási holttereket, állóvizet hoznak létre.
Ronthatják az árvízvédelmi biztonságot. Természetvédelmi (talajvédelmi) szempontból is aggályos, megkérdőjelezhető ez az eljárás védett területen, hiszen a talaj legértékesebb, legfelső humuszos rétegét tolják össze prizmába.
Fafajták, tőszám, hálózat
Az erdők többségét nemesnyárasok, kisebb részét hazai nyárosok, füzesek alkotják. Minden állományra jellemző, hogy - különböző mértékben, fedettséggel invazív fafokból álló cserjeszinttel rendelkeznek (fertőzöttek). Az erdőgazdálkodók által alkalmazott tőszám a hullámtér vízemésztő képessége szempontjából magasnak tekinthető. Az ültetési sorok nem mindig párhuzamosak az árhullám sodorvonalával. A
nemesnyár erdők alacsony tőszámukkal alkalmasak lehetnek a hullámtéren olyan erdők kialakítására amelyek érdemben nem csökkentik a nagyvízi meder árvíz levezető
képességét.
Erdők aljnövényzete
A faállományok többségében 8-10 éves korig az erdőgazdálkodók talajápolást
végeznek a sorközökben. Az ápolások megszűnte után a következő évben már megjelennek az invazív fafajok (gyalogakác, zöldjuhar, amerikai kőris) és a magas tőszámukkal komoly lefolyási akadályt jelentenek, erősen csökkentik az árvíz mozgását. A
nevelő vágások hatására (melyek révén fényhez jutnak) ez a folyamat felgyorsul, a
cserjeszintben elszaporodnak, teljes fedettséget alkotnak, gátolva a víz áramlását.
Szintén rontják az ár levonulását a mértékadó árvízszintig megjelenő faágak.
1.4. Természetvédelmi oltalom hatása
A Közép-Tiszavidék nagyobb része - nagyon helyesen - már most is természetvédelmi terület (tájvédelmi körzet) és az eddig nem védett területek védelem alá
helyezése most van folyamatban.
A Tisza és hullámtere Európa egyik legszebb, természetes állapban lévő folyóvölgye. Ennek érdekében az itteni erdőkben a termőhelynek legjobban megfelelő
természetszerű erdőgazdálkodást kell, kellene folytatni. Lehetőség szerint őshonos
fafajokból álló az ártéri erdőtársulásokhoz hasonló fafaj-összetételű, szerkezetű erdőket indokolt kialakítani, kezelni. Ezen állományokra azonban az a jellemző, hogy a
természet igen magas tőszámmal (több tízezer darab hektáronként) indítja el, dús cser33

jeszinttel, aljnövényzettel és lombkoronával rendelkeznek. A magas tőszám és a buja
növényzet rontja a hullámtér vízáteresztő képességét. Fiatal korban lassan nőnek, ezért
ki vannak téve az árvíz károsító hatásának. A természetszerű erdőket csak kézzel lehet ápolni!
Az ember által erősen megváltoztatott környezethez, termőhelyhez az invazív
fafajok (gyalogakác, zöldjuhar, amerikai kőris) jobban alkalmazkodtak, ezért emberi
beavatkozásra van szükség a visszaszorításukhoz. Az alkalmazott természetvédelmi
hatósági előírások, gyakorlat szerint az erdősítésekben (már) nem lehet nemesnyárakat
ültetni.
2. Erdők átalakítása
A kormányhatározat szerint az árhullámokat a nagyvízi mederben kell biztonsággal levezetni. Az árvízi víztömeg 80-90 százaléka a hullámtér egy viszonylag
keskeny sávjában, a nagy vízi sávban (árvízvédelmi érzékeny sávban) vonul le. Ebben
az érzékeny sávban kell olyan erdőgazdálkodást, folytatni kell olyan erdőket létrehozni amelyek érdemben nem csökkenti ezen területek vízátemésztő képességét. A fentiekből láthattuk, hogy az őshonos fafajokból álló természetszerű erdők erre nem alkalmasak, mert szerkezük (magas tőszám) révén lelassítják a víz sebességét jelentősen
rontják az árvíz levezetését.
Felvetődhet a kérdés: meg kell szüntetni, ki kell vágni az árvízvédelmi érzékeny
sávokban lévő erdőket? A kérdésre a válasz egyértelmű nem! Az Alföld, ezen belül
Szolnok megye erdősültsége hazánkban az egyik legkisebb. Minden talpalatnyi erdőre szükség van. Az erdőterületeket nem csökkenteni, hanem növelni kell. Létezik
olyan szerkezetű, fafaj-összetételű, tőszámú erdő, olyan erdőgazdálkodás, amely érdemben nem csökkenti a nagy vízi meder vízátbocsátó képességét.
Az érzékeny sávokban kialakítandó erdők, erdőgazdálkodás jellemzői
Talaj-előkészítés
A tuskókiszedés-összetolás nem felel meg az árvízi biztonságnak, ezért ebben a
sávban a tuskózást tuskóforgácsolással célszerű elvégezni. A forgácsolással felaprózott tuskó részben visszamarad a talajban (forgatás után) és humuszként hasznosulhat,
másrészt, mint tűzifa (uszadékfa) felhasználható. A jó minőségű forgatás érdekében a
forgácsolást gyökérfésülés kell, hogy kövesse, ellenkező esetben a talajban maradó
gyökerek megakadályozzák az eke szakszerű munkáját. A gyökérfésülés költségesebb
a tuskókiszedéses technológiánál. Maximálisan alkalmazható induló tőszám erdősítésben 800-850 darab hektáronként.
Alkalmazandó fafajok
A fafajok közül kizárólag a különböző nemesnyár klónok jöhetnek számításba
az alkalmazandó eljárások miatt. A 800-850 darab hektáronként, vagy ennél kisebb
induló tőszám mellett csak a nemesnyár fafaj képes zárt erdőállományt alkotni. Mind
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a hazai nyár-fűz, mind a keménylombos erdősítés minimális ültetési tőszáma ennél jelentősebb nagyobb kell, hogy legyen: 4000-8000 darab hektáronként. Továbbá a
nemesnyár esetében a nevelő vágásokkal rövid idő alatt ez az alacsony tőszám is felére
csökkenthető. Az intenzív ápolással (keresztbe-hosszába) érintett nemesnyár-erdősítések, állományok talaja növényzettől (gyom-, cserje-) mentesen tartható egészen véghasználatig.
A feketenyár génmegőrzési problémát figyelembe véve célszerű lenne elérni,
hogy a Közép-Tiszán kizárólag nőivarú nemesnyár klónokkat lehessen használni. Ezzel elérhető lenne, hogy a megmaradt feketenyár egyedek beporzásában az újonnan létesített nemesnyárak már nem vennének részt, mert a nőivarú klónok nem rendelkeznek porzókkal.
Ápolás
Az erdő talaja véghasználatig ápolandó egyrészt az erdősítés megfelelő növekedése céljából, másrészt a cserjeszint felverődés megakadályozása érdekében. Az
első két évben - a sorközi ápolás mellett - indokolt a sorok ápolása, vagy a fák tányéros kapálása is. A továbbiakban - az erdősítés ötéves revíziójáig - évente többszöri
tárcsázást (talajmarózást) kell végrehajtani. A sorközi ápolást keresztbe-hosszába ajánlott végezni, mert így lehet megakadályozni, hogy a sorokban ne verődjön fel a cserjeszint.
Ebben a hullámtéri sávban létesített állományok esetén folyamatosan (kétévente) gondoskodni kell az árvíz elöntési magasságig a fák ágainak eltávolításáról, az
erdő nyeséséről. A nyesés ajánlott magassága: 6-8 méter.
Nevelő vágások
Az általában használt nagyobb hálózat miatt egy, maximum két nevelővágással
alakítható ki a véghasználati állomány tőszáma. E belenyúlásokkal az ültetési tőszám a
felére - negyedére csökkentendő. A véghasználati tőszám 200-250 db/ha között alakulhat.
A fent részletezett technológiának egy baja van; a terület védett, ezért a természetvédelmi előírások miatt nem lehet alkalmazni. Úgyis fogalmazhatunk, hogy védett
természeti területen lévő erdő esetében az árvízvédelmi érdekek és a természetvédelmi érdekek összhangja kérdéses.
Ha a terület más művelési ágba kerülne át (pl. gyep), ezen ellentét, probléma
feloldható. Azonban azonnal felvetődik az a kérdés, hogy megengedhető-e, célszerű-e,
hogy ezen ellentét, probléma miatt csökkenjen az erdőterületek mennyisége az Alföld
közepén, a Tisza mentén? Abban a sávban, amely jelentős szerepet játszik, mint ökológiai folyosó, vagy amely komoly hatással bír a mikroklíma javításában, vagy amely
(mármint az erdő) vízmegtartó képessége, vízháztartást javító hatása nagy.
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Az erdők legfontosabb haszna környezetük vízháztartásának és vízjárásának
meghatározása. Az erdők nagy vízigényű növénytársulások, hatásuk az alábbiak
szerint foglalható össze:
-

az erdőtalaj és alom az árasztások alkalmával szivacsszerűen szívja meg
magát vízzel,

-

riigyfakadásra időzített elárasztás esetén a fák a testükön keresztül szivatytyúzott vízzel feltöltik a lombkorona szint légrétegeiben kialakuló páracsapdát,

-

a nagyobb erdőfoltokban ily módon fogvamaradt víz fölöslege a szárazabb
időszakban fokozatosan szivárog vissza a mélyebben fekvő vízállások, tavak, tározók medrébe,

-

a páracsapdának és a fák vízfelszívásának következtében a talaj nem veszít
vizet, vízháztartása jelentősen javul.

A közösségi erdőfunkcióknak, (mint pl. levegőtisztítás, természeti értékek,
természeti nevelés színtere, élőhelyek, életterek, pihenés, gyógyhatás stb.) is komoly
értéke van. A kérdésre nem lehet mást választ adni, mint, hogy nem csökkenhet az erdőterület - inkább további erdők telepítésével növelni kell azt -, hiszen az Alföld a
legalacsonyabb erdősültségi régiónk. A Nemzeti Erdőfejlesztési Stratégia, illetve
Nemzeti Erdőtelepítési Program is jelentős erdőtelepítési lehetőségeket vázol ebben a
térségben.
Az árvízvédelmi és a természetvédelmi érdekek mentén kialakítható olyan
kompromisszum, mely révén az erdők megmaradása mellett az árvízvédelmi célok is
megvalósulnak az érzékeny sávokban, és a természetvédelmi célok is érvényesülhetnek a hullámtér más részein. Leegyszerűsítve: az árvízvédelmi érzékeny sávokban - független attól, hogy a terület természetvédelmi oltalom alatt áll - az erdőgazdálkodást az árvízvédelmi célok (a nagyvízi meder vízszállító képességének javítása) érdekében kell folytatni, kialakítani!
A hullámtér más részein a természetvédelmi érdekeknek kell maradéktalanul
érvényesülniük. A természetvédelem újabb vizes élőhelyeket kaphat, további új, természetszerű erdők (puhafás ligeterdők, gyöngyvirágos tölgyesek) kialakítására nyílhat
lehetőség tározókban, az árvízvédelmi töltések mentett oldali, rendszerint, szivárgó vizes, víznyomás sávjában.
A területi kompromisszum révén mindkét ágazat (vízügy, természetvédelem)
profitálhat, és nem mellékesen a magyar társadalom, illetve az érintett térségekben
gazdálkodók élvezhetik ennek hasznait.
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3. Tulajdonosi érdekek érvényesítése
A hullámtéren lévő erdők több mint 40 százaléka magántulajdonban van.
A hullámtéri érzékeny sávokban speciális szerkezetű erdőket kell kialakítani az
árvízvédelmi célok megvalósítása érdekében. Az általános erdészeti technológiáktól el
kell térni, ami rendszerint többletmunkával jár. Az árvízvédelmi célok megvalósítása
érdekében az erdőkben szükségessé váló többletmunkák költségeinek ellentételezését,
a károk megtérítését részletesen szabályozni kell. A hatósági előírások (vízügyi szakhatósági állásfoglalás alapján az erdészeti hatóság által engedélyezett éves erdőgazdálkodási terv) mellett, a jobb érvényesülés érdekében, illetve alkotmányos alapjogokra is tekintettel, ki kell alakítani egy, a vízgazdálkodásért felelős miniszter által működtetett támogatási rendszert, amely a jelenlegi erdészeti (agrár) támogatási rendszertől elkülönítve, azt kiegészítve, a rendes gazdálkodás körét meghaladó többletmunkák költségét téríti meg, illetve gondoskodik a korlátozások miatt kieső jövedelem
pótlásáról.
A létrehozandó támogatási rendszert az alábbi elvek mentén
célszerű kialakítani:
a támogatási rendszer az árvízvédelmi érzékeny sávokban lévő erdőkre vonatkozzon,
az egyes többletmunkák költségeinek támogatása lehetőség szerint normatív
módon, egységáron történjen,
legyen lehetőség a bonyolultabb, illetve szélsőséges termőhelyi viszonyok, környezeti tényezők esetében végzett munkákra pályázattal, ráfordításos alapon
támogatást kiírni,
a munkák megtervezése az illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
megrendelése alapján évente történjen,
a támogatások kifizetése részben előfinanszírozási formában történjen, illetve a
fennmaradó összeg a gazdasági évben kifizetésre kerüljön,
a támogatás címzettje az erdészeti hatóság által nyilvántartott erdőgazdálkodó
legyen,
a támogatásokra a vízgazdálkodásért felelős minisztérium éves költségvetésében kell fedezetet biztosítani.
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A területei kompromisszum elve alapján meg kell teremteni azon jogszabályi
kereteket, melyek révén - a hullámtér árvízvédelmi érzékeny sávjain kívül eső területeken - a jelenleg nem természetszerű erdők átalakítása megtörténhessen. Ennek
érdekében biztosítani kell az átalakításból fakadó többletmunkák költségeit támogatási formában, illetve a célállomány változásából eredő jövedelem kiesést pótolni
szükséges.
Olyan jogszabályi módosításokat kell létrehozni, mely révén megoldható legyen
az ökológiai szempontból kiemelkedő hullámtéri területeken elburjánzott invazív fafajok, cserjék (gyalogakác, zöldjuhar, amerikai kőris) visszaszorítása. Tekintettel arra,
hogy ezen fajok agresszívan terjeszkednek, szükséges, hogy évről-évre megtörténjena hullámtér egész területén - a tőszámcsökkentésük. Ennek érdekében normatív támogatási rendszert kell kialakítani és működtetni a természetvédelméért felelős miniszter
felügyelete mellett.
A kialakítandó tározók területén biztosítani kell, hogy a természetvédelem számára értékes területeken vizes élőhelyek létesüljönek, illetve a tájhasználat váltás
közben erdőtelepítésre alkalmas területeken természetszerű erdők alakuljanak ki.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv az EMOGA Garanciarészleg Intézkedéseire
kialakított Mezőgazdasági területek erdősítése Európai Uniós szabályok közé -2003ban - beépítésre kerültek „Az erdőtelepítés biodiverzitásának növelését" szolgáló támogatási formák, mint:
őshonos elegyfafajok ültetésének támogatása,
védett területen létrehozandó őshonos elegyes erdők támogatása,
őshonos cserjékből történő erdőszegély kialakítása,
őshonos fafajokból álló erdőtelepítés származási körzetéből származó genetikai
szaporítóanyag felhasználásának támogatása.
Összefoglalás
A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése egyik alapelvének megvalósítása, mely
szerint „a Tisza folyó árvizeit elsősorban a mértékadó védképességűre kiépülő árvízvédelmi töltések közötti nagy vízi mederben kell levezetni, és ezért - az ökológiai
szempontokra is figyelemmel -javítani kell az áramlási, vízszállítási feltételeket" a
felvázolt problémák ellenére megoldható. Az árvízvédelmi biztonság érdekében szükséges változtatások megvalósíthatók az erdőgazdálkodásban. Az egyesség a területi
kompromisszum elvén alapulva hozható létre. Ehhez azonban a három szakma képviselőinek (természetvédelem, vízügy, erdészet) közösen kell gondolkodni, és közös
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nevezőre kell jutni. Csak ezt követően lehet, és érdemes a tulajdonost meggyőzni elsősorban új támogatási címek alapításával, illetve a kért többletmunkák költségeihez
nyújtott támogatással, valamint végszükség esetén hatósági kényszer, előírás alkalmazása mellett.
Szerencsés, hogy a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése olyan komplex program,
mely az árvízi biztonság megteremtésén túl kiterjed az érintett térség terület- és vidékfejlesztésére, az új típusú tájgazdálkodás alkalmazására és meghonosítására, valamint a Tisza menti települések fejlesztésére is.

Czeglédi István okleveles erdőmérnök, környezetvédelmi és tájrendező szakmérnök 1960-ban született Egerben. Az Állami Erdészeti Szolgálat Debreceni Igazgatósága Szolnoki Erdőfelügyeleti Osztályának vezetője.
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Lovas Attila:

Nemzetközi együttműködés
a Tisza mentén
A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Szolnok)
évek óta részt vesz különböző nemzetközi együttműködésekben, azonban 2001. tavasza óta új típusú munkakapcsolat alakult ki. Két éves előkészítő munka után 2003ban indult az első nemzetközi projektünk, amit azóta további kettő követett. Ezek a
munkák szoros összefüggésben vannak a vízügyi és a magyar nemzeti célokkal. Az
együttműködések legfontosabb célja, hogy az EU pályázatai között hosszabbtavon is
szerepeljenek a vízkárelhárítással összefúggöek, ami különösen a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésére gondolva magyar nemzeti érdek.
Az igazgatóság három EU-projekt munkálataiban vesz részt, melyek a következők:
INTERREGIIIB - PHARE, SUMAD „Az alluviális síkságok töltések közötti
hullámterének fenntartható használata"
INTERREG IIIB - PHARE, ELLA „Megelőző árvízvédelem az Elba és a
Labe vízgyűjtő területén a területrendezés eszközeivel"
LIFE ENVIROMENT, SUMAR „Fenntartható hullámtéri tájrehabilitáció a
Közép-Tisza vidékén"
SUMAD
Vezető partnere a Bajor Környezetvédelmi, Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi
Minisztérium (StMUGV), osztrák részről pedig az Osztrák Szövetségi Mezőgazdasági, Erdőgazdasági, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. A projekt teljes öszszege 2.769.000 Euró, amiből a magyar projektrész 200.000 Euró. (Ebből a támogatás
175.000 Euró)
Az évtized közép-európai árvizei ráirányították a figyelmet az árvizek elleni
védekezésben szükséges nemzetközi együttműködésre. A Közép-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság minisztériumi felhatalmazás birtokában az árvízszintek emelkedésének egyik okának tekintett hullámtéri problémák vizsgálatára
Bajor-Osztrák-Magyar együttműködés keretében közös EU pályázat kidolgozásában
vett részt. A magyar fél hozzájárulása érdekében a KÖTIKÖVIZIG Phare keretet célzott meg. {Az lnterreg források csak tagállamok számára nyitottak, azonban Magyarország számára ~ egyedül a csatlakozó országok közül - megvan a lehetőség Phare
keresztfinanszírozásra.) A pályázat pozitív elbírálása után 2003 novemberében a munkálatok megkezdődtek.
A Dunán és mellékfolyóján a Tiszán az ezredforduló éveiben egymást követték
a-200 l-ben töltésszakadást is okozó-rendkívüli magasságú árvizek. A Duna 199940

ben Bajorországban is töltésszakadást okozott. Az elöntések következtében jelentős
anyagi károk keletkeztek az érintett országokban. Az árvizek emelkedésének okai között a szakemberek véleménye szerint mindkét folyón jelentős szerepet játszottak a
hullámtéren bekövetkezett kedvezőtlen változások, a feliszapolódás, a növényzet elterjedése és a művelési ágak megváltozása. Mindez a vízfolyást akadályozza, így a korábbihoz hasonló vízmennyiségek már csak magasabb vízállásnál tudnak levonulni.
Emellett az érintett hullámtéri területek zöme természetvédelmi terület is. Azelőbbiek miatt szükséges széleskörű vizsgálatokat folytatni a hullámtér árvízlevezetésben
játszott szerepéről.
A közös pályázat gondolata először 2001. nyarán vetődött fel, amikor egy bajor
küldöttség járt az igazgatóságnál. A Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének előkészítő
munkáin akkoriban javában dolgoztunk, és az első eredmények már ismertté váltak.
Terveink nagy érdeklődést váltottak ki a vendégekből, ráadásul az is hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a megoldási utakat tekintve egyeznek az elképzelések. A konzorciumi
szerződést 2003. késő őszén Deggendorfban aláírhattuk.
A projekt fő része a nemzetközi együttműködés. A folyók nem ismernek határokat, és a természeti, hidrológiai és hidraulikai törvények is függetlenek a határoktól,
a hullámterek árvízlevezetése egyformán fontos minden országnak ahol az árvízvédelmet gátak biztosítják. Az EU Víz Keretirányelv alapján, a természetvédelem szempontjait is figyelembe vevő, a hullámterek fenntartható használatának menedzselését
biztosító, általános érvényű ajánlás bajor, osztrák és magyar résztvevőkkel történő kidolgozása megfelelő alapot nyújt a hullámtereken szükséges EU-kompatibilisen végrehajtott tényleges beavatkozásokhoz. Az árvízvédelem javításával a vidék lakosságmegtartó, beruházásvonzó képessége jelentősen nő, illetve a hullámterek, mint zöld folyosók erősítésével a természet is több értékhez jut, ami nemcsak magyar, hanem
összeurópai érdek is.
Nem véletlen, hogy Nyugat-Európában az EU különféle árvízvédelmi fejlesztéseket is finanszíroz. Az egyes országokban szerzett tapasztalatok értékelése
hasznos, ezzel segítjük egymás munkáját.
Az árvízszintek emelkedésével lépéskényszer alakult ki. Itt a lehetőség, hogy a
fent vázolt EU kompatíbilis célok és eszközök figyelembevételével elfogadható, támogatható és fenntartható koncepció alakuljon ki, ezáltal mind a természetvédelem,
mind az árvízvédelem feltételei és adottságai minőségileg javuljanak. Magyarországon
a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése már a megvalósítás útján jár, azonban a befejezéshez 2007 után szükséges EU források megszerzéséhez a nemzetközi támogatás
kedvező feltételeket teremthet.
Az osztrák-német érdekek szerint az árvízvédelem, ezen belül a hullámterek
fontosságának hangsúlyozása tenné lehetővé, hogy a 2007-2013 közötti EU költségvetési időszakban ez a téma a támogatható célok között szerepeljen, prioritássá
emelkedjen, ami Magyarország számára regionális és nemzeti szempontból is fontos.
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Ez teremtheti meg középtávon az EU források bevonásának lehetőségét a Tisza-völgy
új típusú árvízmentesítésének megvalósításába.
Az EU-csatlakozás után Magyarország számára immár lehetőség nyílik a projekt bővítésére, mely kezdeményezést a partnerek a deggendorfi nyitó konferencián
fogalmazták meg. A magyar fél jelentősebb szerepvállalása nem csak most merült fel:
a program kialakításánál mindhárom fél egy-egy millió euró vállalásával biztosította
volna annak precíz végrehajtását. A Phare eljárásrendje miatt azonban a KÖTIKÖVIZIG csupán 200.000 eurós tervezetet tudott felmutatni, mely nagyságrendi változást
jelentett. A projekt bővítésének pontos formáját még nem ismerjük, a szándék azonban
mindkét oldalról kitapintható. A győri KÖV1ZIG közreműködésével az osztrák partnerrel már tavaly felvettük a kapcsolatot. A programban osztrák részről szerepel a Lajta, és így a szakmai konzultáció igénye egyértelmű. Ott az is felmerült, hogy a kérdés
a létező osztrák-magyar határvízi együttműködés keretében is napirendre kerülhetne.
(Az ÉDUKÖVIZIG a Rábafolyón már részese egy Inlerreg együttműködésnek, amelyben az osztrákfél a vezető partner.) A nemzetközi projekt bővítésével lehetőség nyílna
a győri és a szombathelyi igazgatóságok bevonására, illetve kisebb projektek megvalósítására is. Az esetleges bővítés során már számolni kell azzal, hogy a támogatás
Interreg forrásból maximum 50 százalék.
Idén őszre a projekt keretében egy nemzetközi konferencia megszervezése szerepel. Nemzetközi partnereink a rendezvényen kiváló alkalmat látnak a nyilvánosság
tájékoztatására.
ELLA
A nyertes SUMAD pályázat alapján kaptunk felkérést a nemzetközi együttműködésre. A projekt segítségével nemzetközileg egyeztetett intézkedéseket kell kidolgozni a megelőző árvízvédelmet támogató területrendezés eszközeire. A részletes
digitális modellek alapján meg kell állapítani az ártereket, ki kell jelölni, illetve felül
kell vizsgálni az árvízvédelemmel érintett területeket, tározótereket kell kijelölni, vízvisszatartó intézkedéseket megállapítani, és egyéb árvízvédelmi intézkedéseket kell
foganatosítani. A program magyar céljai közé tartozik a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése tapasztalatainak megosztása a partnerekkel.
E nemzetközi együttműködés szükségességére a 2002. augusztusi elbai árvíz
világított rá, mely leginkább Szászországot és Csehországot érintette és kikényszerítette az árvízvédelmi intézkedések konzekvens keresztülvitelét és a területrendezés eszközeinek felhasználását. A vezető partner a program formába öntését és
megvalósítását több, az árvízvédelem területén sokoldalú tapasztalattal és referenciával rendelkező nemzetközi partnerrel folytatott intenzív együttműködés keretében
képzeli el.
A projektben a Szász Tartományi Belügyminisztérium a vezető partner, emellett
Csehországból, Lengyelországból, Ausztriából vannak partnerek, összesen 22-en. A
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projekt összege mintegy 2.5 millió euró, amiből a magyar projektrész 75.808 euró.
(Ebből támogatás 63.308 euró.)
A projekt súlypontjának a partnerek a területrendezést tekintik. Segítségével
nemzetközileg egyeztetett intézkedéseket kell kidolgozni a megelőző árvízvédelmet
támogató területrendezés módszereire.
A magyar fél feladata az együttműködésben a hullámterek árvízlevonulásra
gyakorolt hatásának vizsgálati módszere, a hullámterek fenntartható használata, árterek reaktiválása, PR és PP módszerek, és a területrendezési tervek kialakítása.
A nemzetközi projekt, és a hazai pályázat jóváhagyása az EU részéről áprilisban
megtörtént, a nyitó konferenciát április végén tartották Berlinben. A program előkészítő munkálatai folyamatban vannak.
LIFE ENVIROMENT, SUMAR
A projektet a KÖTIKÖVIZIG által vezetett magyar konzorcium adta be,
melynek tagjai: VITUKI Consult Rt.; Budapest, Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös;
Hortobágyi Nemzeti Park, Debrecen; VIZITERV Consult Kft., Budapest; Eurosense
Kft., Budapest; Tiszavárkonyi Önkormányzat, Vezsenyi Önkormányzat, Rákóczifalvi
Önkormány ázat; Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata.
Az összege 1.399.116 euró, amiből 691.508 euró a támogatás. A KÖTIKÖVIZIG közigazgatási államtitkári jóváhagyással 534.424 euró saját erővel vesz részt a
munkában, ami hasonló nagyságrendű EU-támogatást jelent.
Tavaly novemberben a NimfeaTermészetvédelmi Egyesület panaszt tett Brüszszelben, kifogásolva az Igazgatóság és partnerei által kezdeményezett LIFE program
eszközeit és projekt területét. Az Európai Bizottság a program felfüggesztését kérte az
ügy tisztázásáig. A válaszlevél és az érintettek nyilatkozatainak értékelése után a Bizottság 2004. január 7-én megadta az engedélyt a munkálatok folytatására, de a hatékony munka érdekében javasolta a Nimfea Természetvédelmi Egyesület tájékoztatását. Ez márciusban megtörtént.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal Magyarország kiemelkedő természeti adottságaival gazdagítja az unió természeti erőforrásait, melyek megőrzése,
védelme és fejlesztése nemzetközi feladat. Az EU Víz Keretirányelve a vizek és az
ezekhez kapcsolódó vizes élőhelyek felmérésének minél korábbi megkezdését sürgeti.
Az érintett projekt a hullámtér fenntartható használatának és menedzselésének programja. A Tisza völgyi árvízbiztonság megteremtésének új - ökológiai
szemléletű - kezelését a Magyar Köztársaság kormánya kormányhatározatban mondta
ki, elfogadva a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése elnevezésű tervet. A jelen projekt
keretében készülnek el a hullámtér rehabilitációjához nélkülözhetetlen környezeti hatásvizsgálatok és kirajzolódik a hullámtér stratégiai jövőképe.
Területe - a Vezsenyi kanyar hullámtere - fokozottan védett természeti érték, a
Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet része. A Vezsenyi kanyar esetén a vizes élőhelyek
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hullámtéri rehabilitációján túl kiemelt szerepet kap a vízvisszatartás növelése az árvízi
kockázatok csökkentése érdekében. Ezt hullámtéri beavatkozások végrehajtásával, a
hullámtér rendezésével kívánjuk megoldani. A hullámterek használatát, kezelését új
szemléletnek kell áthatni. Lényege, hogy biztosítsuk a hullámterek természeti rendszereinek megőrzését, és a természeti rendszerekhez kötődő ökológiai folyamatok
sérthetetlenségét.
Az a feladat, hogy a hullámtér jellemző szakaszán mintaként bizonyítsuk, hogy
az ökológiai szemléletű hullámtér-rehabilitáció megvalósítható, úgy hogy a természeti értékek megőrzésével, illetve növelésével mind a lakosságmegtartó képesség,
mind az árvízvédelmi biztonság nő.
A környezeti hatásvizsgálat és a jövőkép elkészülte után lehet a projekt kiviteli
terveit elkészíteni, mivel azok jóváhagyásának feltétele az említettek megléte. A programot állami tulajdonú területeken valósítjuk meg. A projekt a Tisza középső szakaszán elterülő Vezsenyi kanyarban egy viszonylag kis - négy kilométer - hullámtér
szakaszon mutatja meg a hullámtér-rehabilitáció lehetőségeit, hogy a különböző
érdekek összehangolásával készült koncepció megvalósítása milyen eredményeket hoz
a hullámtér természeti értékeinek megőrzésében, az ökológia és értelemszerűen az
árvízvédelem területén, illetve hogy az érintett lakosság bevonása, információval történő ellátása milyen hatékonysággal történhet meg.
Tevékenységek és eszközök:
A tervezett hullámtéri tájrehabilitáció során három cél kerül a munkák középpontjába:
élőhely-rehabilitáció,
vízvisszatartás,
munkahelyteremtés, a terület lakosságmegtartó képességének növelése.
A célok megvalósításához a projekt három feladatcsoport köré összpontosul:
előkészítő tanulmányok,
stratégiai terv a hullámtér jövőjéről,
a hullámtéri rehabilitáció kivitelezése az előzetes tervek alapján.
Várt eredmények:
élőhely-rehabilitáció, biodiverzitás (a biológiai sokféleség) növelése a próbateriileten,
az ökológiai folyosó a hullámtéri természetes rendszerek megőrzését segíti,
a fokgazdálkodás, mint alternatív földhasználati mód új - halászati - munkalehetőséget teremt és a fokok, mint természetes víztározók halastavakként működhetnének,
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az erdő-rehabilitáció során a nemkívánatos társulások (Amorpha Fruticosa)
energiaerdőként hasznosulhatnának, illetve a vízborítást jól tűrő gyümölcsfajtáink
(alma, körte, szilva, dió) termése biotermékként jövedelmet biztosíthat,
a kubikgödör-rendezéssel a változatos tájszerkezet fenntartása valósul meg,
az érintett hullámtérszakaszon az árvíz-levezetési képesség javítása,
az árvíz kockázatának csökkentése,
korszerű hullámtéri tájgazdálkodás,
a hullámtéri tanösvény információkat nyújt a hullámtér jellegzetességeiről, természetvédelmi értékeiről.
A projekt területe szorosan kapcsolódik a bivalytói öblözet Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése forrásból finanszírozott rendezéséhez, és az ott kialakítandó hullámtéri
mintaterülethez, így a források hatékony felhasználására és a szinergikus hatások kihasználására is mód nyílik. A munka eredménye mintául szolgálhat majd a Tisza vízgyűjtő számos, hasonló adottságokkal rendelkező hullámtéri területén.
2004. február 5-én a programban résztvevő partnerek aláírták a konzorciumi
szerződést. Az igazgatóság és partnerei eleget tettek első jelentési kötelezettségüknek.
A projekt honlapja megtekinthető a www.vituki-consult.hu/sumar címen.

Lovas Attila mezőgazdasági és vízgazdálkodási mérnök, marketing-kommunikációs szaküzemgazdász, építőmérnök 1965-ben született Szolnokon. A tiszakécskei gyerekkort, a kecskeméti gimnáziumi és a bajaifőiskolai éveket követően került Szolnokra. Mindmáig első munkahelye a vízügyi igazgatóság. 2004. április 15. óta az igazgatóság műszaki igazgatóhelyettes főmérnöke.
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Húrí Valéria:

Zentától Tiszalökig, föl a Tiszán
Egy halászdinasztia emlékei
A gyökerek Zenta zsúfolt halásznegyedéből erednek. Ott, ahol jellemző volt,
hogy a családok dinasztikusán folytatták a kenyérkeresés e nehéz fizikai munkával járó formáját. Egyre szaporodó halász, egyre fogyatkozó halmennyiség. Ez jelmezte a
Tisza említett vajdasági települését ölelő szakaszát az 1900-as évek első húsz esztendejében.
Akkor indult kalandos, szerencsét próbáló útjára a Gulyás testvérpár: Antal és
János. Ladikkal. Eveztek, az akkor igen kanyargós és vadregényes Tiszán. Jobb megélhetés reményében egyre messzebb, napról-napra folytatták vízi útjukat. Egészen
Tiszalökig. Amely a „Nyíri mezőség" tájegységben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyközség volt. Csakhogy tudjuk, hol járunk, előreugrunk pár évtizedet a történelemben.
Tiszalök nevét országosan ismertté a duzzasztómű és a Keleti-főcsatorna megépítése tette. Tudniillik erről az építkezésről, hogy közel 1.500 hadifogoly is dolgozott
ott a civil munkások mellett. A rabok zöme Magyarországról kitelepített svábok hozzátartozója volt, valamint olyan magyarok, akik az SS-ben, a csendőrségnél, a testőrségnél, vagy a Hunyadi páncélosoknál szolgáltak. A községtől nyugatra, a rázompusztai kanyar 2,4 kilométer hosszú átvágásában 1954-ben készült el a duzzasztómű.
A hajózsilipet 1958-ban, a turbinákat 1959-ben helyezték üzembe. A duzzasztás a Tisza vízszintjét a település térségében hét méterrel emelte.
Az akkor szőlősorokban és gyümölcsfákban gazdag Fűz területe dús növényzetű partszakasza, megragadta a Zentárói jöttek fantáziáját. Letanyáztak, a szőlősgazdákkal tartós barátságot kötöttek. Később a település határában lévő Rázom-pusztán
építettek kunyhót, amely hosszabb ideig adott otthont nekik.
A vízi erőmű felépülése után - megszabott vízterületük volt - a Fenyer-eszlári
rét is szolgált halásztanyául számukra. Ne szaladjunk ennyire előre, hiszen még a boldog békeidőkben járunk! Ám ennek is végét szakasztottá az 1. világháború. Mint minden ember életét, az ő életüket is meghatározta a háború. Mindkettőjüknek behívó érkezett a frontra. A háború befejezése után 1918 végén - 1919 elején újból útnak eredve visszaeveztek, s a már megkedvelt környezetben ismét letelepedtek. János ekkor
még nőtlen volt, Antal már családos. Felesége és gyermeke követte őt, s később nyomdokába lépve folytatták is mesterségét. A két testvér unokaöccse Gulyás Dezső 1941ben szintén ladikba ült és a zentai, családi fészket elhagyva ő is Tiszalökön kötött ki és
telepedett le. Először nagybátyjainál dolgozott. Hadifogsága után családot alapított s
önállóan folytatta munkáját.
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Tiszadobon az 1950-es évek elején Zilahi József megalapította a Halászati Termelőszövetkezet, amelynek a környék településeinek halászai is tagjai lettek. Az Alkotmány Halászati Termelőszövetkezet elnöki székébe 1958-ban Gulyás Dezső halász
került. 1964-ig maradt. Őt követték: Gulyás István, Gulyás András, Tamás Imre, Bogár Emil, Földvári János és napjainkban: Radóczki János kft-igazgató. Miközben a
szövetkezet névváltozáson esett át. Szabolcsi Halászati Közös Vállalat (1985), 1992től Szabolcsi Halászati Kft.
Napjainkban a Gulyás család még aktívan halászó leszármazottai mellett - már
40 éve - a Csikós család tagjai is halászattal foglalkoznak, valamint Aranyász István is
ezt a mesterséget űzi. A Gulyás dinasztia a szervezett halászat megtestesítője volt.
Történetük, halászmúltjuk megírásával szeretném emléküket a feledés homályától
megmenteni. Néhai Gulyás János - nagyapám - ma már csak emlék.
Tiszta vasalt ing, no és a kalap. Elengedhetetlen volt anyai nagyapám, Gulyás
János halász mesterségének gyakorlásához. Az apró termetű, jellegzetesen csontos arcú emberke, megadta a tiszteletet kenyéradójának, a Tisza-folyónak.
Hajnalok hajnalán kezdődő, kemény fizikai munka, időjárás viszontagságai, a
bizonytalan mennyiségű „zsákmány" ellenére mindennap képes volt újra és újra csodálni a természet pingálta szebbnél-szebb napfelkeltét, naplementét. Imádta az óriásra
nőtt, idős ezüstnyárfák susogását. A természet csodálatát sikerült nekem is örökölnöm.
Hálás is vagyok érte! Sajnos, a sorstól csak hét év jutott nekem, az unokának szeretetéből, tanításaiból. Amely igencsak morzsa volt a tiszai élet rejtelméből, hiszen rövid
kapcsolatunk mindössze csak az evezés tudományának kóstolgatására adott lehetőséget.
Nagyapám Zentán, 1887. március 8-án született, s egy fiú és három leány testvérével együtt nevelkedett. János és Antal, a két fiúgyermek felserdülve, apjuk foglalkozását követték. Településük halásznegyede egyre zsúfoltabbá vált, és a súlyos gazdasági nehézségek őket sem kímélték. Gyarapodott a halászattal foglalkozók száma,
apadt a halállomány. Többen tanyát bontottak, úgy gondolták, szerencsét próbálnak a
kanyargós Tisza más szakaszain. így döntött a Gulyás testvérpár is. Vízi barangolásuk
során mind messzebb haladva, vonzotta őket a távolság, az ismeretlen tájak felfedezése. Az országot felfelé ladikon átszelve, az akkor még Tisza Lök írásmódú, akkor mezőváros, később nagyközség területén megpihentek, kikötöttek. Tiszalök szinte érintetlen, vadregényes Tisza-partjának lakóival beszélgettek, tájékozódtak. A szölősoros,
szilvás és almás területek gazdáival ismeretségek szövődtek. Végleg letelepedtek.
Itt, a Fenyeren áthaladva, volt egy a hatalmas almásbirtok. A Lukács felvigyázóé. Annak a végétől a Tiszáig erdős terület húzódott, óriás nyárfákkal. Ott állt
édesapám kunyhója. Vesszöfonatos, sárral tapasztott volt. Dr. Szirmai Ottó birtokos
vízterületét bérelte. Mellette Gulyás Dezső, apukám unokatestvére épített kunyhótkutatott emlékei között édesanyám, Gulyás Mária, Gulyás János leánya, aki aktívan
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részt vett - hálót font, halat tisztított és szállított, ételt hordott - a halászélet árny- és
naposabb oldalában is. Egyedüli gyerekként nevelkedett annak ellenére, hogy több
testvére is született. Őket, még kisded korukban, sorban veszítették el szüleik. Hogy a
Fenyeren, vagy pedig a rázomi Korniss földjére telepedtek-e le elsősorban, már úgy
tűnik, örökké homályban marad. Mert a dinasztia még élő tagjainak emlékei eltérőek.
Az egybehangzó részletek összeillesztése alapján valószínüsítető, hogy az első tanyahelyük Rázompusztán volt, amelyet a bevezetésben említett vízi erőmű építése utáni
környezet, s a vízszint emelkedése miatt kényszerültek elhagyni.
Visszatérve a helyszínekre, meg kell említeni, hol is található ez a régi elnevezéseket ismerők körében ma is emlegetett Fenyer. A valaha csordalegelőnek használt terület a Tisza és a községet védő gát között a révhez vezető úttól TiszalökÚjtelepig, az ún. Eszlári rétig terjedt.
Rázompuszta. A község határába belenőve, dr. Korniss Ferenc tanyáját nevezték így. A Tiszából kiinduló Keleti-főcsatorna helyén volt. A Rázom dűlővel
szemben volt a Rázompuszta nevű vasúti megállóhely. Ezt később áthelyezték az
Erőmű lakótelephez. Napjainkban is használják.
Görbedi Miklós helytörténész, nyugdíjas tanár így írt róla, a Tiszalök a századok tükrében című helytörténeti olvasókönyvében, 1989-ben:
„Korniss földje - Kornyics főgye - 50 holdas. Sem Pesty adatközlője, sem a
kateszteri térkép nem jelöli. Azelnevezés a Keleti-főcsatornától, az Állami Gazdaság
központja, a polgári vasút és a tiszadadai határ által bezárt területre vonatkozott. A tulajdonosról - dr. Korniss Ferencről - kapta a nevét. Az ő tulajdona volt a Rázomi major is, amelyet az erőmű építkezésekor számoltak fel. 50 holdasnak azt a részét nevezték a Korniss földjének, melyet a tiszalöki gazdák 1940-ben megvásároltak.
A Korniss-dűlő megközelítőleg a mai Állami Gazdaság központjába vezető szilárd burkolatú magánút helyén volt. De az akkori dűlő tovább ment Korniss budi határban lévő földjén egészen Tiszabűdig. (Később Büdszentmihály, ma Tiszavasvári.)
Gyakran járt lóháton, korbáccsal a kezében Korniss a dűlőjén, s ha ott idegent talált,
bizony megkorbácsoltatta."
A Rázompusztán töltött évekről beszélgettünk édesanyámmal:
- Miért kelleti a családnak is a sárkunyhóba kiköltözni a községben lévő lakóházból ?
- Minden pénzre szükségünk volt. A házunkat a szüleim egy csendőr családnak
kiadták bérbe. Az akácerdei kunyhónkban kemény, hideg teleket éltünk át. Emlékszem, libákat neveltünk ott. Bivalyszekérrel szállították hozzánk a fát a fűtéshez. Minden évben 365 kiló halat kellett a területi bérleti díj fejében leadni Korniss Ferenc birtokosnak. Amit igyekezett pontosan behajtani rajtunk a segédtiszt!
- Hogyan érintette a második világháború szele a halászcsalád életét? - bogoztuk tovább a múltat édesanyámmal.
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- Amikor német egységek szállták meg a községet, a tisztek lehajtották a halászokat halászni. Apukámat is. Természetesen a saját csapatuk élelmezésére. De azért
azt megengedték, hogy egy-egy ételre valót hazahozzanak. A lakosság élelmét felélve
a jószágokat is összeszedték. A felszabadulás után halért cserélgettünk lisztet, olajat,
sót. Később ruhaanyagot is. Sőt, volt olyan is, amikor tokaji borra cseréltünk halat. A
kompon át, Tiszatardoson keresztül, nemegyszer 15 kilométert is gyalogoltunk. Amikor hosszú utat ladikkal tettünk meg és a vizünk elfogyott, nem volt más, mint a Tisza
vizét inni. Persze, akkor még nem volt ilyen szennyezett! Mint fiatal lánynak, nekem
akkor sem volt gusztusom inni belőle, mivel láttam a ladik mellett lebegő állati tetemeket. Bezzeg a férfiak! Jó hosszat köptek, az evezővel odébb lökték, és a szapollyal
merített vizet jóízűen elfogyasztották.
A szapoly a ladik, a csónak igen fontos kelléke volt az „illetéktelenül" ladikba
jutó, szivárgó vizet merték ki vele. Fából készítették. Hallottam már halászoktól szipoly néven is emlegetni. Általában a legfiatalabbak „ranghoz illő" feladata volt a víz
kimeregetése. Mint halászunokának, nekem is.
- Hogyan jutott el a kifogott hal a vásárlókhoz?
-Nyíregyházára, a halcsarnokba szállíttatta a szövetkezet, először vonaton. Fonott, fedeles, vesszőkosarakban. Később a szövetkezetnek már volt beszállító autója is.
A szállításig jégveremben tároltuk a halakat.
- Hogyan alakult a munkamegosztás a halászcsaládoknál?
- Az asszonyok nyáron kint, a Tisza vizében mostak. Télen a hálókötésbe segítettek be. A gyerekek feladata a hálót kötő tü fonállal való feltöltése volt (tühányás).
A hálót akkor még kenderfonálból készítettük. Szegedről küldték nekünk, Varga Mihály juta- és kenderfonójából. Olykor édesapám reggelente hazahozta a frissen fogott
halakat az akkor még luxusnak számító kerékpáron, visszafelé pedig 1 -3 napi élelmet
vitt ki magával. Máskor, ha nem volt érdemes hazajönnie, akkor a feleség, vagy a
gyermek vitte az élelmet. A halászok nemegyszer maguk főztek kint, bográcsban.
- Mi történt a zsákmánnyal?
- Jégverembe került, majd házhoz, illetve piacra szállítottuk.
A jégverem természetes tartozéka volt a halászportának. Mélyen földbe ásva, a
tetején körülbelül fél méter vastagságú nádtetővel. A jeget - amely biztosította a hűtést
- télen nagy téglalapokként kitermelték, szekérrel hozták haza. Azzal vastagon fedték
a verem talaját. Vonattal, fűzfavesszőből font, bőröndszerű szállítóeszközzel Nyíregyházára hordtuk a halakat. Keserűlapulevéllel olykor szőlőlevéllel kibéleltük, s így biztosítottuk a hűvöst számukra.
- Azok voltak csak a szigorú idők! - kezdi hangos sóhajtással János, Gulyás
István halász fia a mesélést. Ő unokatestvérem.
- Kezdetben édesapámmal, később 1976-tól 1986-ig magam is aktív halászként
jártam a vizet. A ladikokat számozással látták el abban az időben. Az igazolását a
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rendőrségen állították ki, szerepelt rajta a ladik hossza, magassága, színe. Nem is lopták el akkoriban a ladikot! Igaz, mind a négy oldalon jól láthatóan rá volt festve a
száma. Benne hagyhattuk a halászeszközöket, senki sem nyúlt hozzá. Manapság bezzeg, lehoznak egy csónakot, egy óra múlva már hűlt helye! Abban az időben, amikor
apámmal dolgozgattam, bérelt vízterületeken jártunk. Kemény tilalmi rendszerrel,
amelynek a betartását a rendőrök szigorúan ellenőrizték. A halászást tiltó időszakban,
még tartózkodni sem volt szabad a ladikban!
Fényképeket nézegetve hosszan elmereng, majd folytatja:
- Többnyire brigádban dolgoztunk, a palónyás; 12-16 méter, két emberes, a
pirittyes; 20 méteres, négy emberes, a kece hálós egy emberes halászás volt elterjedve.
Valamint a nagyhálós halászat, amely legalább hat főt igényelt. Ugyanígy a téli, jég
alatti halászás is. Használtunk tükörhálót, varsákat, puttyogtatót. Az utóbbit máshol
kuttyogtatónak is nevezik. Ez egy fából készült, horgos halászati eszköz volt, kitűnően
utánozta a harcsa hangját. A ragadozókra a csapóhorgot (egy szem), valamint a 10-50
szemes véghorgot (harcsahorgot) alkalmaztuk, valamint használtuk az 50-100 szemes
apróhorgot, a 10-50 szemes tetőhorgot.
A hálókat télen kötöttük kézzel, amikor a halászatból hazamentünk, hiszen korán setétedett. Olykor csak 15-20 szemet haladtunk, mert úgy megszívott bennünket a
téli hideg levegő. Nagyon elfáradtunk. Augusztus 20. után kezdődött a tetőhorgászat.
A csali úgy „súrmolt" a vízen, olyan vé-alakban, mintha egér úszna, és arra kapott a
harcsa. Mint gyermek, de sokat tapogattam a harcsa hasát! Imádtuk meghánytatni
őket! Ingereltük a torkukat. Jégzajlás után így figyeltük, eszik-e már a harcsa? És kíváncsiak voltunk persze arra is, hogy mit. Találtunk is benne egyik alkalommal egy
jókora süllőt.
Nyáron inkább a horgászás kötötte le időnk javát. Késő délután vagy este volt
célszerű megpakolni a horgokat, mert az apró halak csak leverték volna róluk a csalikat.

Húri Valéria tősgyökeres tiszalöki. 1955-ben született Nyíregyházán. Két fiúgyermek édesanyja. Gyógyszertári asszisztensként dolgozott, majd érdeklődése az újságírás felé irányult. írásai folyamatosan megjelennek a Kelet-Magyarországban és
helyi lapokban. Riportjai egyéb kiadványokban is helyet kaptak. A Magyar Újságírók
Közösségének tagja.
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Kun István:

Istene hagyott vidék*
A beregi „újjáépítés"
Az árvízi kártérítések intézése a magyar hivatalok évtizedek óta ismeretlen erőpróbája volt.
A magyar tévében ment a sikerpropaganda: kitűzték az első ház helyét
Tákoson. Felépült az első ház Csarodán. Szerződéseket kötöttek az újjáépítésre.
Mindenkinek fedél lesz a feje fölött szeptember végére.
Ami azt illeti, ez utóbbi igaz lett. Csupán az volt a kérdés, milyen az a fedél a
fej fölött. A felszíni sikerekkel ugyan az országos kormánypropagandában a szó szoros értelmében elfedték azon mély sebeket, amelyek fájdalmát a végeken kisemberek
ezrei viselték. Helmeczy László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlési elnöknek
külön irodát kellett létrehoznia, úgy áradtak a panaszok. Természetesen nem mindegyikről mondható el, hogy jogos és megalapozott volt, de a többség igen, és ahogy
telt az idő, úgy vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy a beregi rehabilitáció meghaladja a
magyar hivatalok erejét.
Nem volt ez törvényszerű! Igazából nem értem, hogy egy pár száz fős, vagy alig
ezer lelkes településen miért kell főállású polgármester és miért működik önálló polgármesteri hivatal. (Ha körjegyzőség működne, azzal a falu önkormányzatának önállósága megmaradna, viszont az adminisztratív költségek töredékére csökkennének.)
Nem indok az, hogy 8-10 embernek így munkahelyet lehet nyújtani. Különösen pengeélen egyensúlyozó helyzetben derül ki, hogy nem elég az invesztitúra, a hozzáértés
is fontos (lenne). És nemcsak a falvakban!... Meg - néhol, némelyik ügyintézőnél - a
korrektség. A megbízhatóság. A kimondott szó szentsége (noha pár száz éve bevezették hazánkban is a hivatali írásbeliséget), hogy a hazudozást ne is említsük. Hogy az
emberségről már szó se essék. Meg a lelketlenségről se. Az állítólag nincs, olyat a magyar hivatal nem ismer.
* * *
Az épületen még ott a rozsdás tábla: Általános Iskola - Vámosatya. És a közepén a Kádár-címer. Teljesen bebarnult már, de azért egészen jól olvasható az egykori
fölirat. Ezt a lerongyolódott épületet kapták lakhelyül a hatvanas években Nagy
Sándorék, mikor az iskola máshová költözött.

* Részlet a szerzőnek a Magyarország Felfedezése sorozatban megjelenő, A feláldozott
Bereg című szociográfiájából.
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Emmi néni picike asszony, a hetvenes éveiben jár. Diplomásán, negyvenkét
évig volt tanítónő, ebből huszonnyolcat Vámosatyán. A most 81 éves férje Horthy pilótája volt, aztán emiatt internálták: megjárta Recsket és Márianosztrát.
- A Tildy-korszakban édesanyámat bevitték valami miatt, és úgy megverték,
hogy belehalt - mondja. - Vagyonunk egyetlen perc alatt vált semmivé. Nyugdíjat sosem szereztem, Recsk miatt most kapok havi 19 ezer forintot.
Amikor Emmi néni nyugdíjba került, jogcím nélküli lakáshasználóvá nyilvánították őket. A lakáskiutalásuk megvolt, ám az önkormányzat nem akarta eladni az
ötven éves jegenyék árnyékában álló épületet. Végül bíróságra került az ügy, és így
vették meg 1994-ben — igaz, 40 százalék kedvezménnyel — a házat. Az idős házaspár
ma is elképesztő harcot vív a létért. Mindketten gumicsizmában, mert az állatok gondozása ezt igényli. Van hatvan anyabirkájuk — mellette hét kecske —, ezek két melléképületben szoronganak. Ellátásukhoz bizony erő kell, jó derék —és ez megvan. Sándor
bácsit megedzette az élet, látszik minden mozdulatán, érződik minden szaván.
Hanem az árvíz! Az egykori iskolaépületet 140 centis víz lepte el, szintje ma is
látható a külső falon a ki-kibukkanó vályog alól.
- Hol voltak akkor a birkák?
- Elvitték őket Darócra - mondja Sándor bácsi. Beregdarócot a környéken rövidített formában emlegetik. - Mikor hazahozhattuk, 40 ezer forintot adtam annak, aki
gondozta őket, és még hét birka is ott maradt. De elpusztult 13 darab, aztán 238 darab
különféle baromfi, köztük 28 pulyka, libák, kacsák.
- Ezekért kártérítést tetszettek kapni?
- Kaptunk 454 ezer forintot.
Az árvíz azért jócskán okozott kárt egyébként is. Húsz napig meg sem lehetett
közelíteni a régi iskolát. Az épület teli van repedésekkel, de Emmi néniék nem akarták, hogy lebontsák. Féltek a jelzálog fenyegetettségtől. Megelégedtek volna azzal is,
hogy renoválják, ahogy másokkal tették. Később azonban jött a döntés, hogy a ház
alaposan leromlott volt azelőtt is. (Megjegyzem, hogy ez nem indok. A legtöbb végzetesen károsult ház ilyen állapotban volt, ahogy Gulácson mondták: a víz már csak a
kegyelemdöfést adta meg a vályogfalaknak.)
-Engemet 1970-ben kirúgtak az állásomból-mondja Emmi néni.-Mi mindig
olyan balról kezelt emberek voltunk, de például ebben az ügyben még az MSZMP-sek
is segítettek. Most is abban bíztunk, hogy vannak becsületes emberek, akik segíteni
fognak.
Ebben tévedtek.
Emmi néni kihoz három viharvert széket a jegenyék alá, hogy leültessen bennünket, mert a berendezés egy évvel a katasztrófa után is olyan állapotban van. A házat pedig nem renoválták.
- Hogyan lehetséges ez?
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- Megállapították, hogy volt kár, de értéket nem írtak - mondja Emmi néni.
- Később jött a papír, hogy az árvíz nem sok kárt okozott.
Keserves helyzet aztán adódott rendesen, mert az idős házaspár is megpróbált
eljárni az ügyben. Volt itt egy kormánybiztos - Nagy Károlynak hívták -, akinek fogadóórájára elsőnek jelentkezett be Emmi néni. A kormánybiztos hét embert fogadott,
de őt mindig csak visszaültették. Aztán ezt megalázónak érezte és eljött.
-Járt itt egy fiatalember a Magyar Katolikus Karitásztól - mondja Emmi néni.
- Mivel az árvíz tönkretette a kerítésünket is, a kutya házát is, ezért a kutyát azóta
benn tartjuk. Amikor meglátta a fiatalember, hogy a kutya benn van a lakásban, azt
mondta, ő kutyaólba nem megy be. És nem is kaptunk semmit a Karitásztól.
* * *
Miközben Jónás Annát keressük, Beregi Tibor képviselőtestületi tag elmondja,
hogy Vámosatyán 52 károsult ház teljesen kimaradt a kártérítésből. A legtöbb helyen
be se mentek a károkat felmérők, csak kívülről saccolták meg, mit művelt a víz az
épületekben. A településen lévő 270 lakóházhoz képest ez azért rendkívül nagy szám,
és még akkor is az, ha ezeket nem kell lebontani. Azt sem lehet tudni, hogy miért történt ez így. Helmeczy László szerint a spórolás miatt. Na, de a vizet ráeresztjük ezekre
az emberekre, aztán a következményeket mind ők viseljék?
Akadnak olyanok is, akiknek kárát még föl sem vették, mert nem lehetett látni.
- A testvérem házába vezettük be a vízvezetéket az árvíz után - mondja Bakó
István, akivel teljesen véletlenül, Jónás Anna keresgélése közben találkozunk. - Amikor megbontottuk az alap terméskövét, akkor látszott, hogy szinte morzsolódik az átnedvesedés miatt. Be se jelentették... Az még az ötvenkettőben sincs benne...
- Az anyósom lakatlan házánál csak egy betonozást kértünk - mondja a szemben lakó Révész Jánosné óvónő. - Azt sem kaptuk meg.
Itt, Vámosatya hosszú utcáján, a Szabadság utcán egészen furcsa dolgokra bukkantunk. Nemcsak Beregi Ferencné házánál fordul elő, hogy mellette, jobbról-balról
kettőt is lebontanak és újjáépítenek, az övénél meg a szükséges renoválást sem végzik
el, hanem ez szinte sorozatos. A döntéseket meghozók bizony nehezen tudnák megmagyarázni, miért így, és miért nem másként döntöttek. Vagy itt is a parancsot követték: spórolni?!
Ami aztán Jónás Anna és menye ügyében történt, az a magyar hivatalnak olyan
abszurdja, hogy valóságos leírásához egy Franz Kafka kellene. Két házról van szó. A
Jónás Annáét a víz összetörte, bontásra kijelölték (egy év után még nem bontották le),
de lakhatatlan. Milák Endréékét pedig augusztusban bontották le azzal az ígérettel,
hogy újjáépítik. Később kiderítették, hogy a telek keskeny, ezért a tervet módosítani
kell az építéshez.
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- Egy fáskamrában laktunk öten, december 15-ig - mondja a szőke fiatalaszszony Éva, Milák Endréné. Két gyerekük közül a fiúcska már iskolás, a huncutszemű
kislány pedig óvodás.
- Élelmiszercsomagot vittem nekik - emlékezik dr. Kiss Gábor, aki akkor országgyűlési képviselő volt (MSZP), emellett a helyreállítást és újjáépítést felügyelő
társadalmi bizottság tagja, s mindenese egyben. - Olyan elképesztő körülmények között éltek, hogy nem tudtam a csomagot hová letenni.
- Decemberben már nagyon sírtam - folytatja Éva. - Akkor megpróbáltak segíteni rajtunk, és beköltözhettünk ide.
Ennek a Szabadság utcai háznak is megvan a bontási engedélye, de ez még némileg jobb állapotban van, úgyhogy valameddig kockázatosán meg lehet húzódni benne. A volt tulajdonosának valahol házat vettek, így ez most állami tulajdon.
- És mi lett az építéssel?
- Semmi - válaszolja Éva. - Megmondták, hogy nem építenek.
- Lebontották a fejük felől, és nem építik?
- így történt.
- És az anyósáét?
- Az övét sem. Megmondták, hogy nem építik fel.
- Van ennek olyan stichje, hogy Jónás Anna cigány? Van az intézkedések és a
cigány volta között valami összefüggés?
- Nincs, szerintem legalábbis nincs. Úgy látom, hogy a katasztrófavédelem a
hibás.
Jónás Annával tehát megvetettek egy telket, hogy majd építenek rá, pótolva az
árvíz összerombolta házát. De most mégsem! És az sem valószínű, hogy eztán még
megváltozna. Mi történik itt? És miért?
- Megmondták, hogy nem építenek - hajtogatja Éva.
- És maguk?
- Mi ebben a házban június 15-ig maradhatunk. Utána az utcára... - sírja el magát a bizonytalan jövőtől rettegve.
Bár a hivatalnak nincs lelkiismerete, a hivatalnokoknak azért lehetne, de nem
hinném, hogy ebben az ügyben el tudnának számolni vele. Vagy ha megpróbálnák,
akkor szakállt kellene növeszteniük, mert nem mernének a tükörbe nézni: márpedig
borotválkozni emlékezetből nem lehet.
(Epilógus 2003-ból:
Mivel valamiképpen el kellett őket helyezni, a megyei közgyűléstől Jónás Anna
200 ezer, a Vöröskereszttől pedig 300 ezer forint segélyt kapott az önkormányzaton
keresztül, és abból vettek a számára egy bontásra kijelölt, de még álló vályogházacskát. Jónás Anna vállalta, hogy Éváéknak életük végéig "lakhatást biztosít" - ahogyan
a polgármesteri hivatal jegyzőkönyvében áll.
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Éva keményen hadakozott a hivatalokkal. A megyei közigazgatási hivatal azzal
utasította el előbb, hogy nem voltak vámosatyai lakosok, és mikor ez megdőlt, akkor
meg azzal, hogy az árvíz idején még nem volt a tulajdonukban a 28 négyzetméteres
palota. Kétségtelen, a gátszakadás előtt két nappal verték, ügyvéd által ellenjegyzett
szerződéssel, és azt csak pár hónappal később írta a földhivatal a telekkönyvben a nevükre. Még rendőrségi vizsgálatot is indítottak, s az tisztázta Éváékat mindenféle viszszaélés gyanúja alól. Végül az állampolgári jogok biztosánál kötött ki az ügy, ahol
megállapították: a megyei közigazgatási hivatal alkotmányos visszásságot okozott az
ügyben hozott döntéseivel.
A hivatalt ez sem hatotta meg, megkötötte magát. Az árvíz után két és fél évvel
ott tart Éváék dolga, hogy dr. Hargitai Kornélia nyíregyházi ügyvéd vállalta a peresítést, méghozzá a többszörösen hátrányos helyzetű család lehetőségeinek figyelembevételével.)
* * *
Özvegy Vass Pálné, a Gulács, Szabadság utca 21. szám alatti ház tulajdonosa
2001. májusában megállapodást kötött a megyei közigazgatási hivatallal, hogy az árvíz során károsodott házának helyreállítását „természetbeni térítés" formájában „a
Kormány biztosítja". (No, ez jó. Hogy a kormányt miért írták nagybetűvel, azt megértem - nem kenyerük a helyesírás -, de hogy miért éppen a kormánynak tulajdonítják a
helyreállítás „biztosítását", azt sem megérteni, sem elfogadni nem tudom. A kormánynak nincs pénze. A kormány az adófizetők pénzét költi.) A megállapodás 3. pontjában
szó szerint az alábbiak állnak:
„A károsult vállalja, hogy az elvégzendő helyreállítási és felújítási munkálatok
elvégzésének idejére biztosítja a kivitelező számára a munkavégzéshez szükségesfeltételeket. "
A megállapodást követően született néhány dokumentum. Ezekből mutatóba:
(November 16-i jegyzőkönyv, betűhíven.)
Jelen vannak: dr. Szűcs László jegyző, Szántó Miklós (HUB), Angyal István tü.
fhdgy, Udvari Sándor NYÍRÉP Kft, Vass Pálné tulajdonos:
„Jelen lévők megtekintették fenti címen lévő lakóház helyreállítási munkáit és
megállapították, hogy az alaptest megerősítését a NYÍRÉP Kft elvégezte, de a belső
helyreállítási munkákat (melegpadló csere, vakolatjavítás, festés-mázolás) nem kezdte
el, mivel a tulajdonos a beállt hideg időre hivatkozva nem hajlandó munkaterületet
biztosítani, a helyiségekből nem pakolja ki a bútorait. Jelen lévők ismételten felkérik a
tulajdonost, hogy tegye lehetővé a munkálatok elvégzését.
A tulajdonos kérése, hogy »a belső téri helyreállítási munkákat 2002 tavaszán
végezze el a kivitelező, mert akkor látható lesz a tél folyamán keletkezendő újabb károsodásoké Ennek megfelelően nem távolítja a károsodott helyiségekből a berendezési
tárgyait, a kivitelezőnek nem teszi lehetővé a munkavégzést annak ellenére sem, ha ezzel
kockáztatja annak lehetőségét, hogy kikerül a helyreállítás és újjáépítés köréből.
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K.m.f. Aláírások. A fentiek tanúsítják az alább leírtakat. A tulajdonos nem írja
alá a jegyzőkönyvet."
A jegyzőkönyvet november 23-án, vagy 28-án (a dátum kézzel van javítva)
megismételték (a NYÍRÉP Kft. képviseletében Udvari helyett Nagy Ferenc volt jelen),
amelyben a tulajdonos a következő nyilatkozatot tette: „Tavasszal kéri az épület külső
és belső helyreállítási munkálatainak elvégzését. Jelenleg nem biztosítja a kivitelező
számára a munkaterületet." A jegyzőkönyvet ezúttal özv. Vass Pálné is aláírta.
Levél (815-62/2001 számú, ügyintéző Varga Béla tű.őmagy) Vass Pálné részére, november 28-án:
„Tisztelt Asszonyom! Tájékoztatom, hogy a Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi Bizottság Újjáépítési Koordinációs Munkabizottság Vezetőjének döntése alapján,
mivel a kivitelezőnek a munkaterületet nem biztosította, 2001. november 23-ai hatálylyal Ön kizárásra került a kártalanítás köréből. Tisztelettel: Istenes Sándor ezredes,
megyei igazgató, főtanácsos."
Akárhány címe van Istenes Sándor ezredesnek, ez a levél a magyar államigazgatás gyöngyszeme. Miért tájékoztatás? Miért nem határozat? Hová és mikor lehet
a döntés ellen fellebbezni? Vagy ez jogerős? Hajogerős, akkor miért az? Ki hatalmazta fel a hivatalt katasztrófavédelmi enciklikák kiadására?! Ki ruházta fel őkettévedhetetlenséggel? Milyen felhatalmazással söprik le az asztalról az államigazgatási eljárásról szóló 1957. évi IV. törvény mindmáig érvényes rendelkezéseit?
A kérdéseket csak abbahagyom.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szatmár-Beregi Kórháza
vásárosnaményi tüdőgondozójának igazolása 2001. december 10-én Vass Pálné (született 1931. február 21. napján) részére:
„Fent nevezettet b.o.-i beszűrődés miatt kiemeltük szűrésen, kezelés és kivizsgálás alatt áll. Előreláthatólag több hónapos kezelésre van szüksége. Dr. Bartha."
(De nem biztos, hogy az aláírást jól olvasom.) Az igazolás mellett a kezelésekről és a
kontrollokról szóló följegyzések.
Levél dr. Bakondi György katasztrófavédelmi főigazgatónak december 10-én, s
annak utolsó bekezdése:
„Megértettem, hogy azokat a házakat építik és javítják sürgősen, ahol lakhatási
gondok voltak. Amikor a szomszédos épületeket javították, joggal feltételeztem, hogy
én is sorra kerülök. Ez sajnos nem történt meg. Amikor már az időjárás nem tette lehetővé, hogy a viszonylag épen maradt bútoraimat megfelelő helyen tudjam tárolni, joggal emeltem kifogást. 71 éves szív- és tüdőbeteg asszony vagyok, a hőmérséklet változására fokozottan érzékeny. Szanatóriumi kezelésre szorulok. A téli felújítás igen súlyos egészségkárosodással és gazdasági kárral járna, melyet részemre fel nem róható
okok miatt kellene elviselnem. Nyáron 3-4 hónapot vett igénybe egy lakás felújítása,
télen elképzelhető, hogy többet is. Sokakkal ellentétben nem kértem a 15-20 milliós új
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lakást, csak egy nagyságrenddel olcsóbb felújítást. Mivel a helyreállítás és újjáépítés
2002-ben folytatódik, kérem a Tisztelt Bakondi Urat, tegye lehetővé ezt számomra is."
A Bakondi Györgyhöz írott levélre a HUB Tárcaközi Bizottság Felügyeleti
Munkabizottsága válaszolt (száma: 56-2/642-01):
„Tisztelt Asszonyom! A Dr. Bakondi György főigazgató úrhoz írt levelében
foglaltakkal kapcsolatosan a Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi Bizottság Felügyeleti Munkabizottság által lefolytatott vizsgálata alapján a következőkről tájékoztatom.
A Kormány vállalta, hogy az árvíz következtében károsodott épületeket legalább az árvíz előtti állapotnak megfelelő mértékig helyreállítja. Annak megállapítására, hogy mely károk keletkeztek a közvetlen árvízi elöntés miatt, és melyek alakultak ki a korábban elmaradt állagmegőrzési munkák következtében, építőipari szakemberek lettek kijelölve, akik hibajegyzékben rögzítették a károkat. Szeretném felhívni a
figyelmét arra, hogy a hibajegyzékben rögzítetteket Ön a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közigazgatási Hivatallal kötött helyreállítási megállapodás aláírásával tudomásul vette, ezzel elfogadta azt, hogy további kárigényt az állammal szemben nem
támaszt.
A helyreállítási megállapodás aláírásával Ön arra is kötelezettséget vállalt, hogy
a helyreállítási munkálatok elvégzése érdekében a kivitelezést végző építőipari cégnek
- az általuk megjelölt időpontban - biztosítja a munkaterületet.
Mivel Ön többszöri figyelmeztetés ellenére sem tette meg, így a fentiek értelmében nem tett eleget a megállapodásban előírtaknak, ezért a Helyreállítási és Újjáépítési Tárcaközi Bizottság Újjáépítési Koordinációs Munkabizottság vezetőjének
döntése alapján a helyreállítás köréből kizárásra került. Ennek a döntésnek az utólagos
megváltoztatására nincs lehetőség.
Kérem a fentiek tudomásulvételét.
Budapest, 2002. január 10. Üdvözlettel dr. Balogh János r. dandártábornok főosztályvezető h. olvashatatlan aláírás."
A levél második bekezdéséről a sarkosabban fogalmazók azt mondanák, hogy
sóderolás, ami nem ütné agyon a valóságot, de én inkább finomabban fogalmazok: a
panasz szempontjából érdektelen szöveg. A következő bekezdésben az a rész igaz,
hogy a megállapodásban özv. Vassné vállalta, hogy átadja a kivitelezőknek a munkaterületet, az viszont akkor sem igaz, ha egy rendőr dandártábornok nevében írják, hogy
az építőipariak által megjelölt időpontban. Ez ugyanis nincs benne a megállapodásban.
A magyar bürokrácia eme ékkövével dr. Helmeczy László, a megyei közgyűlés
elnöke sem tudott mit kezdeni. Azt látta célszerűnek, ha peresítik a kárigényüket, és
rögvest javasolt is egy ügyvédet. Azóta az ügy a bíróságon van.
(Epilógus 2003-ból: Illetve nincs bíróságon. A károsult fia visszavette az ügyet
a javasolt ügyvédtől, mert az másfél éven át semmit nem végzett el.)
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Lánczyék házát nem érte túlzottan nagy kár, de még hosszú ideig viselik a kevesebb nyomait is, ha ugyan rosszabbra nem fordul a helyzet.
A férj parkettás mester volt, azonban néhány éve súlyosan megbetegedett, rokkanttá nyilvánították. Rengeteg gyógyszert szed, így képes olykor munkát is végezni.
A feleség 50 százalékos munkaképesség-csökkenéssel rendszeres szociálisjáradékot
kap, a nagyobbik gyerekük középiskolás, a kisebbik nyolcadikos, 2002-ben kezdi a
továbbtanulást.
Rákóczi utcai - ez Gulács főutcája - házukat 1989-ben építették. Az építéshez
OTP-kölcsönt vettek fel, amit 2014-ig fizetnek.
Stabil épület, megfelelő alapokkal. Az árvíz azonban épp ebben az utcában jelentkezett először, körbevette a házat - a vaskapunak csak a teteje látszott, de az kissé
lejjebb van -, habár magába a lakásba nem ment be a víz. A betonfundamentum azonban így is süllyedt, és mivel ez a süllyedés egyenetlen, a lakásban kisebb-nagyobb repedésekjelentkeztek. Az átnedvesedéstől azonban a falakon, a parkettán, és főleg a
fürdőszobai szennyvíz-levezetésen jelentősebb károk mutatkoztak.
Jöttek is az állami kárfelmérők hamarosan. És ahogy az szinte szokásba jött az
árvíz után, a kapuból nézték meg a kárt. Az udvarra sem mentek be. Később egy ember megnézte belülről, de ő is csak felületesen, ráadásul március vége volt, és a szobákban még nem látszott a víz alattomos munkája. Az csak később derült ki, s akkor
már kipakoltak onnan.
Közben a biztosítóval - nem írom meg, hogy melyikkel, nincs kedvem bíróságra mászkálni - vitáztak Lánczyék. A két szoba parkettázásának a felét kifizették, a
kazánt viszont nem. A házban van gázfűtés is, meg központi fűtés, korábban vegyes
tüzelésű kazánnal. Az árvíz estéjén éppen égett ebben a tűz, a víz meglepte, megrepedezett, javíthatatlanná vált. A biztosítósok azt mondták, hogy tíz évnél régebbi, nem
fizetnek rá semmit, és mehetnek Lánczyék az atyaúristenhez, akkor sem.
- A biztosítókkal az egész Beregben súlyos viták voltak és vannak még most is,
egy évvel az árvíz után - mondja clr. Kiss Gábor. - Volt egy asszony Hetefejércsén,
akinek a régi házát elpusztította a víz. A biztosító 40 ezer forintot fizetett a házért, ami
bármilyen épületért nevetséges. Ilyen másutt is előfordult. Azzal indokolták, hogy
ezek nem az árvíztől dőltek össze. Hát mitől? Trunkó Barnabás, a biztosítók szövetségének főnöke szerint hogyan szólhatunk rosszat rájuk, mikor kétmilliárd fölött fizettek ki. Biztosan valós ez az összeg. De szinte minden egyes ügyintézés panaszos.
A ház helyreállítása csak hosszadalmas levelezés után kezdődhetett el.
Lánczyné novemberben írt a helyreállítási bizottságnak, kérve, hogy végre próbálják
meg az ügyüket intézni. Válasz ugyan nem érkezett, ám decemberben megjelent náluk
két ú r - Szántó és Angyal nevű, talán éppen a HUB-tól? -, fölvették a jegyzőkönyvet,
és azt ígérték, hogy „meg lesz csinálva". Valamennyi valóban meglett. Azonban a renoválok Lánczyék házán inkább csak tessék-lássék munkát végeztek: bevasalták az
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alapot, aztán lemeszeltek mindent. A mész valameddig eltakarja a kontármunkát. Az
összetört szennyvízvezetéket úgy javították ki, hogy a WC ma sem folyik le.
Közben az újjáépítésen Lánczyné férje és a fia is dolgozott - minden hadra foghatónak lett helye. Tizenhét lakást parkettáztak le egy al-al-alvállalkozó részére. Az
azonban még a kikötött napszámot sem fizette ki: 180 ezer helyett csak 60 ezret adott,
de úgy tűnik, Lánczyéknak semmi kedvük a pereskedéshez a csaló vállalkozóval
szemben. Pedig azt is a szemére vethetnék, hogy a dolgozóinak nem hagyott pénzt, itt
laktak Lánczyéknál, és a házigazdáék adtak nekik enni. (A saját házukban ők maguk
nem dolgoztak.)
így ment ez a Beregben az árvízi helyreállítás során.
Az adományok elosztásakor ők főleg kazánt szerettek volna másikat, ami persze
nem volt. Hoztak a faluba tizenöt automata mosógépet, porszívókat, gáztűzhelyeket.
És Lánczyék is megkapták a 24 ezer forintos pénzadományt, miként mindenki.
- A mosógépek elosztását a polgármester a Karitászra bízta, mert ő maga nem
vállalta az elosztás miatti gondokat - mondja Lánczyné.
Berki Károly önkormányzati képviselő szerint a gáztűzhelyek - plusz egy másik
gép, mosógép vagy hűtő - elosztását az alpolgármester úgy végezte, hogy kisorsoltak
tíz nevet és azok kapták. A szerencse majdnem csak az olyanoknak kedvezett, akik
egyedülállóak.
- Volt olyan adomány, hogy ahány család, annyi csomag. Ezt könnyű volt elosztani. A később érkezőkről - például az automata mosógépekről - úgy döntött a
képviselőtestület - mert az döntött -, hogy átadja a Karitásznak. A térségben a Máltai
Szeretetszolgálat, a Vöröskereszt és a Magyar Karitász működött, ezt a falut az utóbbi
kapta. A testület azért bízta az egészet a Karitászra, hogy az elosztás miatt ne őket
szidja a lakosság.
- Színtiszta református falu. Meg tudná valaki magyarázni, hogy miért éppen
egy katolikus irányítású szervezet foglalkozott itt az adományokkal?
- Nem tudom én sem. Csak a felosztást ismerem, amint mondtam, ez szinte véletlenszerű volt. Amúgy a református egyháztól is kapott a lakosság támogatást. Elégedettséget az sem eredményezett. Például azt mondják, hogy a templomjárók többet
kaptak, jóllehet az egyházadót mások is fizetik.
Minden református egyenlő, de vannak egyenlőbbek. Világos?
Gond támadt az étkezési hozzájárulással is, amit csak azoknak juttattak, akiknek
bontották a lakását. Ezt valóban így szabályozta a kormány, de - állítom - sehol nem
találkozott egyetértéssel. A helyreállítás során a családok százainak kellett kiköltöznie
istállóba, padlásfeljáróba, sátorba, konténerbe, miközben élelmiszertartalékaik-kamrában, spájzban, hűtőben, fagyasztóban - már az árvíz napjaiban tönkrementek. Sok
megpenészedett, füstölt kolbászt és húsvétra szánt sonkát ettek meg errefelé a kutyák,
megbüdösödött húsokat a fagyasztóládákból - igazából még tartott a téli disznóvágásokból. Ritkaságszámba ment, akit nem ért ilyen kár, hiszen például Gulácsra egy hét
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múltán lehetett visszatérni a rohodi evakuálásból, közben pedig nem volt villany, csak
víz meg nyirkosság.
- Százötven aláírást gyűjtöttünk össze, mert nem kaptunk étkezési utalványt mondja Lánczyné. - Zúgolódott a fél falu. Végül kihívták a rendőrséget, azok meg két
cigányasszonyt el is vittek. Eközben az adományként érkezett krumplit, zöldséget,
hagymát a szemétbe öntötték. A császárszalonna meg a mosópor?... Azok szépen eltűntek.

* * *

- Ha megmondjuk valakinek az 5,8 milliós jelzálogot, hát kinevet bennünket mondja Angalét Béla, Tarpa. Árpád utcai lakos. Közben úgy felturbózza magát, hogy
a kalap is sistereg a fején. És joggal.
A víz a lakásukba nem tört be, csak a küszöbig ért, és körülvette az épületet. Az
hagyján, hogy május végéig nemigen foglalkoztak velük - amúgy addig alig látszott a
károsodásból valami, másoknak meg rogyott összefele a tető -, akkor született az első
megállapodás a tatarozásról. Ez elsőre még nem minősült nagy értékű helyreállításnak
- így fejezték ki a különbséget -, azonban a megállapodás után következő hónapokban
munkálkodni kezdett a víz, ennek nyomában az utcai fal megindult a járda felé. Novemberig csak alá volt dúcolva, Angaléték pedig kiköltöztek az istállóba.
November elején aztán dolgozni kezdtek a mesterek, néhány nap múlva pedig
jöttegyjogászazúj szerződéssel, hogy azt alá kell írni, különben amit addig végeztek,
annak az árát vissza kell fizetni. A szerződés arról szólt, hogy a nagy értékű helyreállítást a vállalkozó 9 millió 375 ezer forintért vállalja. Angaléték a nyilvánvaló kényszerhelyzetben aláírták ezt a papírt, noha tudták, hogy ennyi pénzért új házat lehetne
építeni. Az ő házuk eredetileg 72 négyzetméteres, amely aztán az okmányokon 76
négyzetméteressé nőtt. Csak ott, mert a valóságban nem.
- Hétmilliós lakást lehetett volna vennünk, de úgy, hogy három és fél milliót
nekünk kellett volna hozzátenni - mondja Angalétné, és széttárja a kezét: Honnan?
A 2001 -es év különösen zord őszét egészen karácsonyig az istállóban vészelték
át, akkor az majdnem kigyulladt - fűteni kellett valahogyan ott is -, ezért inkább viszszaköltöztek a lakásba. A felújítást a mesterek márciusban fejezték be. Még meg se
száradt a festék a falakon, máris új repedések jelentkeztek. Némelyik helyen a vályogfal mellé téglából húztak másikat, de úgy, hogy közöttük széles légrés maradt, és kopogtatásra kongó hangot ad, akár egy hordó. De mindez nem újság, Tarpán szinte
egyetlen ház tatarozása, felújítása vagy helyreállítása sem kifogástalan. Csakhogy
rosszul írom. Pontosabb így: a munka minősége - dr. Kiss Gábor szerint - itt épp
olyan csapnivaló, mint a többi településen. (A legrosszabbak Tarpa mellett Jánd,
Vámosatya és Hetefej érc se.)
Ezek után kiszámolták: A felújítás értéke: 9.375.000, mínusz a ház értéke:
3.500.000, marad 5.875.000, és ez utóbbi számot jelzálogként bejegyeztették az ingatlan telekkönyvi lapjára. Angaléték sokallották, kihívtak egy szakértőt, aki meg60

állapította, hogy a számlázott összeg nem egyszerűen több mint az elvégzett tényleges
munka, hanem nagyon sokkal több. Kiss Gáborék vizsgálatot kezdeményeztek, feltételezve, hogy - szolid szám - az építési járnia legalább 2-3 millióval meghaladja a
tényleges értéket. (A valós ennek körülbelül a kétszerese. Legalább.) Közben Angalét
Béla elmondta egy tévéműsorban, hogy milyen helyzetbe kerültek. Kijött Mátészalkáról egy katasztrófavédelmis alezredes - a polgármesteri hivatalból Szálai Erika kísérte
-, és kérdőre vonta Angalétékat, hogy ők hívták-e ki a tévét. (Istenkém, milyen érzékeny is tud lenni a magyar hivatal! Na jó, legyen az. De mi ez a felelősségre vonás?!
Talán szégyelltek a tévében elhangzottakat?)
- Nem mi hívtuk, jöttek maguktól - felelte nekik Angalét Béla. - Erre az alezredes azt mondja, ne mondjak máskor ilyeneket.
- Ez fenyegetés volt? - kérdezem az embert.
- Szó szerint nem, de végül mi úgy éreztük, hogy az.
Angaléték pedig megkísérelték hivatalos útra terelni az ügyet. Vizsgálatot kértek. A válasz a következő volt: Nekik a vállalkozó számlájához semmi közük, mert az
építtető a Magyar Állam. Ilyen trükköt a világon egyedül a magyar bürokrácia képes
kieszelni! Az Angaléték házának és telkének mai forgalmi értéke Tarpán - ha egyáltalán el lehetne adni - hárommillióra jönne ki. A hivatalos felértékelés sem volt sokkal
több. Ha ezt valakitől megkapnák, akkor be kellene fizetniük a jelzálog miatt a kincstárnak, és már „csak" 2.875.000 forinttal tartoznának.
Magyarán: hivataljaink az Angaléték számlájára fogadták el a csapnivaló munka pofátlanul magas, irreális árát, és fizették ki azt a vállalkozónak. A család peresítette az ügyet, de őszinte hitetlenséggel kell kezelnünk, hogy mit képes elérni a bíróságon
a nyilvánvaló igazságával.
- Tarpán gyakorlatilag mindegyik helyreállított házzal ez a helyzet - mondja
Sipos László alpolgármester. - Elfogadhatatlan minőségű munka, mellette meg elfogadhatatlanul magas ár.
- Mi a következmény?
- Az, hogy röghöz kötötték az embereket. Munkahely nincs, megélhetés nincs,
elköltözni, házat eladni meg nem lehet, mert a vételár az árvízi károk helyreállításának
költségeit sem futná. Mindegyik ügyet a mélységéig ismerem, kivétel véletlenül sincs.
- Hány házat kellett itt felújítani?
- Nem számoltam össze, de néhány napon belül megtelefonálom. Sokat.
Az adatokat megkaptam: újjáépíttettek 139 házat, plusz még kettő sorsa 2002.
április végén is eldöntetlen. Nagy értékű felújításra 39 házat jelöltek ki, ebből tizenhatot vásárlással oldottak meg, így 23 házra jelzálogot jegyeztettek be, mint az
Angalétékéra. Vásárlás 59 ház helyett történt, ebből még három folyamatban van, a
többi megvalósult. Felújítás - nem nagy értékű - 421 házon történt. Kártérítést kapott
43, az árvíz idején lakatlan ház tulajdonosa. Itt a legkevesebb a négyzetméterenkénti
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érték: 15 és 30 ezer forint között mozog. Ezekből már 34 esetben megkötötték a szerződéseket.
* * *
Ami viszont Dörfler Józsefné Varga Elvira nénivel történt, az megint egy jól
meghízott abszurd. Amikor Dörflerék a Jókai utca 4. szám alá költöztek, Elvira néni
néhai férje összeveszett a szomszéd J. Gyulánéval, s azóta tart a harag. Ez a szomszédasszony csupa jóindulatból bejelentette, hogy a Dörflerék háza életveszélyes, és
kérte, hogy bontsák le. Hogy milyen fölmérés alapján hozott határozatot Vásárosnamény jegyzője, azt nem lehet tudni.
- Én sosem találkoztam olyan emberrel, aki a házat megvizsgálta volna- mondja Elvira néni. - Ott benn e célból senki sem járt.
Tény az, hogy 2000. november 16-án a naményi jegyző elrendelte az épület
nyolc napon belül történő lebontását, amelyet az esetleges fellebbezésre-ötezer forint
illeték! - való tekintet nélkül végre kell hajtani, és amennyiben a határozatnak nem
tesznek eleget, úgy százezer forintig terjedő, ismételten kiszabható bírsággal fogja kikényszeríteni a végrehajtást. A bontási munkák csak felelős műszaki vezető jelenlétében végezhetők, a munkálat megkezdése előtt az épületet a közművekből ki kell
kapcsoltatni.
Hát bontás nem lett. Igaz, bírság se. De nem a sikeres fellebbezés miatt (pedig
özvegy Dörflerné kicsi nyugdíja miatt végül eltekintettek volna az illetékfizetéstől).
Dr. Nyéky Tamás polgármester elment Elvira nénihez, megnézte a házat, és azt
mondta, hogy hirtelen nem is tudná hová költöztetni, egyelőre maradjon. Nem lehetett
az a ház annyira életveszélyes! A polgármester sem merte volna megkockáztatni, hogy
a bontási határozat ellenére a helyén hagyja Elvira nénit. November 24-én - még mindig 2000-ben vagyunk! - Elvira néni nyilatkozatot tett a polgármesteri hivatalban,
amit eljuttattak a naményi jegyzőnek is. Ebben leírja, hogy egyedülálló kisnyugdíjas,
havi 10 385 forinttal - uramisten, mire lehetett az elég?! -, a lakás helyreállítását
(vagy bontását) ebből fedezni nem tudja, noha a bontási határozatot tudomásul veszi.
Kiköltözését sem tudja megoldani, mert nincs hová mennie. Kéri, hogy belülről is tekintsék meg a házat, mert eddig ez nem történt meg.
„Kis helyreállítással - szakember szerint - ismételten lakhatóvá lehet tenni.
Vannak olyan helyiségek, amelyek teljesen épek, ezért nem értek egyet azzal, hogy a
fejem felől lebontsák a házat, és én tél idején az utcára kerüljek. Más lakásom nincs,
egy gyerekem van, de hozzájuk sem tudok költözni, mivel ők is szűkösen élnek, kicsi
a lakásuk."
És a továbbiakban így ír:
„Vállalom, hogy a tavaszi hónapokban a lakást lakhatóvá fogom tenni. A felelősséget másra nem hárítom, baleset bekövetkezte esetén a felelősséget vállalom. A
lakás falainak megtámasztását pedig szakemberrel azonnal el fogom végeztetni, annak
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érdekében, hogy a szomszéd lakást ne veszélyeztesse... Bár én úgy érzem, hogy itt
nem veszélyeztetésről van szó, mivel ott a szomszédnak csak kiskertje van."
A kétségbeesett, és mindent vállaló nyilatkozat után a bontás lekerült napirendről. Márciusig. Akkor a Tisza döntött, özvegy Dörfier Józsefnének pedig ki kellett települnie, a házban tovább maradni most már számára valós életveszélyt jelentett volna.
Mire visszajött, már nem volt ház. A fiáét is elvitte a víz. Nekik építettek egy másfél
szobást.
Elvira néni pedig a falu határában lévő ápoló-gondozó otthonban él. Az otthon
gyönyörű nyír-, juhar- és kőrisfák védőövezete mögött áll, azok ilyen poros tavaszokon jó szolgálatot tesznek a benne lakóknak. A szomszédos ház kissé különös ajtóval rendelkezik: az otthon felőli fala egyben hiányzik, itt-ott a határolókból is valamennyi, úgyhogy a tető fenyőrönkökkel van megtámasztva. De a rönkök rövidek lehettek, mert alul hol téglával, hogy más pockokkal kellett megpótolni, és egy-egy
ilyen pocok bizony labilis tákolmány.
- Egy éve szívatnak! - mondja Elvira néni. - Házam volt, most már nincs, de
nem építenek másikat. Állítólag nem jár. Kártérítést sem kapok.
Ezt jól kiszámolták. Van egy házacska, amelyre elrendelik a bontást még az árvizet megelőzően. És vajon jogerős-e az a határozat? Biztosan annak tekintenék-fellebbezés nem történt -, ám ha így nézi a bürokrácia, akkor miért nem hajtották végre?
Ha meg ténylegesen árvízi kár keletkezett, akkor miért nem kártérítik természetben a
tulajdonost? Abban bíznak, hogy nincs pénze a pereskedésre? Hogy mindent tudomásul vesz?
- És most hogyan tovább?
- Van a Jókai utca 20. szám alatt egy kis lakás. Kis szoba, konyhával. Én azt
mondtam Vassné Szűcs Rózsikának (ö a tarpai polgármesteri hivatal jegyzője -K. /.),
hogy miért ne költözhetnék oda. A cigánynak kicsi volt, de nekem még megfelelne.
Fizetek lakbért, csak hadd foglaljam el, míg valami változás nem lesz velem.
Elvira néni rendelkezik egy puszta telekkel, és közben meghúzódik egy kényelmes, de mégiscsak szükségszál láson, mert nincs hová mennie. Az ügy pedig áll,
senki nem kezd bele, hogy valahol fölfejtse és megoldja.
Visszaélés? Az itt nincs. Csak lelketlenség a végtelenségig. A jogszabályok
szellemének féloldalas értelmezgetése. Érzéketlenség és tehetetlenség, keverve. Ez ma
a magyar hivatal. Ha netán bajban lenne az ország, hogyan működnének a rest közszolgái? Számíthatnánk-e rájuk?
* * *
A Cigány-tó Tarpa olyan félig külterülete, amelyet nemigen ismer a közvélemény. (Nem ismertették meg vele, nemigen mutogatták.) Valaha itt vetették a vályogot a cigányok, a megmaradt vályogvető gödröket nevezték el együttesen Cigánytónak. Az árvízi újjáépítések során ide hordták a bontási törmeléket, azzal töltötték fel.
Főleg föld, a falazáshoz használt régi anyagok minden mennyiségben és formában,
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némi összetört beton, piros tégla- és cserépvédő fóliák maradványai, meglehetősen
esetlegesen leborogatva... Ahány plató, annyi halmocska. Rendszer semmi. Ez lett a
helyi sittlerakó. A teherautók úgy mentek, ahogy tudtak, több irányból, de mint a háborús időkben a tankok, torony iránt, s nem törődve az akadályokkal.
Mező Bertalannénak és családjának itt volt a háza, s itt van újra. Az új. Mert a
régit összenyomta a víz, hát épült helyette egy szép, összesen 78 négyzetméteres.
- Milyen áron építették?
- Csaknem tizenötmillióért...
- Mennyiért?.'
- Tizenötért. Nem sok híja van.
- De hiszen az majdnem kétszázezer forint négyzetméterenként!
- Bizony annyi. Ráadásul a gázkazán kéményét, vagy hogy mondják, a kéménybetétet olyan rosszul építették be, hogy a kazán gyakran elalszik. Állítólag a szél
visszafújja a füstöt.
Ami nem veszélytelen. Itt szembesülök azzal a kérdéssel, amelyet dr. Helmeczy
Lászlónak föltettem, hogy néha gyanút keltőén magas árakon építik a házakat.
Helmeczy szerint ilyen jó áron a megyei építők sosem dolgoztak, de az árak négyzetméterenként csupán 98 és 130 ezer között mozognak, a kisebb házaké a magasabb. Ez
utóbbi normális és érthető, áin a Mező Bertalanné háza nem az apróbbak közül való olyan 54 négyzetméteresek a legkisebbek -, csak hát ez az ár!...
A megyei elnöknek feltett kérdésemre a Mező Bertalanné háza az igazi válasz.
Az így jóváhagyott ár jelzálog formájában tizenöt éven át a tulajdonost nyomja,
azonban - mint tudjuk - neki ehhez semmi köze, semmihez sincs köze, se ehhez az
árhoz, se ehhez a minőséghez, az építtető a Magyar Állam, másnak itt nincsen szavazati joga.
A régi házuknak betonkerítése volt. Volt. Már nincs. A sittet hordó teherautók
eltakarították, mert akadályozta őket. Némelyik csapat az udvarukon keresztül húzott a
Cigány-tóhoz, amely talán százméternyire lehetett. De a sitt jött megjött egyre közelebb, a végén a kutya házánál állt meg, ami már távolról sem közterület, hanem a Mezőéké. Meg még sok a gödrökig vezető úton, köbméterek százai. A család panaszkodik, járkál a polgármesteri hivatalba, hogy legalább a telkükről dózeroltassák már el
a törmeléket - 2002. április végéig hiába.
Ha belegondolok, milyen kényes is a környezetvédelem errefelé! A tarpai erdőbirtokosságtól lerabolt erdőt immár fegyveresen őrzik, és ha valaki gyöngyvirágot
akarna szedni - mi akartunk -, akkor dr. Aradi Csabától, a Hortobágyi Nemzeti Park
igazgatójától kell saját kezű, írásos engedélyt kérni, és az őröknek felmutatni. Hát inkább erre lenne kényes, erre lenne büszke, erre a Cigány-tóra!
Az ápoló-gondozó otthonban nemcsak Elvira néni él, hanem ott éldegélnek
Oláh Károlyék. Az ö levelét idézem, némileg rövidítve:
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Oláh Károly vagyok, feleségemmel és két kiskorú gyermekemmel (kettő és
négy évesek) Tarpán, a Széchenyi út 65. szám alatt lakunk, de a ház nem lakható.
Lakásunkat árvíz sújtotta. Az árvíz után egy hónappal olyan nagy mértékben károsodott az épület, hogy a Kht embereinek meg kellett támasztaniuk. A lakás veszélyességére való tekintettel albérletbe vonultunk a jegyzőnő tudtával és beleegyezésével. Albérleti támogatást nem kaptunk.
Május 31 -én aláírtam egy megállapodást, melyen kitételként szerepel a statikusi
vélemény szükségessége. Júliusban a statikusi vélemény „bontás" volt. Valamivel később Lengyel István úr nem lakottá nyilvánította a lakásunkat, a szomszéd szavára.
Augusztus elején jött egy úr, bemutatkozás nélkül, megtekintette a lakást, és
visszavonta a bontási döntést. Állítása szerint nem a víz okozta a károsodást.
Ekkor Istenes Sándor ezredes úrtól személyesen kértem egy újabb műszaki felmérést, melyre azt válaszolta levélben, hogy a Közigazgatási Hivatal illetékes. Ez a
levél postai bélyegző hiányában gyűrötten érkezett meg hozzám. (Istenes Sándor a
megyei katasztrófavédelem igazgatója, ugyanabban az épületben dolgozik, ahol a
Közigazgatási Hivatal is megtalálható - K. 1.)
Augusztus közepén hazaköltöztünk, főleg anyagi és más okokból.
Dr. Helmeczy Lászlónak írt levelemben részletesen feltártam a problémámat.
Válaszlevelében megígérte, hogy kivizsgálja és intézkedik az ügyemben. További tájékoztatást nem kaptam.
Augusztus 25-én (szombaton) elkezdték a felújítást. Feltörték a szobákat és a
konyhát, lakhatatlanná tették az épületet. Sőt, a felbontással fertőzésveszély lépett fel.
Két nap múlva (augusztus 27-én) a kivitelezők műszaki ellenőre leállította a munkálatokat, mivel (az épület) nem felújítható, valamint a tudtuk nélkül dolgoztak.
Ekkor jutott tudomásomra a kivitelezőktől, hogy a házunk lakatlannak van nyilvánítva. A Polgármesteri Hivatalba Szálai Erika ügyintézőnek beadtam egy nyilatkozatot, melyen a szomszédok aláírásukkal (tanúsítják), valamint víz- és villanyszámlákkal igazoljuk, hogy az otthonunk nem tartozik a lakatlanok közé.
Szeptember 24-én dr. Kovács Jánostól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjétől kértem egy kivizsgálást a lakásról, és kértem, tájékoztasson az eredményről, valamint az otthonunk további sorsáról. Dr. Kovács János úr
átadta kérésemet Istenes Sándor ezredesnek. Közben dr. Meskó Ferenc ügyvéd úr is
megígérte, hogy utánanéz az ügyemnek és tájékoztat.
Október elején úgynevezett falugyűlésen tudtam meg, hogy az otthonunk továbbra sincs lakottá nyilvánítva, valamint felújításra van ítélve. (A falugyűlést újabban
közmeghallgatásnak hívják, de a lakosság az istennek se bírja így nevezni a rendezvényt - K. /.) Tájékoztattak még arról, hogy a statikusi vélemény csak javaslat, nem
mérvadó. (No, ez érdekes. Van talán föstatikus? Vagy melyik hivatalnok bírálja fölül a
szakember véleményét? Kinek az álláspontja a mérvadó? Miért az övé? És mit szólnak
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ehhez a statikusok? De volt, aki megkérdezte: - És mennyibe kerül a mérvadó vélemény? - K. /.)
A nagy felújításról válaszlevelében tett említést Istenes Sándor ezredes úr és dr.
Meskó Ferenc ügyvéd úr is.
Október 10-én választani lehetett a felújítás és a vásárlás között. Az utóbbit választottuk.
Október 16-án kiköltöztettek minket a katonai sátorból az ápoló gondozó otthonba, de a költözésben senki sem segített.
Október 22-én aláírtam a bontási kérelmet, melyen a közel 120 négyzetméteres
épületet felvették 66,44 négyzetméterbe. Ezt Szálai Erika és Vince Sándor úr mérte.
Keveselltem a négyzetmétert. Az épületnek egybefüggő tetőzete és alapja van, valamint teljesen beépített, sehol sincs nyitott teraszos vagy tornácos rész. Kérni akartam
egy újabb felmérést, de Szálai Erika szerint fölösleges, mert a lakás felújítási költsége
6,6 millió, így ha a négyzetméter több is, csak ennyiért vásárolhatnánk.
A statikus műszaki ellenőrök, vállalkozó építészek, akik látták az épületet kívülről-belülről, egyikük sem vállalna garanciát a felújításra. Ezért is választottuk a lakásvásárlás lehetőségét.
Az eddig nézett lakások közül, ami nekünk is megfelelt, az vagy elkelt, vagy
nem fért bele a nekünk meghatározott 6,6 millióba. Végül december elején beadtam
egy ingatlant, mely belefér az összegbe, és nekünk is jó.
December közepén újból költöztünk. Átköltöztettek minket a Polgármesteri Hivatal egyik épületébe a község végén. Természetesen most is a saját erőnkből kellett
megoldanunk a hurcolkodást, két kisgyermekkel. Nem (volt) könnyű.
2002 január 4-én a jegyzőnő tájékoztatott, hogy a vásárolandó ingatlanért csak
4,5 milliót adnak, kétmilliót tegyünk hozzá mi. Hiába van meg a lakásra szánt összeg,
mégis pótolnunk kell.
Az egész 200l-es évben szinte semmit nem tettek, semmilyen támogatást (albérleti támogatás, étkezési hozzájárulás) nem adtak, gyermekeim testi épségét és
egészségét kockáztatták, anyagi helyzetünket és idegrendszerünket tönkretették, megaláztak, meghazudtoltak, fenyegettek, és még most sem hagyják, hogy saját otthonunk
legyen.
A feleségem fejében többször megfordult, hogy elhagyja az országot gyermekeimmel együtt, mert elege lett abból, amit ez az ország adott a tavalyi évben, és még
most is. (A feleségem ukrán állampolgár.)
Erre a lakásra szükségünk van, és nem bánnám, ha valaki végre segítene nekünk... Tarpán sok szép új lakás épült. Ezek közül a többség jogosan épült újjá. Viszont egy-két olyan ház is volt, melyet a munkagép is alig bírt elbontani. Még rajtunk
kívül is tudok olyan épületet, amelyet le kellett volna bontani, de csak felújítást kaptak.
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Említésre méltó még, hogy a TV 1 felvételt készített az otthonunkról november
környékén, csak nem került adásba. Lehetséges, hogy nem tartották fontosnak, milyen
körülmények között kellett élnünk a gyermekeinkkel?
Jelenleg földönfutó hajléktalanoknak érezzük magunkat, és ez gyakorlatilag így
is van. Pillanatnyilag egy 15 négyzetméteres szobába vagyunk bezsúfolva. A konyhát
és a mellékhelyiségeket közösen használjuk egy négytagú családdal és egy idős hölgygyei. A gyermekeink mozgása erősen korlátozva van.
Kérem, segítsen valaki, hogy visszatérjünk az eredeti kerékvágásba. Tisztelettel
Oláh Károly.
- Mi történt itt? - kérdezem Sipos László alpolgármestert.
- Önkényeskedés. Egyértelműen arról van szó.
- Beszélhetnénk ajegyzönővel?
- Nem tudunk. Vizsgaproblémái miatt huzamosabb ideje nem jár be a hivatalba.
Amúgy ez az egész ügy egy abszurd. A házat lakatlannak nyilvánítja a hivatal,
holott egy család régóta benne lakik. (A lakatlan házért minimális kártérítés járt, ha elpusztult.) Felújításra jelölik ki, habár a szakember felújíthatatlannak minősíti. A tényleges alapterületének felére veszik fel, a többi nem érdekes. Bírja ezt még követni valaki?
Oláh Károly panaszára dr. Bakondi György, országos katasztrófavédelmi főigazgató válaszolt. Válaszának lényege az, hogy nekik nem járt albérleti támogatás,
mert a házukat nem bontásra jelölték ki. Az általuk megvásárolni szándékozott házért
pedig azért nem akart 6,6 millió forintot fizetni a Magyar Állam, hanem csak 4,5 milliót, mert csupán annyit ért. Volna.
A levél megírása óta Oláh Károlyék mégis megvettek egy házat - a hírek szerint
kihalt belőle egy alkoholista házaspár -, három és fél millióért. Most már sem a 6,6
millióról, se a 4,5 millióról nincs szó, ennyit kaptak, elégedjenek meg vele.
- Fel kellene újítani, mert nagyon rossz állapotban van - mondja a vasbolti
eladó. - Fogalmam sincs, hogy miből. Egyedül keresek, a feleségem gyerekgondozásin van.
- Hitellehetőség nincs?
- Volna, de nem merek belevágni. A felújításra körülbelül hárommillió kellene.
Semennyi sincs.
(Epilógus 2003 végéről: Sipos László tarpai alpolgármester szerint a panaszok
nem elintéződtek, hanem elhaltak. A panaszosok sorra belefáradtak a szélmalomharcba. A kivitelezési hibákat nem kijavították, hanem aláírattak a károsultakkal egy
nyilatkozatot, hogy minden rendben van. És a kezüket sem malterozták össze.)
* * *
- Az utolsó parlamenti napon interpelláltam a belügyminiszterhez a beregi kártérítés hiányai, továbbá a közvetett árvízkárok - amelyek főként Gelénesen,
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Tiszaadonyban és Gergelyiugornyán keletkeztek - további sorsa iránt - mondja
dr. Kiss Gábor. - Kérdeztem, hogy mi lesz ezeknek a sorsa, miként térítik meg. A
belügyminiszter azt válaszolta, hogy a továbbiakra se pénz, se szándék nincs.
Hát - úgy látszik - a pénzkeretek túlságosan hamar elfogytak.
Pedig volna mit cselekedni. Célszerű lenne általános utóvizsgálatot folytatni a
helyreállításról és újjáépítésről, és bizonyára hozna néhány vaskos meglepetést az
adományok elosztása (vagy annak az ellenkezője), és az elosztások végrehajtóinak
alapos elszámoltatása is. És nem mellőzhető a hivatali abszurdok előidézőinek kérdőre
vonása sem, mert ha egyszer büntetlenül határozgathattak, akkor újra határozgatni
fognak, méghozzá hasonló alapossággal, és nincs kizárva, hogy példájuk terjedni fog.
Ha máris nem terjed.
Ameddig mindez nem történik meg, ezen az istene hagyott vidéken a szinte kitapintható feszültséget megszüntetni nem lehet. Az egy év után sem csökkent. Rengeteg a tüske, és ha a gyógyításnak reménye sincs, akkor ezek gennyedhetnek. (2003:
Semmiféle vizsgálat nem indult.)
A Beregben az építők tevékenységére az országos átlagnál is sokkalta több a
panasz. Illetve több volna, ha sikerülne akár egyetlen kivitelezőt is megtalálni. De nem
sikerül. Semmiféle kapcsolat nincs sem az alvállalkozókkal, sem a fővállalkozóval.
Nyilván az okozza a sikertelenséget, vagyis azt, hogy a kivitelezők rá se hederítenek a
lázongókra, hogy nem az építtető reklamál. Mert az építtető a Magyar Állam, az pedig
átvette a munkát, igazolta a számla végösszegét és kifizette azt. Minden rendben van,
nemde?
Ez a konstrukció - mármint az, hogy az építtető a Magyar Állam, de a tulajdonos telekkönyvi teherlapjára jegyzik be az építési költséget jelzálogként, és tizenöt
éven át ott is marad - érdekes dolgokat eredményezett a garanciális munkák elmaradásán kívül is. A ház tulajdonosa bele sem pillanthatott az építési vállalkozó számlájába,
se új ház esetén, se helyreállításkor. Nem igazolhatott semmit, és nem tagadhatott meg
igazolást. Vele csupán a szerződésben közölték- miként például Angalétékkal -, hogy
mennyi a vállalkozó ajánlata, és rendszerint olyan helyzetben, amikor a szerződést
nem aláírni már nem lehetett. És - erre is volt példa - a tulajdonos mással nem végeztethette volna el a felújítást. Ott csak az dolgozhatott, akit a hivatal kijelölt. És akinek
kilétéről a háztulajdonosai gyakran semmiféle biztosat nem tudtak, vagy nem tudhattak, olykor az alvállalkozó alvállalkozójának a nevét sem ismerték.
De a kártérítés terhe őket nyomja majd másfél évtizeden át. Elismerem, hogy a
nyerészkedést meg kellett akadályozni. Nyilvánvaló, hogy az összedőlt, komfort nélküli vályogházacskákat nem lehet újjáépíteni az eredeti formájukban, helyettük a kor
színvonalának nagyjából megfelelő hajlékot kellett létesíteni, amelynek az értéke
többszöröse a tönkrementnek. Elismerem, hogy az eredeti érték és az új érték (vagy a
tatarozás költsége) közötti meglévő különbséget célszerű ki nem fizetendő jelzálog
formájában az ingatlan telekkönyvi betétjére rávezetni. Azt nem ismerem el, hogy az
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újjáépítés vagy helyreállítás folyamatából a ház tulajdonosát kizárják, abban őt tétlenségre, sőt cselekvőképtelenségre kárhoztassák.
Nem mondom, hogy a konstrukció következtében bárkit is megvesztegettek.
Nem mondom, hogy ez a konstrukció (módi?) a korrupció melegágya.
Nem mondom, hogy nemcsak az építési vállalkozók kaszáltak rettentő nagyot a
beregi katasztrófából.
Nem mondom, hogy értelmetlen törvényszegés volt a tömeges fekete munka.
Nem mondom, hogy különös az ezzel szemben tanúsított hatósági közöny.
Nem mondom, hogy a hivatalnak el kellene olvasni saját megfogalmazású megállapodásait.
Nem mondom, hogy a hivatalnak meg kellene tartania a rá vonatkozó törvényeket.
Csupán azt mondom, hogy a beregi újjáépítés a magyar társadalomnak egy
olyan jelensége, amely - megkeserítve tízezreknek az életminőség javulása okán érzett
örömét - vegytisztán mutatja minden bajunkat.
(2002. április-május - 2003. november)

Kun István 1941-ben született Mezőtúron. Az ELTE jogi karán végzett. 1950
óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él. Volt újságíró, tsz-elnök. Publicista, szociográfus.
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Ádám Erika:

Jachtturizmus a Tiszán
Szolnoknál

Európa fejlettebb felén többszörösére nőtt a kishajók forgalma, s ha megfelelő
fogadtatásban részesülnének, magyarországi folyókon is felbukkannának.
Amíg a nyugati féltekén a folyami sportkikötők prosperálnak, addig nálunk a
meglévők épphogy vegetálnak. Külföldről nézve rosszak a hajózási feltételek, nem
megfelelő a reklámunk és nincs kiépített vízi sportkikötő-hálózat sem. A belföldi
jachtturizmus mégis folyamatosan növekszik, és tervezik a kikötők bővítését:
„A Marina Invest Kft. a dunai és tiszai sportkikötő-hálózat tizenöt éven belüli
létrehozását tervezi - közölte Varga István társtulajdonos, az óbudai és a szentendrei
jachtkikötő vezetője... Jelenleg egy kikötő tervének érvényesítéséhez tizenhat helyről
kell engedélyt beszerezni... Megfelelő feltételek esetén az első öt évben a Marina
Invest Kft. a fővárosi és a Budapest feletti dunai sportkikötők fejlesztését indítaná el.
Ezeket követhetné a második ötéves periódusban a Budapest alatti jachtkikötők, majd
ezek után a tiszaiak építése és üzembe helyezése." (Gábriel Tibor: Milliárdok jachtkikötőkre? Heti turizmus IV. évf. (2001) 20. sz.)
Nyugat-Európában a hajózható folyókon már korábban kiépült a jachtkikötők
rendszere. Ezek egyértelműen a minőségi turizmus vendégkörét célozzák meg. Nem
véletlenül, hiszen a jachtokat használók napi költése átlagosan hatszáz dollár.

Szolnok és a jachtturizmus
A vízi turizmus Szolnokon
Az 1845-ben megalakult Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság
alapító okiratban kötelezettséget vállalt a Szolnok-Csongrád-Szentes-Szeged hajójárat heti hat alkalommal történő közlekedtetésére. Az említett hajójárat az első és második világháború után is fennmaradt. Az 1945-ben megalakult Magyar-Szovjet Hajózási Részvénytársaság a hajójáratot fenntartotta, igaz heti kevesebb közlekedési alkalommal. A járat 1968-ban szűnt meg. A hajójáratok fenntartásáról mindhárom társaság esetén az állam is gondoskodott, ugyanis a társaságok állami támogatásban
részesültek.
A folyó számára sem ismeretlen a túrázó, kiránduló ember, hiszen a tiszai evezős vízi túrázás közel 100 évvel ezelőtt kezdődött szervezett formában, amikor is
1889-ben megalakult a Tisza Regatta Szövetség, majd 1905-ben Szolnokon létrejött
a Tiszai Evezős Egylet. Az évtizedeken át tartó sikeres, közkedvelt vízi túrák szerve70

zését később a Magyar Természetbarát Szövetség Vízi Túra Bizottsága vette át, s
szervezi napjainkban is - karöltve a Tisza menti Természet Bizottságokkal.
Tisza folyó Szolnok megyei szakaszán személyszállító hajóforgalom jelenleg
alig van. A MAHART 1990. évben kezdte meg a tiszai személyhajózás idegenforgalmi alapon történő újjászervezését. Az induláshoz újra kellett éleszteni a régi,
pusztulásra ítélt tiszai hajóállomásokat. Néhány önkormányzat partnernek bizonyult.
A szolnoki hajóállomásról csak szombatonként indul menetrend szerinti hajójárat. A
városban és környékén jellemző motorcsónak-forgalom a közeli horgászhelyek felkeresését célozza. Egyre nagyobb igény mutatkozik azonban a tiszai szabad strandok
vízi úton történő megközelítésére, melynek egyetlen akadálya a kikötők hiánya.
A mostoha piaci helyzet ellenére napjainkban a tiszai vízi turizmus fejlesztése
iránt nő az érdeklődés: egyrészt keresleti oldalról, a viszonylag érintetlen természetes
környezetben, de biztonságban gyakorolható, pihentető, felüdítő tevékenységekre egyre nagyobb az igény a fizetőképesebb szegmensek részéről, a külföldiekéről is; másrészt kínálati oldalról a kedvező adottságok hatékony hasznosítása egyre fontosabbá
válik az önkormányzatok, a lakosság számára, de érintettek a piac egy-egy szeletének
megszerzésében a vízügyi, az idegenforgalmi-gazdasági szervezetek és a bankok is.
A Tiszán történt katasztrófa (2000. tavaszi cianid-szennyeződés) után az Alföld
és az egész keleti országrész turizmusa vészhelyzetbe került. A horgászat felmérések
szerint hosszú évekre kiesik a térség vonzó kínálatából, ezért a szabadidős turizmus
fejlesztését, az ehhez kapcsolódó programok, szolgáltatások körének bővítését kellene
segíteni. A vízbázisok megépítése is ezt szolgálná.
A szolnoki vízi turizmusban a leglátványosabb fejlődés a sporthajózásban tapasztalható napjainkban. A motorcsónak és kishajó forgalom egyértelműen fellendülőben, a vízi járművek száma évről évre nő. 1996-ban alakult meg Szolnokon a
Szolnoki Hajósok Egyesülete, melynek célja a vízi turizmus és az idegenforgalom
fellendítése. A „szőke" Tisza eddig is segítette a város iparosodását, kereskedelmének
fejlődését, mért ne számíthatna rá a lakosság a turizmus fejlesztésében is.
A jachtturizmus célja és a fejlesztési elképzelések
A turisztikai fejlesztés célja: az adottságok és az infrastruktúra fokozatos fejlesztésével, valamint új beruházások indításával olyan turisztikai centrum létrehozása,
amely képes a kulturált evezős- és motorcsónak-forgalom fogadására, másrészt az igényes motorosjacht-forgalom részére is biztosítja a magas színvonalú komplex marina
szolgáltatást.
Mindazok számára, akik motorcsónakkal, illetve jachttal rendelkeznek, megoldástjelentene egy őrzött, megfelelő infrastruktúrával rendelkező jachtkikötő építése.
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Fellendítené a vízi turizmust, lehetőséget nyújtana arra, hogy a Tisza melletti településekről ily módon is elérhető legyen a város. Megvalósításának ideális, bár kissé
költséges megoldása az árapasztó csatorna kimélyítése lenne, ami által a téli jégzajlástól védett kikötőt lehetne kialakítani.
A fejlesztési cél elérésében a város önkormányzatának fontos szerepet kell
vállalni, a területfejlesztési terveiben szerepeltetnie kell akikötő létesítésre vonatkozó
elképzeléseket. Fontos, hogy a kikötő számára kiválasztott hely védelemben részesüljön, a területfejlesztési tervekben és azok végrehajtása során érvényesítsék a kikötő
fejlődése érdekében szükséges elképzeléseket. Ne valósulhasson meg olyan építkezés,
amely a kikötő létesítését, vagy későbbi fejlődését ellehetetlenítené. A kikötő létesítése céljára kiválasztott területet közművekkel - vízvezeték, csatornázás, elektromos hálózati csatlakozás, út, járda, közvilágítás - kell ellátni, és ezt követően lehet hosszú távú használatra, fejlesztésre bérbe adni vállalkozónak.
A kikötő létesítésére előkészített területen kikötőfejlesztésbe kezdő vállalkozónak jelentős beruházásokat kell végrehajtania, amelyek csak huzamosabb üzemeltetési időszak alatt térülnek meg. A szakma sajátosságaiból fakadó feltételként kell
elfogadni, hogy a kikötői használatra bérbe adott területek garantált bérleti időszaka
10-15 évnél rövidebb időszak nem lehet, mert rövidebb idő alatt a befektetések nem
térülhetnek meg, és a vállalkozás komolysága is megkérdőjelezhető. A megtérülési
idő a 10-15 éves időszaknál már csak azért sem lehet rövidebb, mert a nyereségből
fenntartási munkákat is végeztetni kell, korszerűsítési szükségletek is felmerülhetnek,
és a vállalkozónak a megélhetését is biztosítania kell.
A jachtturizmus védett horgonyzóhelyeket, jachtkikötőket és parti létesítményeket igényel (üzemanyagtöltő-állomást, üzleteket, és éttermeket). A parton pedig
különféle szolgáltatások szükségesek.
Kiemelt fontosságú feladatként kell kezelni a kulturált kikötők és a kikötőkhöz
tartozó korszerű szolgáltatások létesítését. A csónakkikötőnek alkalmasnak kell lennie evezős, motoros vízi járművek, kishajók kikötésére.
A kikötőhöz szálloda, fedett uszoda, üzemanyagtöltő állomás, szerviz és egyéb
kiszolgáló egységek tartozhatnának. Régóta mondjuk, hogy a városnak nincs nagyobb
rendezvények, konferenciák megtartására alkalmas helye. Ezzel az építkezéssel lenne,
mivel a szállodában nagy befogadó képességű terek is kialakíthatók lennének. Ez a
minőségi turizmus útja.
Szállodának lapos, zöld tetős, átriumos, lábakon álló épületet tervezhetnének, a
lábak vagy cölöpök között gépkocsi-parkolókkal. A belső udvarra fákat telepíthetnének. A szálloda mellé uszodát építhetnének. Squash- (fallabda-) pálya is készülhetne
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nemzetközi versenyek rendezésére megfelelő előírások szerint, ebbe a körbe tartozna
még egy bowlingpálya, egy minden igényt kielégítő fitness-center és a hozzá tartozó
szépségfarm, gyógycentrum kialakítása. Mindez egy szórakoztató centrum kialakítását
jelentené, amely egy olyan fejlesztési csomag lehetne, ahol a sportolni vágyók és a
könnyedebb szórakozást igénylők is megtalálhatnák kedvenc időtöltésüket.
A kishajóknak és motorcsónakoknak a vízi közlekedésben való megjelenése és
számszerű növekedése az ezek kiszolgálását célzó, speciális - téli tároló és az üzemanyagtöltő állomáshelyek - létesítmények kialakítását teszi szükségessé. Az üzemanyagtöltő állomáshelyek kialakítását a kikötők fejlesztésével egy időben kell megoldani. A magas fogyasztású vízi járművek 40-50 kilométerenként igénylik az üzemanyag-utántöltést. A meglehetősen nagy értéket képviselő kishajók és motorcsónakok
egyedi téli tárolását a tulajdonosok többsége nem tudja megoldani, a nagy távolságok
miatt szállításuk költséges. Szükséges még a kikötő 24 órán keresztül folyamatos felügyelettel való ellátása, őrzése.
A természetvédők féltik a folyót az újabb szennyeződéstől, a partot az újabb
környezetpusztítástól, amivel az építkezés jár, a vadvízi sportok szerelmeseit a kellemetlen és veszélyes szomszédságtól, a motoros hajóktól. Szó sincs arról, hogy a kispénzű vízi túrázók kiszorulnának a városból! A jachtkikötő szélén a kézi evezősök kikötésére alkalmas szakasz kiépítésére is gondolni kell.
Az építési beruházások mellett fontos a higiénia és komfortot növelő kölcsönzései lehetőségek, szerviz és egyéb szolgáltatások, kereskedelem, vendéglátás és
információ megléte. Lehetőséget kell nyújtania sport- és vízieszközök kölcsönzésére
és értékesítésére, mely oktatási programmal, szervizzel és túraszervezéssel jelenik meg
a kínálatbővítésben. A régió kisebb túrákkal bejárhatóvá válik, napi és hétvégi túrázás
valósulhat meg.
A terület fejlesztését csak egységes fejlesztési projektként lehet kezelni. így a
jachtkikötőnek egy olyan komplexumba kell beleilleszkednie, amelyet „fejlesztési
csomag" taraimaz. Mindez magába foglalna egy szabadstrandot, a hozzá tartozó üdülőtelkekkel - amely így egy üdülőcentrum kialakítását eredményezhetné - egy szállodarendszert gyógy- és sportcentrummal - ennek keretén belül a jachtkikötőt - és
mindehhez kapcsolódhatna egy olyan vigadalmi negyed, amely biztosítaná az esti szórakozást. A komplexum kiegészíthető lehetne vízi színpaddal és más kulturális egységekkel is. Ezeknek a szolgáltatásoknak együttese adná az egyediséget és a minőségi
turizmust.
Fontos már a fejlesztések elindításánál tudatosítani, hogy a bázis, a kikötő hatékony működtetéséhez elengedhetetlen az egységek nyitottsága, a minél több szolgál73

tatás (pénzköltési lehetőség), a vízi túrázás mellett más turisztikai egységek bekapcsolása (termálfürdés, vadászat, horgászat, lovaglás, természetfigyelés, kerékpározás, műemlékek meglátogatása, gasztronómiai, szakmai programok, speciális egészségügyi
szolgáltatások), valamint az összpontosított, célirányos propaganda. A propaganda értelemszerűen csak komplett hálózatra képzelhető el.
Mivel a vízi turizmus nem helyhez kötött, gyakoriak a túrák, ezért a fejlesztés
során nagyon fontos, hogy a környékbeli településekkel az együttműködés kialakuljon.
Optimális megoldást jelentene 40-50 kilométerenként üzemanyag-töltőállomás építése, illetve kikötési lehetőség biztosítása. Ez a fejlesztés azonban nem jelenti azt, hogy
mindenhol ugyanolyan nagy beruházást kellene végrehajtani, inkább eltérő igényekre, vendégkörre kellene a fejlesztéseket irányítani (diszkó vagy csend, pihenés vagy
ismeretszerzés stb.). Az adottságok és a kereslet szempontjai alapján akár több kikötőhely kategóriához tartozó kikötő is létesíthető. így a szolnoki kikötő megépítése a
város környékén lévő falvak, városok turizmusára is kedvező hatást gyakorolna.
A fejlesztési elképzelésekhez igazodó infrastrukturális
beruházások meghatározása
A fejlesztés megvalósulásának legfontosabb feltétele a gátrendszer olyan mértékű javítása, ami minden kétséget kizár a tekintetben, hogy az árvíz a továbbiakban
nem veszélyezteti a területet. Nem elég azonban ezt megtenni, hanem széles körben
kommunikálni is kell ennek nagyságrendjét, a város erőfeszítéseit.
További önkormányzati szerepvállalás szükséges például a város központját
és a Tiszaligetet összekötő gyaloghíd építéséhez. Ez jelzésértékű a befektetők számára, mutatja, hogy az önkormányzat is számít a turizmus fellendülésére. Azonban
nem elég az összeköttetés, ha nincs ami ide vonzza a városba a turistákat. így
szükséges tehát Szolnok belvárosi arculatának kidolgozása, fejlesztése. Kezdeti lépésként a gyaloghídhoz vezető út sétáló utcává tétele, majd a Tisza-part átalakítása következhetne.
A befektetők lehetséges köre
A vízi turisztikai beruházások jelentős része, különösen a vállalkozások indításakor, a tevékenység kezdeti szakaszában tőkeigényes vállalkozás. Egy komolyabb
szárazföldi fogadó-infrastruktúra kiépítése közel kétszázmillió forintot igényel. Egy
teljes körű szolgáltatást nyújtó jachtkikötő több százmillió forintos beruházás eredménye.
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Svájci-német-magyar résztvevőkkel, százmillió forintos törzstőkével létrejött a
Marina Invest Kft. Törzstőkéjükre támaszkodva, eddig mintegy húsz tanulmány tervet
dolgoztattak ki, tizennégy dunai és négy tiszai jachtkikötőre. Egy kikötő szárazföldi
létesítményekkel együtt 300-400 millió forintos beruházást igényel, de például az esztergomi 1,1 milliárd forintba kerülne. Megfelelő jogi háttér és 30-40 százalékos állami szerepvállalás esetén várható el, hogy a vállalkozói szféra invesztáljon is a
megvalósításba. A beruházások egy részét pályázatokon elnyert összegekből lehetne
biztosítani.
Kik jöhetnek számításba, mint befektetők egy jachtkikötő építésénél?
A tulajdonviszonyokat vizsgálva megállapítható, hogy a földterületek jelentős
hányada városi tulajdonban, illetve a város tulajdonában lévő intézmények kezelésében van. Kialakítható tehát egy egységes ingatlanfejlesztési koncepció. Ez azonban
nem jelentheti, azt hogy potenciális befektetőnek csak az önkormányzat tekinthető.
Tudomásul kell venni, hogy a beruházások döntő hányadát nem az önkormányzat, hanem szakmai befektetők, magánvállalkozások képesek megvalósítani.
Ahhoz azonban, hogy ez megvalósuljon, számukra gazdaságilag is vonzóvá
kell tenni az elképzeléseket. A rövid távú bevétel-orientált gondolkodásmód helyett, a
hosszú távú befektetés-orientált gondolkodás lehet célravezető.
A vízi turizmus komoly bevételeket hozna az abban érdekelt vállalkozóknak és
az államnak egyaránt. Egy motoros jacht egy alkalommal ezer-kétezer liter dízelolajat
tankol, ennek 65 százaléka adóbevétel. A jachtokkal érkezőknek nem okoz gondot egy
húszezer forintos ebéd kifizetése sem.
Kik foglalkoztak eddig a jachtturizmus fejlesztésével a Tiszán és Szolnokon?
-

A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium az Országos Idegenforgalmi Bizottság részére 2000. áprilisában készített előterjesztést „Az
idegenforgalom és vízi közlekedés kapcsolatáról, különös tekintettel a vízi
közlekedés fejlesztésének stratégiájára" címmel. Az előterjesztés a Tisza és
mellékfolyóinak turisztikai hasznosításával, fejlesztési lehetőségeivel is
foglalkozik. Bár a Balaton és a Duna nagyobb szerepe tükröződik az előterjesztésből.

-

A Marina Invest Kft. is gondolt a tiszai jachtkikötő-hálózat kiépítésére nyilatkozott erről a dunai és tiszai sportkikötő hálózat társtulajdonosa, Varga István az óbudai és a szentendrei jachtkikötő vezetője.

-

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata számára készített tanulmányt dr. Máté Zoltán a Tiszaliget hasznosítási lehetőségeiről. A tanulmányban is megjelenik egy jachtkikötő létesítésének lehetősége.
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Az Észak-Alföldi Regionális Marketing Igazgatóság a Gazdasági Minisztérium döntése alapján, a Magyar Turizmus Rt. megbízásából készített Az
Észak-Alföldi régió Turisztikai Koncepciója és Fejlesztési Programja szintén foglalkozik új, komplex turisztikai termék létrehozásával a vízi sportok területén.
A jachtkikötő létesítése a szolnoki polgárokat is érdekli. Adatgyűjtésem
során eljutottam Nádas Mihályhoz. Nádas úr elmondta, hogy négy éve néhány barátjával együtt azon gondolkodtak, melyek lehetnének azok a kitörési pontok, amelyekkel Szolnok a szürkeségből ki tudna törni. A vizsgálódás eredményeként egy terv született, mely az idegenforgalom fellendítését szolgáló fej lesztéseket tartalmazta 10-15 éves időszakra. Az idegenforgalom fellendítésében kulcsfontosságúnak tartották a két folyót és a Tiszaligetet, de a csomag egész Szolnok város arculatát szebbé tenné. A jachtkikötőt a százlábú hídhoz gondolták megépíteni. Természetesen a jachtkikötőhöz strand, szállodák, gyógycentrumok tartoznának.

Ádám Erika a Szolnoki Főiskola harmad éves hallgatója 1979. december 5-én
született Szolnokon. A jachtturizmus lehetősége Szolnokon című dolgozatával különdíjat nyert a Gazdasági Főiskolák Országos Tudományos Diákköri Konferenciáján
2004. áprilisában Nyíregyházán. Dolgozata részletének közlésével gratulálunk.'
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Dr. Mihalovics Árpád:

A francia a társadalmi érintkezés, a diplomácia
és a nemzetközi kommunikáció nyelve
I. A francia irodalmi és köznyelv kialakulása
Köztudott, hogy a francia nyelv az indo-európai nyelvcsalád újlatin ágához tartozik; legközelebbi rokonai a spanyol, a portugál, az olasz, a katalán és a provánszi.
A XIII. század végéig a francia nyelv még igen erőteljes nyelvjárási tagozódást
mutat, a XIV. században viszont a Párizs környékén beszélt francién nyelvjárásra alapuló, erőteljesen formálódó francia irodalmi nyelv lesz egyeduralkodóvá a királyság
területén. Ehhez hozzájárult a központi hatalom megerősödése, a Párizsban központosuló különböző hatalmi és igazságszolgáltatási szervek írásos gyakorlata és nem utolsó
sorban a párizsi egyetem kisugárzó ereje. Meg kell jegyezni, hogy ebben az időszakban a francia nyelv írásos használatának legfontosabb területe a szépirodalom. A korabeli tudományok (teológia, filozófia) nyelve továbbra is a latin maradt. A XIII. század végétől kezdve azonban a francia nyelv behatol a királyi kancellária írásos gyakorlatába is.
A XIV. és a XV. század lesz a mélyreható nyelvszerkezeti változások kora; ekkor alakult át az ófrancia egy új „modern" nyelvvé. A XVI. században kibontakozó
reneszánsz kultúra hatására válik a francia a közigazgatás és a jog, s mind szélesebb
körben a tudományok nyelvévé.
„A XVII. században a párizsi szalonok és az udvar művelt társasági életében, a
színházi életben, az írók [Corneille, Racine, Moliére, La Fontaine] nyelvhasználatában
és tudatos nyelvművelés során játszódott le az a nyelvi reform, amely számos ponton
rögzítette a későbbi művelt köznyelv és az irodalmi nyelv szabályrendszerét. így a
XVII. század nevezhető a francia nyelv- és irodalomtörténet „klasszikus korszakának." (Fodor 1999,420).
A XVII-XVIII. század fordulójára lényegében kialakult a mai francia irodalmi
és köznyelv szerkezete.
II. A francia nyelv fejlődését befolyásoló jelentősebb
események
Mielőtt rátérnénk a francia nyelv nemzetközi szerepének a bemutatására, vegyük számba - nagyon vázlatosan - a francia nyelv fejlődését befolyásoló jelentősebb
eseményeket:
1539:1. Ferenc Villiers-Cotterét-i rendeletével kötelezővé teszi a francia
nyelv használatát a közügyekben.
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1549: J. du Bellay: Défense et illustration de la langue franeaise (A francia
nyelv védelme és híressé tétele) c. munkája.
1555-1628: Francois Malherbe költészeti eszményképe a „pureté", „clarté"
et „précision" (tisztaság, világosság és pontosság), amellyel megvetette a klasszikus
francia ízlés alapjait.
1635: Az Académie Franchise megalapítása (Richelieu bíboros).
1647: C. F. Vaugelas: Remarques sur la langue franchise (Megjegyzések a
francia nyelvről) c. műve. A szerző célja, hogy egységessé és szabályozottá tegye a
francia nyelvet.
1694: Dictionnaire de l'Académie (Vaugelas irányításával). E szótár célja a
„helyes nyelvhasználat" meghatározása.
1751-1772: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des árts et des
métiers (Diderot és d'Alambert szerkesztésében), 35 kötetből álló mű.
1784: A. Rivarol: Discours sur l'universalité de la langue francaise (Értekezés a francia nyelv egyetemességéről) c. műve, amelyért megkapta a berlini Akadémia
díját. [A szerző „egész Európával, de különösen az angollal, némettel, spanyollal és
olasszal szemben felállítja a francia fölény mérlegét, és okát a francia nyelv világosságában, íróinak tiszta ízlésében találja meg..." (Eckhard 19381/ 2OO32, 74.) ]
Az iménti kronológiai felsorolásunkkal - amit most megszakítunk - úgy gondoljuk, sikerült valamelyest érzékeltetnünk azt a három évszázados folyamatot,
amelynek során kialakult a francia nyelv. Ez volt a „bon usage" (helyes nyelvhasználat) és a „(bon) goűt" kifinomulásának a korszaka.
III. A francia, mint a társadalmi érintkezés nyelve
Európa országaiban
A továbbiakban megkíséreljük számba venni azokat a sajátosságokat, amelyek a
francia nyelvet a társadalmi élet és a nemzetközi a érintkezés nyelvévé tették.
Induljunk ki Eckhardt Sándor (19381/ 20032, 74) megállapításából:
„Az apostoli hivatás, akár a keresztényit, akár a forradalmit vesszük, mindenkor
nagyban emelte a francia nemzet fölénytudatát a többi nemzettel szemben. A katonai
erények, a győzhetetlenség nem kevéssé emelték önbizalmát. De maga a francia műveltség fejlettségének, kifinomultságának fölényérzete is korán jelentkezik a francia
nemzet öntudatában."
Majd egy lappal később a következőt olvashatjuk:
„Az angol fogságban sínylődő királyi herceg [= Károly, orléansi herceg] maga
is ragyogó példája ennek a kifinomult francia nemesi kultúrának, melyet angolok, németek, olaszok nem győztek csodálni és utánozni. Becsületérzés, vitézség, nyíltszívű78

ség az erkölcsi értékek, józanész és tudomány az értelmiek, udvarias modor a társadalmi kiválóság, miből Franciaország középkori tekintélye összetevődik, mondjajoggal a fényes herceg. A krónikás Froissart is ezt a nemesi előkelőséget emeli ki, mikor
megállapítja, hogy hazájában az urak és hölgyek sokkal előkelőbbek, mint más országokban és udvariasság dolgában más ország nem is jöhet szóba." (i. m. 65).
Voltaire szerint egész Európa az udvariasságot és a társas szellemet XIV. Lajos
udvarának köszönheti. „Sőt a francia szellem munkája felkeltette Anglia versengését,
elvitte az ízlést Németországba, a tudományt Oroszhonba, sőt a sorvadó Itáliát is
felébresztette... A két klasszikus század franciája magát a legtökéletesebb lénynek tekintette. Ő beszéli a legtökéletesebb nyelvet, ő és egyedül ő van biztos és teljes birtokában a legtökéletesebb udvari műveltségnek és bizonyos leereszkedő elismeréssel
nézi, mint próbálkoznak Európa-szerte francia verseket írni, francia módra öltözködni
és viselkedni." (Eckhardt i. m. 71-2).
S az itt részletezett francia műveltségi fölénytudathoz kapcsolódik a francia
nyelv és stílus világossága (vö. Voltaire, Malherbe), „mert a racionalizmus korában
nem lehetett nagyobb érvet felhozni a franciák fölénye mellett, mint azt, hogy nyelvük
valamennyi nyelv között a leglogikusabb és legvilágosabb. Ezen kívül a francia a társas életre legalkalmasabb nép, összes kiválóságai a társas életben jutnak kifejezésre s
ízlésbeli fölényét is ennek köszönheti." (Eckhardt i. m. 72.)
Lehetne még folytatni a sort a francia vidék szépségének, a francia városok, különösen Párizs remek épületeinek, a francia konyhaművészetnek, a francia boroknak, a
francia bútoroknak a méltatásával, továbbá a francia kedvességnek és udvarlási szokásoknak, egyszóval a francia ízlésnek (ösztönös szépérzéknek, összhangnak és választékosságnak) és jómodornak az említésével. S meg kell állapítanunk, hogy a korabeli
Franciaországban mindez szinte túlzás nélkül fellelhető volt! - S ennek hatására a
XVIII. század folyamán szinte egész Európában elterjedt valamiféle gallo- vagy
frankománia. A német, osztrák, lengyel úri társaságok összejöveteleiket a párizsi társaságok mintájára szervezték, s mindenben azokat próbálták utánozni.
„Franciának lenni igen-igen értékes és jó pénzre átváltható természeti adomány
volt ez időben,..." (Eckhardt i. m. 74.)
Az iménti megállapítást támasztják alá a következő tények. - Descartes húsz
évig Hollandiában élt, majd 1649-ben Krisztina, Svédország királynője meghívta
Stockholmba, ahol filozófiára oktatta a királynőt. - Voltaire száz évvel később (1749ben) II. Frigyes porosz király meghívására Berlinbe költözött, ahol 20.000 livres fizetést kapott, kamarási címet szerzett s egyéb kitüntetéseket nyert. - 1765-ben II. Katalin
cárnő 15.0001 ivresért megvette Diderot könyvtárát, de használatra egész élete végéig
a filozófusnál hagyta, sőt évi 1000 livres fizetéssel a gyűjtemény könyvtárosává is kinevezte. 1773-ban Diderot Szentpétervárra ment, hogy a cárnőnek személyesen kifejezze háláját. - D' Alambert nem fogadta el sem II. Frigyes meghívását a Berlini Akadémia elnökségére, sem Katalin cárnőét, aki fia nevelésének a vezetésére kérte fel
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100.000 frank fizetéssel. - S még egy érdekes adalék: II. Frigyes porosz király a Berlini Akadémia nyelvévé a latin helyett a franciát tette.
A francia forradalommal a francia „a nemzet nyelve" (la langue de la nation)
lett. Majd hamarosan meghódította szinte egész Európa arisztokráciáit, azaz mintegy
25 országban - Törökországtól Portugáliáig, Hollandiától Lengyelországon, a Habsburg Birodalmon (benne Magyarországon) át Oroszországig, Norvégiában és Spanyolországban - az arisztokrácia franciául beszélt, levelezett, udvarolt, flörtölt. A
XVIII. századi Európában nagyon kellett szégyenkeznie annak az arisztokratának, aki
legalább a társalgás szintjén nem ismerte a francia nyelvet. A francia nyelv angliai, itáliai, németországi, oroszországi stb. elterjedtségéről olvashatunk érdekes adatokat a
Bárdosi V. - Karakai I. szerkesztésében napvilágot látott „A francia nyelv lexikona"
(Corvina, Budapest, 1996) c. nagyszerű munkában a „Francophonie" címszó alatt
(178-83). íme néhány érdekes adat a szócikkből:
„...a francia nyelv a XVIII. század végére olyan ideálisan kiforrott, kiegyensúlyozott nyelvvé vált, amely a nemzeti egységet és az egységes nemzeti nyelvet kereső számos európai ország számára példakép és elérendő cél lett. Az író és filozófus
PERRE B AYLE 1685-ben meg is állapította: a francia nyelv az európai népek közötti
érintkezés legfőbb eszköze. A francia forradalom századában a tudás és az elegancia
megtestesítője valóban a francia nyelv: CASANOVA franciául írta emlékiratait,
LEIBNIZ szintén franciául fogalmazta meg fontosabb müveit, MÁRIA TERÉZIA
császárné, II. FRIGYES porosz király és környezete franciául írt és társalgott, a németalföldi uralkodók, nemesek és kereskedők úgyszintén, II. RÁKÓCZI FERENC
franciául írta emlékiratait (Mémoires) és fiának ajánlott erkölcsi intelmeit (Reflexions
sur la vie civile et la politesse d'un chrétien)... A forradalom, majd NAPÓLEON
számos országban - Lengyelország, Itália stb. - tovább növelte a francia nyelv népszerűségét... Walerloo után azonban a helyzet kezdett megváltozni..." (i.m. 180-1).
Magyarországon a francia nyelv társasági használata igen erős volt az első világháborúig, de a tehetős családok gyermekeiket (különösen a leányokat) még a két világháború közötti időben is szívesen taníttatták franciára.
A francia nyelv tengerentúli terjedésének egy másik vetülete Franciaország több
évszázados gyarmatosítási politikájával kapcsolatos, de ezzel a jelen tanulmány keretei között nem foglalkozunk.
IV. A francia a diplomáciai és a nemzetközi kommunikáció nyelve
„A francia nyelv már a XVII. században kezd kivételes helyet kapni a nemzetközi érintkezésekben, de csak a XVIII. században válik a „diplomácia anyanyelvévé"
- olvashatjuk Hermán József munkájában (1966, 246).
Nézzük meg milyen okai, mozgatórugói voltak az imént idézett tényszerű megállapításnak. Beszélhetünk társadalmi-politikai tényezőkről, mint a francia monar-

chia hatalma és tekintélye, annak kulcspozíciója az európai kontinensen, a francia
irodalom kisugárzása, s különösen a francia felvilágosodás és forradalom hatása az
európai értelmiségre, a francia arisztokráciának a korábbiakban már említett kifinomult életmódja, illetve annak utánzásra ösztönző hatása. De mindemellett nem győzzük eléggé hangsúlyozni azt a nyelvészeti tényt, hogy a két klasszikus évszázadban a
francia modern nyelvvé kristályosodott, s teljességgel alkalmassá vált „a gondolatok
világos közlésére, finom árnyalására és szükség esetén játékos eltitkolására".
Meg kell jegyeznünk, hogy a francia nyelv nemzetközi használatának a kezdetei
még korábbi időszakra datálódnak. - „A XII-XIII. század folyamán egyébként, amikor is a latint Európa számos országában hivatalos nyelvként használták, a francia
nyelv - Franciaország irodalmi, művészeti, tudományos, politikai és gazdasági súlyának köszönhetően - Európa szerte mint második nemzetközi nyelv volt használatos." (Bárdosi - Karakai, 1996, 179).
Sőt elmondhatjuk, hogy a francia nyelv fennmaradt első írásos dokumentuma,
„Strasbourgi eskük" szövege (842) is a „diplomácia", nevezetesen a „katonai diplomácia" jegyében fogant. íme a magyarázat:
„842 február 14-én Strasbourgban Nagy Károly két unokája, Kopasz Károly, a
„nyugati Frankhon" és Német Lajos, a „keleti Frankhon" királya szerződést kötött a
harmadik fivér, Lothár ellen, aki vissza akarta állítani a birodalom régi egységét, persze a saját uralma alatt. A szerződést nyilvános eskütétellel pecsételték meg, hadseregeikjelenlétében. Először Német Lajos esküdött meg franciául arra, hogy testvérét,
Károlyt mindenben segíteni fogja, és nem szövetkezik ellene Lothárral, majd a francia
király, Kopasz Károly mondott hasonló szövegű esküt németül, pontosabban rajnai
frank nyelvjárásban. Az eljárás okai világosak: mindegyik király a másik fél hadseregének nyelvén esküdött, hogy szövetségesének katonái is megértsék, mire kötelezte
magát. A királyok esküje után a hadseregek mondanak esküt, de most már mindegyik
a maga nyelvén: Károly hadserege franciául, Lajosé németül. Mindegyik sereg szavatolja saját királya esküjét, s kötelezi magát arra, hogy királyától minden segítséget
megvon, ha esküjét nem tartja be. Az esküszövegeket egy IX. századi történetíró,
Nithard műve őrizte meg számunkra. így keletkezett a híres Strasbourgi eskü, a francia nyelv legrégibb szövegemléke." (Hermán, 1966, 134)
Fel kell hívnunk azonban a figyelmet arra, hogy ez az időszak (a IX. század közepe) még korántsem a francia diplomáciai nyelvhasználat kezdete. Nem, ez csak egy
korai momentum. Ahhoz, hogy a francia a diplomácia nyelvévé váljon, még el kellett
telnie jó néhány évszázadnak...
Elméletileg a nemzetközi jog korábban egyáltalán nem fogalmazta meg egy diplomáciai nyelvnek a kijelölését, elfogadását. A nemzetközi közjogban nemigen találkozunk erre vonatkozó írásos kitételt. A gyakorlatban mindig az volt a diplomácia
nyelve, amelynek használatában a szerződő felek (államok) megállapodtak. Explicit
módon tehát egyetlen nyelvet sem ismertek el (így a franciát sem!) speciális nemzetközi nyelvnek. A francia nyelv diplomáciai jellegű használata mindig egyedi megállapodás alapján történt. Meg kell jegyeznünk, hogy ez a használat nem föltétlenül hozható közvetlen összefüggésbe Franciaország politikai vagy katonai fölényével. Ily
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módon a francia nyelvnek a nemzetközi érintkezésben elfoglalt helye bizonyos véletlenek játékaként alakult ki.
Mint ismeretes, a középkorban, de még azután is Európában a szerződéseknek,
mint minden hivatalos iratnak a nyelve a latin volt. A latint használták a nemzetközi
kapcsolatok gyakorlatában pl. az újonnan érkezett nagykövet bemutatásakor vagy a
szerződések szövegének a megfogalmazásakor, s egyéb alkalomból is.
Több érvet is fel lehet hozni a latin használata mellett, melyek közül legfontosabb talán a következő három indok: 1. Gyakorlati érv az, hogy a latin az egyházi
személyiségeknek (püspökök, bíborosok) volt a nyelve, s közülük került ki a diplomáciai képviseletek személyzete. 2. A másik fontos érv az, hogy a latin lévén holt
nyelv, nem anyanyelve egyetlen élő személynek sem, tehát használata nem idézhet elő
sértést vagy sértődöttséget. 3. Latin nyelven rendelkezésre álltak a jól megformált,
szabatos levelezési fordulatok, a köszöntők, a bevezetők és a záró formulák. Tehát biztosak lehettek e fordulatok helyes interpretációjában. Ide vehetünk még egy további történelmi vonatkozású - okot is, nevezetesen azt, hogy a Német-Római Szent Birodalom nyelve csakis a latin lehetett. S ekkor jött - 1520 táján -V. Károly által annak
felismerése, ha uralkodóként a latin nyelvet beszéli, akkor elismeri a Német-Római
Császárság felsőbbrendűségét, ha viszont fokozatosan elutasítja a latint, akkor szembehelyezkedik a császár szándékával.
A XV-XVI. században az európai nyelvek még nem érték el azt a fejlettségi fokot - ami a kifejezések szabatosságát illeti - hogy azokat egyértelműen és félreérthetetlenül lehessen szerződések megfogalmazására használni. A XVII. század végére a francia nyelv viszont már alkalmasnak bizonyult erre a „küldetésre".
A reneszánsz és a humanizmus kora után a latin egyre inkább elveszítette korábbi jelentőségét. Azzal ugyanis, hogy a latint klasszikus formájában igyekezték
megőrizni, illetve helyreállítani, elszakították azt az élő és létező világtól. A XVII.
század során sok új jogi, gazdasági, politikai fogalom keletkezett, olyanok, amelyeket
nem lehetett többé latinul kifejezni.
Egyéb tényezők is meggyorsították a latin nyelv használatának a visszaszorítását; ilyenek voltak a könyvnyomtatás felfedezése, és a protestantizmus megjelenése. Mindkettő a nép (a tömegek) nyelvét részesítette előnyben a latinnal szemben.
Másrészt, változások mentek végbe a diplomáciai személyzet összetételében is.
Az egyházi személyiségek helyét fokozatosan átvették a civil diplomaták és a katonatisztek. Egyes nemesi ifjak 16 évesen kezdték diplomáciai karrierjüket, amikor még
nem beszélték jól (vagy egyáltalán nem) a latin nyelvet. A nyelvi vonatkozásokon túl
voltak történelmi-politikai okok is. Az 1648-as westfáliai békekötéskor a Szent Birodalom nagykövetei kiemelték azt a tényt, hogy a latin nyelv a birodalom nyelve, s ezt
a többi nagykövet rossz néven vette; ők ugyanis a latint addig semleges nyelvnek tekintették. Ettől kezdve erősen veszített súlyából, bár a már említett 1648-as westfáliai
békeszerződést megelőző tárgyalások, amelyek a legyőzött Német-Római Császárság
és a győztes Franciaország között zajlottak, még latin nyelven folytak, s a szerződés
eredeti nyelve is a latin volt. Harminc évvel később, a Nimégue-i szerződés idején,
XIV. Lajos győztes háborúi után Franciaország a hatalom csúcsán volt, s mégis még
ekkor is a tárgyalások szinte teljes egészében latin nyelven folynak. A békeszerződés viszont több részből áll: már született egy szerződés francia (!) nyelven
Hollandia és Franciaország között, egy másik, kétnyelvű szerződés Franciország és
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Spanyolország között, és létezik egy szerződés a győztes Franciaország és a legyőzött
Német Birodalom között latinul, tehát a legyőzött nyelvén!
IV. 1. A francia nyelv egyeduralma a diplomáciai kapcsolatokban
(1714-1919)
Az előzőekben leírtakkal éppen ellenkező módon köttetett meg 1714-ben a
rastadti békeszerződés. XIV. Lajos uralkodásának végén Franciaország súlyos katonai
vereségeket szenvedett, s lám első alkalommal francia nyelven szövegezik a szerződést, s mi több: nincs latin nyelvű szöveg! Minderre íme az egyszerű magyarázat. De
Villars marsai, francia követ nem tudott latinul, míg Savoyay Jenő herceg, osztrák főparancsnok, a császári oldal tárgyaló képviselője kiválóan beszélte a francia nyelvet.
Ily módon a rastadti szerződést csak francia nyelven fogalmazták meg, de mellékeltek
hozzá egy „mention spéciale"-t, amely pontosítja, hogy olyan kivételről van szó, amelyet későbbi szerződések esetében egyáltalán nem lehet precedens értékűnek tekinteni.
S mintegy fél évszázadon át valamennyi szerződéshez külön megjegyzésként odabigygyesztik, hogy - egyedi esetről lévén szó - különben a francia nyelv használatát hivatalosan nem akceptálják.
Ötven évvel később, 1763-ban a párizsi szerződésben hagyták el először az említett kitételt a szerződés aljáról, s ezzel mintegy jelezték azt a tényt, hogy az elfogadott nyelv a francia. Mindehhez vegyük még hozzá azt a tényt, hogy 1763-ban
jóllehet Franciaország a legyőzött fél, az egykor megfogalmazott szerződés francia
nyelven mondja ki az indiai gyarmatainak elvesztését. S ez az írásban soha nem rögzített konvenció több mint másfél évszázadon át a diplomácia íratlan szabályaként élt
tovább egészen az első világháborút lezáró 1919-1920-as versailles-i béketárgyalásokig.
A XVIII-XIX. században a diplomaták már teljességgel világi emberek, műveltek, akik számára a francia nyelvismeret teljesen természetes dolog. S mi több, a
diplomáciai kongresszusok többé nem csak szakértők szűk körének a részvételével
zajlanak, hanem jelen vannak a hölgyek is. A diplomatafeleségek elkísérik férjeiket a
konferenciavárosba, ahol eltöltenek néhány napot, hetet. Ez idő alatt társasági életet
élnek, s teljesen természetes, hogy a felsőbb társadalmi réteghez tartozó hölgyek franciául társalognak a szalonokban, egymás között s a személyzet jelenlétében is, hogy
azok ne értsék őket. S vegyük még mindehhez azt a tényt, hogy a hölgyek számára oly
fontos divat (parfümök, parókák, ruhák, bútorok) nyelve is a francia.
A társadalmi vonatkozásokon túl még egyszer felhívjuk a figyelmet arra az előzőekben már részletezett nyelvi tényre, hogy ebben az időben a francia nyelv már a
kor színvonalán álló olyan modern nyelvvé fejlődött, amely kiválóan alkalmasnak
bizonyult a diplomáciai nyelv szerepének betöltésére. A két klasszikus század nyelvművelői tudatosan csiszolták a francia nyelvet. Elegendő itt újra megidézni a
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Malherbe-től felállított hármas igényt: „clarté, pureté, et précision". A précision
'pontosság' abban a korban többek között azt is jelentette, hogy a nyelv használói
igyekeztek mindennemű ekvivalens és szinonim jelentést kiküszöbölni; legfőbb törekvésük az egyértelműség maximáis elérése volt. Az egyértelműségé, amely bizony
nagy előnye egy diplomáciai nyelvnek. Rivaroltól származik a mondás: „Ce qui n'est
pas clair, n'est pas fran?ais" 'Ami nem világos, az nem francia'. A kiművelt francia
nyelv - az időközben kialakult diplomáciai formuláival, amelynek a jelentése állandósult az évtizedek során - garanciát jelentett a nemzetközi érintkezés területén.
IV. 2. Az angol-francia kétnyelvűség időszaka (1919-1945)
Térjünk vissza az 1919-1920-as versailles-i béketárgyalásokhoz. Milyen pragmatikus okok játszottak közre akkor ott, Versailles-ban?
Első alkalommal fordult elő, hogy nem európai országok-az Egyesült Államok
és Japán - is részt vettek az európai béketárgyalásokon. Márpedig az amerikaiak akkor
(és azóta is), amikor beavatkoztak az európai politikába, mindig vissza- utasították azt,
hogy az anyanyelvükön kívül egy másik idegen nyelvet használjanak. Ezt az elvet még
az 1783-as Washingtoni határozat rögzítette.
Lássuk, kik ültek, illetve kik voltak a „lapleosztók" Versailles-ban a tárgyalóasztal körül? Ott volt Wilson, amerikai elnök, aki egyáltalán nem tudott franciául,
aztán az angol Lloyd George, aki nagyon rosszul beszélte a franciát, míg ott találjuk
Franciaország képviseletében az angolul jól beszélő Clémenceau-t és Sonnio-t az olasz
minisztert, aki angolul és franciául is beszélt. Tehát ugyanolyan véletlen és praktikus
érvek szóltak 1919-1920-ban az angol tárgyalási nyelv mellett, mint amilyenek másfél
évszázaddal korábban a francia mellett. (Talán megengedhetünk egy kicsit epés megjegyzést: minden bizonnyal nagy hasznára lett volna a francia nyelvnek nemzetközi jelentősége és diplomáciai nyelvi státusa megőrzése szempontjából, haClémenceau nem
beszél angolul. Hát igen, nagy dolgok is gyakran véletleneken múlnak...) A versailles-i konferencia nyelvhasználata miatt aztán méltatlankodni, majd tiltakozni kezdett a Francia Köztársaság elnöke, a Francia Akadémia és még sok más szervezet és
személyiség. De a dolgokat nem lehetett meg nem történtekké tenni. Ezek a tiltakozások nem hoztak sikert, és ennek a „nyelvhasználati újítás"-nak a francia nyelvet
illetően súlyos következményei lettek.
A két világháború közötti időszakban a nemzetközi tárgyalások és szerződések
nyelve alapvetően az angol és a francia. Az Amerikai Egyesült Allamok egyre intenzívebben vesz részt az európai politika és gazdaság alakításában.
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IV. 3. A többnyelvűség korszaka (1945-): a nemzetközi intézmények
nyelvhasználata
A második világháborút követően, az ENSZ létrehozását előkészítő San Francisco-i konferencián, 1945 tavaszán öt hivatalos nyelvet fogadtak el: a franciát, az
angolt, az oroszt, a spanyolt és a kínait. Időközben hivatalos nyelvi státust kapott még
az arab is. Az ENSZ-ben a belső hivatalos dokumentumok azóta is csak két nyelven angolul és franciául - készülnek, s a plenáris üléseken angolról franciára illetve franciáról angolra nem tolmácsolnak.
Itt is el kell mondanunk, egy esetet. Az Egyesült Államok már az ENSZ megalakulásakor az egyetlen belső munkanyelvnek csak az angolt ajánlotta, mondván: az a
legelterjedtebb nyelv a gazdasági és az üzleti élet területén. A többi delegáció tagjaiban már akkor nyugtalanság alakult ki a nyelvi köntösbe bújtatott angolszász hegemóniajövőképe miatt, s ezért felsorakoztak az akkori francia ENSZ-képviselő, Georges
Bidault mögé azzal a szándékkal, hogy a franciát is elfogadtassák belső munkanyelvként. Az angol ellenében szavaztak a latin-amerikai, a közel-keleti országok és a Szovjetunió képviselői. A francia nyelvet tehát többségi szavazással elfogadták az angollal
egyenrangú (másik) belső munkanyelvként.
IV. 4. Az Európai Unió nyelvhasználatáról
Mint ismeretes, az Európai Unió egyik elődjét, az Európai Szén- és Acélközösséget Róbert Schuman francia politikus álmodta meg, s ő dolgozta ki azt a később Schuman-tervnek nevezett javaslatot, amely végül is a szervezet létrehozását
eredményezte 1951-ben. Az alapító országok Franciaország, Németország, Olaszország és a Benelux-államok voltak. A nyelvi kérdés már ekkor problémaként jelentkezett. A szerződő országok alapvetően egyetértettek abban, hogy mind a négy
nyelv (francia, német, olasz, holland) egyenrangú. „A franciák azonban, mivel a szerződés francia nyelven született, ahhoz ragaszkodtak, hogy a végrehajtási utasítások és
a bíróság általi jogértelmezések szintén franciául szülessenek meg, illetve a francia
szöveg legyen az irányadó." (Szabari 1999, 116). A németek ezzel szemben a négy
nyelv teljes egyenjogúsága mellett kardoskodtak. „Végül 1952-ben a külügyminiszteri
konferencia a német javaslatot fogadta el, és az ott született jegyzőkönyv kimondja a
négy nyelv egyenjogúságát és egyenrangúságát... Ez az elv mindvégig megmaradt a
későbbi fejlődés és bővülés során, így emelkedett a hivatalos és munkanyelvek száma
időközben 1 l-re... Az Unió hivatalos közlönye mind a 11 hivatalos nyelven megjelenik." (Szabari 1999, 117-8). A Bizottságban kezdetben a francia nyelv volt a leginkább használatos (a brüsszeli székhely miatt is), az 1972-es csatlakozás után az angol
is felzárkózott a francia mellé, és napjainkban ez a két nyelv vált az ún. elsőszámú
munkanyelvvé vagy „szövegező nyelvvé". „Bár 1993. szeptember 1-jén német kérésre
a Bizottság formálisan megerősítette, hogy a belső használatra szánt bizottsági doku85

meritumok a jövőben az angol és a francia mellett németül is rendelkezésre állnak
majd, a gyakorlat ennek mind a mai napig nem felel meg." (Szabari 1999, 119). Egy
2001 -es adat szerint a belső dokumentumoknak mindössze 11 százalékát fordították le
német nyelvre. Egy magát megnevezni nem kívánó olasz nemzetiségű EU-diplomata
szerint a tárgyalások a nagyobb plénumokon általában angol nyelven kezdődnek, de
mire egy belső, szűkebb körben a végső döntésre kerül egy-egy dolog, igen sokszor
azon veszik észre magukat, hogy már teljesen áttértek francia nyelvre... Tehát a francia nyelv még mindig erősen tartja magát a diplomáciai dokumentumok megszövegezése terén.
Nyelvhasználat a nemzetközi szervezetekben
A továbbiakban áttekintjük a francia nyelv jelenlétét, szerepét néhány
nemzetközi szervezetben:
Szervezet

Nyelvek

Egyesült Nemzetek Szervezete

angol, francia, spanyol, orosz, kínai, arab

ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (ECE)

angol, francia, orosz

Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés
Szervezete (OECD)

angol, francia

Nemzetközi Energia Ügynökség

angol, francia

Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA)

angol

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)

angol, francia, német, orosz

Európai Unió, Európai Bizottság,
Európa Parlament, Európai Bíróság

11 nyelv; belső munkanyelvek: angol, francia,
(német)

Európai Beruházási Bank (EIB)

angol, francia

Európa Tanács

angol, francia

Európai Biztonság és Együttműködés Szervezete

angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol

Közép-Európai Kezdeményezés

angol

Eszak-Atlanti Szerződés (NATO)

angol, francia

Nyugat-Európái Unió (WEU)

angol, francia

Duna Bizottság

francia, orosz

Postai és Telekommunikációs Igazgatás Európai
Konferencia (CEPT)

francia, (angol, német)

Európai Polgári Repülési Konferencia

angol, francia

Európai Űrkutatási Ügynökség

angol, francia, német

Európai Szabadalmi Szervezet

angol, francia, német

Nemzetközi Olimpiai Bizottság

angol, francia

Iszlám Konferencia

arab, angol, francia

Arab Liga

arab, angol, francia

Föltétlenül említést érdemel, hogy az Európai Unió joggal, jogharmonizációval foglalkozó kiadványai túlnyomó többségükben csak francia nyelven jelennek meg.
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S még egy érdekes adat. A Vatikán a diplomáciai levelezésre és a nemzetközi
vonatkozású ügyintézésre megőrizte a francia nyelv elsődlegességét. A legutóbbi
idők pápái (VI. Pál és II. János Pál) az ENSZ-ben szintén francia nyelven nyilatkoztak.
V. A frankofónia mai helyzetéről
A francia nyelv ma öt kontinens ötvenhat országában van jelen különböző
mértékben és minőségben. Vannak olyan országok és régiók, amelyekben a franciát a
lakosság többsége anyanyelvként és hivatalos nyelvként is használja (Franciaország,
Belgium, Svájc, Monaco, Québec, stb.) Más országokban elfogadott első vagy második hivatalos nyelv, továbbá a kultúra és az oktatás nyelve is (Kongó, Szenegál, Marokkó, Zaire, stb). S vannak olyan országok, ahol a francia ugyan nem hivatalos nyelv,
de az oktatásban, s a mindennapi élet számos területén széles körben elterjedt (Algéria, Egyiptom, Kambodzsa).
Mindent egybevetve kb. 120-130 millió tényleges frankofónról beszélhetünk,
azoknak a száma viszont, akik a mindennapi élet különböző területein rendszeresen és
„többé-kevésbé normatív módon" használják a francia nyelvet kb. 240-260 millióra
tehető.
* * *
Összegzésként és intelemként megállapíthatjuk, hogy a francia nyelv mind a
beszélők számát illetően, mind pedig a nemzetközi kommunikációban betöltött „második" posztot tekintve - évszázadok óta - igen előkelő helyet foglal el a világ nyelveinek sorában. Sajnálatos tény viszont, hogy ma Magyarországon a nyelvtanulók között
közel sem foglalja el az őt megillető helyet.
Fel kell hívnunk elsősorban az ifjú nemzedék figyelmét arra a tényre, hogy ma
annak, aki az Európai Unió valamely intézményében vagy hivatalában akar munkát
vállalni, felsőfokú angol és francia /hangsúlyozom: angol és francia!/ nyelvtudással
kell rendelkeznie, és ehhez jön még egy harmadik EU-ban használt nyelvnek vagy egy
Európán kívüli világnyelvnek (orosz, arab, kínai japán) az erős középfokú ismerete.
Az Európai Unió előszobájában, sajnos, hazánk polgárainak többsége ettől a „nyelvtudás-kívánalom"-tól még meglehetősen távol jár...
Irodalom:
Bárdosi Vilmos - Karakai Imre, A francia nyelv lexikona.
Corvina, Budapest, 1996.
Eckhard Sándor, A francia szellem. Magyar Szemle Könyvei XIV. kötet
Budapest 1938/Attraktor, Gödöllő. 2003.
Giscard d'Estaing, Valéry, A franciák.
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2002.
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Éd. MicroBuss, Clermond-Ferrand, 1998.
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Dr. Mihalovics Árpád 1973-ban szerzett orosz-francia szakos középiskolai tanári oklevelet a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1977-ben bölcsészdoktori címet, 1988-ban a nyelvtudomány kandidátusa fokozatot szerezte meg. 1999-ben a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen habilitált
nyelvtudományból. 24 évet tanított a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán: 10 évet az
Orosz Nyelv és Irodalom tanszéken, 14 évet a Francia Nyelv és Irodalom Tanszéken,
amelynek alapító tanszékvezetője volt. 1993-1995 között három félévben a Trieste-i
Egyetemen vendégtanár, majd 1998-2000 között 4 féléven át a párizsi Sorbonne
Nouvelle Egyetem vendégprofesszora. 2000 óta a Veszprémi Egyetem Francia Nyelv
és Irodalom Tanszékén dolgozik; tanszékvezető egyetemi tanár. Kutatási területe: a
nyelvészeti pragmatika, nyelvtipológia, a politikai és diplomáciai nyelvhasználat, magyar-francia-orosz-olasz kontrasztív nyelvészet. Publikációi: 70 tanulmány és 3
könyv a nyelvtudomány, afelsőoktatás és a kultúra témaköréből.
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A városról, a megyéről, a régióról, az egyetemi karról
és a multifunkcionális csarnokról
Interjú dr. Magyar Leventével, Jászberény polgármesterével
Dr. Magyar Levente tizennégy éve Jászberény polgármestere. A magyar közigazgatás elismert szakembere európai politikus. 1991 óta a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének elnöke. Ez a szövetség - amelyet manapság 100
magyar kisváros alkot - választotta az Európa Tanács Helyi Önkormányzatok és Régiók Kongresszusának állandó tagjává 1996-ban. Az Önkormányzati Szövetségek Tanácsának soros elnöke, a Magyar Városok Szövetsége társelnöke. Számos alapítvány
kuratóriumának tagja, a legkülönbözőbb ágazati érdekegyeztető fórum résztvevője.
1993-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje kitüntetésben részesült,
1997-ben az „Év polgármestere" lett, 2003. március 15-én a belügyminiszter „A Köz
Szolgálatáért érdemjel" arany fokozatát adta át Jászberény polgármesterének, majd
2003. augusztus 20-án Mádl Ferenc köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét adományozta dr. Magyar Leventének.
- Kitüntetései, elismerései fölsorolásából, s abból, hogy négyszer választották
meg Jászberény polgármesterének, kitűnik; helyben népszerű, ugyanakkor országosan
is elismert politikus. Ez alatt a tizennégy év alatt egyszer sem fordult meg a fejében,
hogy előbbre lépjen a politikusi ranglétrán, s tapasztalataival akár Jász-NagykunSzolnok megyét, akár az országos, a „nagypolitikát" szolgálja?
- Nem, erre nem gondoltam! A megyei önkormányzatot, mint földuzzasztott
gazdasági-műszaki ellátó szervezetet nem tartom a jövő magyar közigazgatása autentikus szervének, az országos politikában pedig jórészt leosztottak a funkciók. Az
egészségügy - ahol esetleg számításba kerülhettem volna - sohasem volt az SZDSZ
tárcája. Azt sem tartom hátránynak, hogy jól érzem magam Jászberényben, őszintén örülök azoknak az eredményeknek, amelyeket elértünk és még inkább drukkolok azoknak a
céloknak a beteljesüléséért, amelyeket meghoz a közeljövő. Az sem utolsó szempont legyünk őszinték -, hogy olykor riasztó, ami a nagypolitikában történik.
- 1945. február 16-án a nyugati határszélen, Szentgotthárdon született. A szentgotthárdi gyerek hogy került a Jászságba ?
- Háborús gyerek vagyok, véletlenül születtem éppen Szentgotthárdon. A szüleim a front elől menekültek nyugatra és én ott kívánkoztam a világra.
- Honnan, miért menekültek?
- Családom - apai ágon - nagybányai. Édesapámat, néhai dr. Magyar Leventét
Észak-Erdély visszacsatolását követően bízták meg vegyészmérnökként a nagybányai
Feniks vegyipari vállalat igazgatásával. Ez az a gyár, ahonnan 2000. februárjában a
Tiszán végigsöpört cianid-szennyeződés kiindult. Édesapám igazgatósága nem bizo89

nyúlt hosszú életűnek; tartalékos tüzér századosként szolgálatra hívták be. Abban az
egyenruhában kényszerült menekülésre, a történelem során immár másodszor Nagybányáról. Először Trianon kötött útilaput a talpa alá. Magyarországon letette a közjogi
szakvizsgát és Jászapátiban a Tiszavidéki Banknak lett az igazgatója. Ott ismerkedett
meg édesanyámmal, úgyhogy fele részben partiumi, fele részben jász vagyok.
- Merre sodródtak tovább a háborúban?
- Ausztriáig jutottak, ott estek, estünk amerikai fogságba, majd az amerikaiak
visszaadtak bennünket Magyarországnak. Budapestre kerültünk, édesapám a Gyárkémény és Kazánépítő Vállalatnál kapott munkát. Gyerekkori nyaraimat azonban leginkább Jászapátiban töltöttem a rokonoknál. Az egyetem elvégzését követően feleségem
Jászdózsán kapott fogorvosi állást, az tűnt ésszerűnek, hogy én is vele jöjjek. A jászberényi Erzsébet Kórház sebészeti osztályán helyezkedtem el 1974 szeptemberében.
- Minden erejével, minden idegszálával orvosnak készült. Érettségi után többször nekirugaszkodott a felvételinek, öt évig dolgozott az egészségügyben, míg elkezdhette az egyetemet. A jászberényi kórházban végigjárta a ranglétrát; alorvos, adjunktus, főorvos. Közben letette sebészi szakvizsgáját. A nyolcvanas évek második felében
három évet dolgozott sebész szakértőként Algériában. Minden az egészségügyhöz kötötte. Hazai, és nem kizárt, hogy további nemzetközi szakmai karrier várta. Arra a
szakmára, a gyógyításra tette föl életét. Aztán belépett a Szabad Demokraták Szövetségébe és Jászberény polgármestere lett. Most már úgy tűnik, végleg a sterilizálóban
hagyta a szikét. Hogyan élte meg a rendszerváltást, miként érlelődött meg elhatározása, hogy addigi élethivatásáról, a gyógyításról a politikára vált?
- Amikor visszatértem Algériából, a kórházi osztályon új helyzet fogadott. Az
addigi főorvost fölmentették. Mivel helyből nem lehetett pályázni, és az SZDSZ
komoly szándékkal fordult hozzám a polgármesterséget illetően, elfogadtam a párt
ajánlatát.
- Soha, egy percre sem bánta meg döntését?
- Nyilván akadtak percek - többször is -, amikor nehezen viseltem el a közszolgálattal óhatatlanul együtt járó gáncsoskodást, meg nem értést. Egy településen
mindenért a polgármester felel. Azért is, amiről valójában édeskeveset tehet, de hát
éppen ö a polgármester. Manapság sem ritkák azok a percek, amikor úgy érzem; maradtam volna inkább hasi sebész! Ám, ha elmúlnak, és Magyarország, benne Jászberény rendszerváltás utáni történetét végiggondolom, úgy vélem, talán mégsem baj,
hogy szakmát váltottam és lehetőségeimhez képest részese, sőt olykor - ha nem tűnik
szerénytelenségnek - előmozdítója lehettem a pozitív történéseknek.
- Több mint egy évtizedes európai tanácsi munkája mit érlelt meg Önben?
- Rengeteg tapasztalatot. Bekerültünk - társaimmal együtt - egy addig ismeretlen, új kulturális környezetbe, amelynek egyik legfőbb erénye a tolerancia, a másság minden szintű elfogadása. Másként aligha tanácskozhatnának békésen 46-48 európai ország küldöttei Strasbourgban. Rá kellett döbbennem, mennyire hiányoztak Ma90

gyarországon a kiegyenlítő mechanizmusok a szociális segélyezésben, a munkanélküliség kezelésében, úgyszólván a teljes humán szférában. Az Európai Unió nem fölösleges, hiábavaló, üres struktúrákat akar „ránk erőltetni"! Ellenkezőleg. A sokat kárhoztatott bürokrácia arra való, hogy a közpénzeket irányítottan és ellenőrzötten lehessen elkölteni. Joggal várja tőlünk azt, hogy a megfelelő célra szánt összegek a köz
javát szolgálják, és felhasználásuk pontosan követhető legyen. Megnyílt annak a lehetősége számomra, hogy bennem is föloldódjanak azok a belénk ivódott feszültségek,
amelyek a nem tudásból fakadtak, abból, hogy mi egy egészen másfajta rendszerben
nőttünk föl, abban szocializálódtunk; vajon, hogyan néznek most ránk és mi magunk
hogyan szemléljük magunkat? Saját magunk meggyőzését követően a többi volt szocialista országbeli küldöttel együtt meg kellett győznünk a nyugat-európaiakat arról,
hogy nem vagyunk másfajta állampolgárai Európának, és mi sem törekszünk másra,
mint amit ők képviselnek.
- Okozott-e nyelvi problémát megbízatása?
- Nem, mert angolul és franciául beszélek.
- A Strasbourgban évente megtartott kongresszuson kívül milyen feladatoknak
kellett eleget tennie?
- Többfélének is. Egyedi megbízatásként csaknem valamennyiünket beosztottak
egy-egy országba az ottani választások tisztaságának ellenőrzésére. Én Ukrajnát kaptam, ahová sajnos más elfoglaltságom miatt végül is nem tudtam kimenni. Az Európa
Tanács Egészségügyi Bizottságában foglalkoztunk pl. a kórházak állapotával és felzárkóztatásuk lehetőségével, a cigányság, azaz a kisebbségek helyzetével is.
- Mire jutottak kórházügyben ?
- Arra, hogy az egészségügy minden ország saját és sajátos nemzeti ügye. Még
ajánlásokat sem lehet egységesen megfogalmazni, akkora a különbség mondjuk az ukrán, vagy a román kórházak között. Nincs általános megoldás, csak az illető országra
szabott egyedi.
- A magyar egészségügy ezer sebből vérzik. Egy-egy horzsolást behintőporoznak, aztán vagy ugyanott, vagy másuttfakadföl afekély. Jászberényt sem kerülte el
a baj: az Erzsébet Kórház - az Ön korábbi munkahelye - szülészeti-nőgyógyászati
osztályának munkatársai „lázadtak föl" túlmunkájuk ellen. Ön orvosként és polgármesterként egyaránt kutyaszorítóba került?
- Miután tisztázódott számomra miből adódik a feszültség az osztály orvosai és
az igazgató között, határozottan mondhatom, nem! Olyan munkajogi vitáról volt szó,
amit a kórházigazgató nem tudott kezelni, ezért a kórház tulajdonosához, az önkormányzathoz fordult. Orvos voltam, pontosan ismerem kollégáim helyzetét. Az egészségügy iránti elkötelezettségemet sohasem fogom megtagadni. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy nekem személy szerint szolidaritást kell vállalnom olyannal, ami a többség
érdekei ellen hat.
- Ezért talán neheztelnek Önre volt kollégái...
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- Neheztelhetnek, de ismétlem: ketté kellett választanom a város érdekét - amelyet előterjesztésemben valóban én fogalmaztam meg - és az adott osztály orvosainak
vélekedését.
- Milyen döntés született?
- Az önkormányzat fölhatalmazta a kórház igazgatóját, hogy bármely lépést
megtegyen az osztály munkájának normalizálása céljából.
- Ezzel az ügy lezárult?
- Tulajdonképpen igen. Ugyanakkor az érintett hat orvos személyiségi jogi pert
indított ellenem és a kórházigazgató ellen, mert szerintük hamisan állítottuk, hogy
megtagadták a munkavégzést.
- Fáj Önnek ennek az ügynek a „kihordása"?
- Persze, hogy nem esik jól, ám ugyanúgy el kell viselnem, mint más viták más
támadásait.
- Megalakul-e a Jászság Köztársaság?
- Értem a kérdést. Ha alaposan megvizsgáljuk a magyar történelmet, hamar rájövünk, hogy az ezer évesnek hirdetett megyerendszer korántsem ezer éves, tehát önmagában nem érv a megyék megtartása mellett.
- Különösen nem érvényes Jász-Nagykun-Szolnok megyére! A megye neve is
csak a rendszerváltást megelőző identitásküzdelmekben bővült három tagúvá, addig
csak Szolnok megyének hívták. Ez a megye az Alföld szívében az 1876-os közigazgatási rendezéskor jött létre; a Jászságból, a Kunságból, a Tiszazugból és a Tiszamentéből. Akkor vált Szolnok megyeszékhellyé, amikor gazdasági erejét, lakosságának
számát és társadalmi kisugárzását tekintve kisebb, erélytelenebb város volt, mint a
Jász-Kun Kerület korábbi székhelye, Jászberény, vagy a Kunság ,/ővárosa " Karcag.
A 20. század elsőfelében kiépültek Szolnokon a megyei intézmények, majd a szocializmus évtizedei duzzasztották a „kreált megye" izmos székhelyévé a Tisza-parti várost. A kérdés az most már; mi legyen a megyék sorsa, hogyan alakuljon a régiókfeladata? Mindez persze egyetlenfő szempontból érdekes: mit kell tennünk a magyar vidékfelemelkedéséért, elnéptelenedése megakadályozásáért?
- Ahhoz, hogy a vidéki ember teljes jogú állampolgárnak érezze magát, meg
kell teremtenünk a normális élet feltételeit - beleértve a munkahelyet, a munkalehetőséget, a kulturálódás, a sportolás lehetőségeit is -, és ki kell építenünk az ezt szolgáló infrastruktúrát. 1991-ben eldőlt, hogy a megye önálló bevétellel nem rendelkezik, kizárólag a meghatározott célra „leosztott" állami pénzt osztja tovább, és működteti abból intézményeit; pl. a megyei kórházat, a megyei könyvtárat, a megyei múzeumi hálózatot, a megyei pedagógiai intézetet, a fennhatósága alá tartozó tanintézeteket
és sorolhatnám. Erre mondtam, hogy ez a megye nem más, mint egy jókora gazdaságiműszaki ellátó szervezet. Világosan látszik az is, hogy a ránk erőszakolt hét tervezési,
statisztikai régió ebben a formában nem váltja be a reményeket. Ha saját régiónkat, az
Észak-Alföldit vesszük szemügyre, azt látjuk, hogy alapvető összetartó ereje hiányzik.
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A Jászság legnagyobb része észak felé, Heves megye és Szlovákia irányába, valamint
a Központi régió, azaz a főváros agglomerációja, Gödöllő felé orientálódik és nem a
mostani régió természetes központja, Debrecen felé. Ha komolyan vennénk bizonyos
tudományágak ajánlásait és megnéznénk az EU régió kritériumait, hamar rájönnénk,
hogy Kelet-Magyarország és az Alföld valójában egy-két régió, a Dunántúlt mondjuk
a Balaton osztja ketté, és a középső, valamint az északi országrész is megtalálja szerves kapcsolatain keresztül jól meghatározható helyét. Érzékeljük, hogy az Európai
Unióban ezermilliárdos fejlesztési pénzek állnak rendelkezésre, amelyeket a mai régiós struktúrákban képtelenek vagyunk lehívni a földrajzi adottságok, a közigazgatási
megfontolások, a kiépítetlen infrastruktúrák, az érdekütközések, az összetartó erők,
vagy az EU-kritériumok hiánya miatt. A politika hihetetlen mértékben befolyásolja,
akadályozza az alkalmas struktúrák kialakulását.
- Mit tegyünk?
- Meg kell alakítani, közigazgatási egységekké kell szervezni a régiókat valódi
központokkal, önkormányzattal.
- Térjünk vissza Jászberénybe! Történetének legnagyobb költségvetésével gazdálkodik az idén a város önkormányzata. A fejlesztésekhez elnyert állami támogatásokkal együtt tizenegy milliárd forinthoz közelít Jászberény várható bevételeinek
összege. (Összehasonlításul: Szolnok, a 80 ezres megyeszékhely 2004. évi költségvetése 21 milliárdforint.) A kormányzati takarékosság nem érinti Jászberény beruházásait: elkezdődik a várost elkerülő út építésének előkészítése, a könyvtár bővítése és
egyfedett műjégpályát is magábafoglaló, multifunkcionális sportcsarnok érdekében is
megtörténnek az első lépések. Az említettek külön-külön hatalmas horderejű, a város
fejlődését új pályára állító beruházások. Mégis, engedje meg, hogy egy jóval kisebbről, az Állatkertről és környezetéről kérdezzem. Veresegyház önkormányzata egy
medvemenhelyet, illetve most már medvéket befogadó, gondozó állatparkot hozott létre egy-két év alatt a semmiből. Az egykori Jászberényi Hűtőgépgyárnak köszönhetően
a városban negyedszázaddal ezelőtt megépült a Jászberényi Állat- és Növénykert, a
műjégpálya. Jászberény a magyarjégkorongsportfellegvárának számított, megtelepedett óvárosban a műkorcsolyázás. A Hűtőgépgyár privatizációja több, mint évtizede
megtörtént. Az Electrolux kinyilvánította, hogy nem kíván sem állatkertet, sem műjégpályátfenntartani. A műjégpályára válasz a multifunkcionális csarnok, amely a megye
első ilyen létesítménye lesz. Miért került ennyi időbe az Állatkert - hazánk egyetlen,
nem megyeszékhelyen található ilyen létesítménye - önkormányzati kezelésbe vétele ?
- Hihetetlenül nehéz volt egy harmincezer lakosú városban tudatosítani, hogy
az Állatkert nem teher számunkra, hanem óriási érték. Olyan kulturális érték, amit
semmiképpen sem szabad elveszítenünk! Egyedülálló adottság és lehetőség az újabb
és újabb nemzedékek számára az élővilág különlegességeinek megismerésére. Ám
nemcsak egyfajta ismeretet ad, hanem sajátos szemléletet is sugároz. A zoopedagógusok bevonásával az ottani foglalkozások megmozgatják Jászberény óvodásait, isko93

lásait. Tessék mondani, hol lát a mai gyerek állatot a család macskáján, kutyáján kívül? Honnan tudja, hogyan élnek az állatok? A National Geographicból! Nem az az
előnyösebb, ha évről évre iskolájával kilátogat az Állatkertbe és rácsodálkozik a természet újabb és újabb ajándékára? Azt is tudjuk, hogy Jászberény nem turistaparadicsom. Mégis, itt tanul egy csomó, máshonnan érkezett középiskolás, főiskolás, akit a hét végén meglátogatnak a szülei, a barátai. Nem nő azáltal a város
vonzereje, ha néhány órás értelmes programot találnak vendégeink, mondjuk éppen az állatkertben?
- Örülök, hogy a diákságot szóba hozta! A Jászberényi Tanítóképző Főiskola a megye legnagyobb hagyományokkal bírófelsőoktatási intézménye - a gödöllői Szent
István Egyetemmel alkot integrációt. Jászberény és a Jászság regionális kapcsolatait
már elemeztük, így érthető az említettfrigy. Napirenden a magyarfelsőoktatás reformja, amelyről két cikk is olvasható e lapszámunkban. Miként érintik e reform lépései a
jászberényi felsőoktatást?
- Bízom benne, hogy városunk nyer, gyarapszik a felsőoktatási reformból, többféle módon is. Köztudomású, hogy fogy a magyarság, demográfiai hullámvölgybe haladunk, pontosan kiszámítható, hogy öt év múlva, tíz év múlva hány pedagógusra lesz
szükség. A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán is egyre kevesebb tanítót, tanárt, népművelőt fognak képezni. Ha nem megszüntetni, hanem éppen ellenkezőleg, fejleszteni kívánjuk a jászberényi felsőoktatást, ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. Azaz; reális lehetőségét látom annak, hogy Gödöllőről Jászberénybe
települjön a Szent István Egyetem egyik kara, valószínűleg a gépész kar. Ezzel nemcsak megőrizzük, hanem tovább is fejlesztjük városunk felsőoktatási hagyományait,
hiszen szélesebbre tárjuk kapuit. És itt kell visszakanyarodjak a multifunkcionális
csarnokra is, amelyet nem elég felépítenünk 750 millió forintból, hanem azután működtetnünk is kell. Működésének költségeihez értelemszerűen hozzájárulhat a város
felsőoktatási intézménye is, különösen, ha a csarnokot főiskolásaink, egyetemistáink is
igénybe veszik. Ha pedig itt lesz, miért ne állna rendelkezésükre, miért ne vehetnék
igénybe? Éppen az a cél, hogy ők is használják.
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Bakk Miklós:

Modellek peremén: az autonómia Erdélyben
Az elmúlt pár hónapban tagadhatatlanul az autonómia kérdése uralta az erdélyi
magyar közbeszédet. Úgy tűnik, egy régen volt politikus-értelmiségi párbeszéd is kialakulóban van e kérdésben. Miért csak most került igazán terítékre e stratégiai kérdés? Elemzésem inkább a körülményekből, a romániai kisebbségpolitikai modellből és
az átmenet kérdéseiből próbálja levezetni az „autonómiaterv" eddigi sikertelenségét.
Azzal az önként kínálkozó, e pillanatnak szóló megjegyzéssel, hogy a körülmények
felismert hatalmán csak a kellően felkészült, elszámoltatható és a közösségi célok
megfogalmazását nem önnön legitimitása megerősítéseként tekintő elit lehet úrrá. Választ próbálok adni arra, mi volt annak az akadálya, hogy az RMDSZ vezetői nem voltak „sikeresek" az autonómia-kérdés eddigi terítékre kerülésében, továbbá arra is,
hogy miért vált most időszerűvé - mégis - ez a kérdés.
A határozatlansági modell
Lehetne azt mondani: alapvető stratégiai hiba volt, hogy a magyarság 1989
decemberében szerepet kapó vezetői nem az autonómiakérdés napirendre tűzésével jelenítették meg az erdélyi magyarság igényeit. Az autonómiával kapcsolatos szakirodalom „bő kazuisztikája" (ahogy Salat Levente írja egy nemrégiben megjelent tanulmányában) egyrészt azt sugallja, hogy a pillanat alkalmas lett volna, mivel az autonómia
kivívásának az esélyei a rendszerváltás körülményei között, annak „környezetében" a
legjobbak. Másrészt viszont azt is bizonyítani látszik, hogy a szilárd demokratikus berendezkedés mellett minuciózusán végigvitt tárgyalások - melyeken az összes érintett
fél részt vesz - alapvetően szükségesek az autonómiák konszolidálásához, hosszú távú
fenntarthatóságához. Ez utóbbihoz viszont a rendszerváltás pillanatában, az atomizálódás állapotából a politikai strukturálódás útjára lépő romániai társadalomban (s ebbe
bele kell értenünk az erdélyi magyar társadalmat is) még nem voltak adottak a feltételek.
Hogy igazából mikor érkezett volna el a rendszerváltás folyamatában az optimális pillanat, amelyben az autonómia kérdése felvethető és produktív módon a politika napirendjén tartható lett volna, azt tulajdonképpen épp a kilencvenes évek elején
kialakult romániai „kisebbségi modell" rejtette el szemünk elől.
E modellről - mint Románia sikeres kisebbségi politikájáról - ma, amikor történelmi küldetése a végéhez közeledik, megállapíthatjuk, hogy kétségtelenül hozott
eredményeket; a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) tehát nem alaptalanul hivatkozik ezekre a román kormánnyal való együttműködés politikája melletti
érvelésében (1996-2000 között az RMDSZ tagja volt az akkori jobbközép kormánykoalíciónak, 2000 óta pedig a baloldali, posztkommunista Szociáldemokrata Pártot
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támogatja a parlamentben). Megteremtette a kisebbségi kultúrák támogatásának intézményrendszerét: iskolák, intézmények létesültek, lapok, kiadványok jelentek meg,
sőt a kisebbségi nyelvhasználat valamiféle kvázi-hivatalosítása - egy nyelvi rezsim
megalapozása - is elkezdődött. Mindennek közpolitikai formát a kormány adott a kisebbségi miniszteri tárca, majd felelős államtitkári tisztség létrehozásával.
Viszont e közpolitikai - tehát közvetlen kisebbségi igényekre válaszoló, azokkal
kapcsolatos feladatokat megoldó - funkción túl a „román modellnek" van két sajátos,
nagyobb távlatokra utaló vonása is.
Az egyiket „stratégiai határozatlanságnak" nevezhetnénk. A román politikai
elit folyamatosan nagyfokú határozatlanságról tesz tanúbizonyságot, amikor a romániai társadalom kulturális megosztottságának („sokféleségének", „multikulturalizmusának") távlatait politikai értelemben is meg kell fogalmaznia. Azaz: hiányzanak a nagyobb távlatra szóló koncepcionális elképzelések (ez tulajdonképpen a román nemzeteszme újrafogalmazásának és a román nemzetépítés mai zavarainak itt most nem
tárgyalható kérdésével függ össze). Az, hogy az eddig elért „eredményeket" konjunkturális döntések alapozták meg - melyek gyakran külföldi nyomásra születtek -, csupán ennek az elitnek az alkalmazkodási képességét bizonyítják, semmiképp sem azt,
hogy rendelkezik saját stratégiai koncepcióval.
E „stratégiai határozatlanság" - mely hosszabb távon is meghatározta a többségi és kisebbségi elitek egymáshoz való viszonyát - arra a sajátos körülményre vezethető vissza, hogy a kisebbségi önszerveződés hirtelen megnyílt pályáin a kisebbség
„politikai megkonstruálása" jócskán megelőzte a kulturális és társadalmi önépítkezést.
A magyar kisebbség esetében ez mindenképpen így volt: az RMDSZ olyan ernyőszervezetként határozta meg önmagát, amely mind a közösség politikai érdekképviseletét, mind a kulturális önépítkezéshez szükséges civil társadalmi funkciókat el kívánta
látni. E kettő akkor, a kilencvenes évek elején egyáltalán nem tűnt ellentmondásban
levőnek, s az RMDSZ sokáig a kisebbségi társadalom civil szférájának „kvázilétezéséhez" is keretet nyújtott. Ennek folytán az RMDSZ parlamenti politikusai
egyfajta „megacivil" szerepkörre tettek szert, feladatuknak tekintették az intézményszervezést, mindenféle intézményépítő stratégia kidolgozását. De a közös nemzeti (kisebbségi) érdekvédelem feladatának orvén kisajátították - gyakorlatilag: késleltették
- a társadalom önszerveződését.
Ez találkozott a román politikai elit ama - egyre racionalizáltabb - törekvésével,
hogy - miután túljutott annak a szembesülésnek a sokkján, hogy a demokratikus
Romániában el kell fogadni az addig jóformán létezőnek nem tekinthető nemzeti
csoportok jogkövetelő magatartását - legalább „ellenőrzése alatt" tartsa ajogkövetelő
magatartás következményeit, az abból számára adódó - nemzet- és biztonságpolitikai
- fejleményeket.
A kisebbségek képviseleti rendszere ebből alakult ki. Az egyébként parlamenti képviselethez nem jutó kisebb nemzeti közösségek képviselői eleve nemzeti kö96

zösségek s nem társadalmi változásoknak, integrációs kihívásoknak kitett csoport képviselőiként kerültek - kedvezményezettként - a román parlamentbe. Az RMDSZ esetében lassúbb folyamat ment végbe: mivel az erdélyi magyarság mind regionális,
mind kulturális tekintetben összetettebb szerkezetű társadalom, létre kellett hozni azt
az RMDSZ-struktúrát (ez a folyamat indult el az 1993-as brassói kongresszussal), amely e társadalom igényeit „a nemzeti érdekvédelem" regisztereiben fogalmazza újra.
Tulajdonképpen ebből következett a „román kisebbségi modell" másik vonása.
E modell ugyanis a nemzeti közösségek politikai képviselőit amolyan „etnikai ügyintézőkké" próbálta meg - általában sikerrel - átalakítani, s ezzel „tranzakcionális" jellegűvé vált, amire már többen is felfigyeltek. Adrián Severin volt külügyminiszter,
ismert politikai elemző írt arról (Etnikumközi béke, avagy politikai hatékonyság, Krónika, január 24.), hogy román pártok „arra a viszonylag kényelmes álláspontra helyezkedtek, hogy a kisebbségek gondjait kizárólag az etnikai pártokra kell bízni, amelyekkel aztán tranzakciók keretében kezelték az állampolgárok jogait".
Csakhogy az „ügyintézés" keretében nem szolid „keretegyezmények", hanem
alkalmi megegyezések születtek „kisebbség" és „többség", „magyarság" és „románság" között, amelyekhez a szereplők tágabb köre gyökeresen eltérő jövőképeket csatolt. Ehhez viszont a bizonytalanság képzete társult, s ez a magyarázata annak, hogy
az úgynevezett „etnikai kérdés" továbbra is - folyamatosan - instrumentalizálható a
napi politikai használatban. Azaz: bármikor bárki megvádolható be nem vallott, okkult
tervekkel. (Legutóbb Antonie Iorgovan kormánypárti szenátor ijesztgetett azzal az
1990-ben már „kipróbált" s azóta sem „korszerűsített" értesülésével, hogy a székelyek
„már fegyverkeznek" a hegyekben.) Mi több, az „etnikai probléma" még egyfajta finomszabályozó szerepet is betölt a politikai életben: amolyan napi mértékegységgé
vált a politikai közbeszédben, amellyel a pártok le tudják mérni az egymás közötti viszony alakulását.
Nos, politikai értelemben ez „kisebbségi modell" jutott el minden jel szerint abba a válságállapotba, amely az autonómiakérdés újrafogalmazásában megjelent.
A biztonságérzet törésvonala
A napi működésében és stratégiai hatásában így leírható „román kisebbségi
modell" az RMDSZ-vezetőkben sajátos beállítottságot alakított ki. Ebben nemcsak a
korábban leírt „tranzakcionális" működés a meghatározó, hanem az is, hogy alkalmazkodtak a bizonytalanság folyamatosságához. Egyrészt: az „etnikai probléma" folyamatos instrumentalizálásából és a román pártrendszerben meghonosodott „finomszabályozó szerepéből" azt a következtetést vonták le, hogy állandó a veszély: minden
eredmény, amit a magyarság elért és intézményesített a polgári életben, dugába dőlhet,
ha konfrontatívabb politikára kerül sor. („Nem lehet igaz, hogy most, amikor végre ki97

alakítottunk egy eszközrendszert helyzetünk megváltoztatására, kezdjük elölről az egészet" - írja Markó Béla az „Egy magyar-magyar egyetértés esélyeiről" című, több
magyarországi lapban is megjelent esszéjében.) Másrészt: lemondtak arról, hogy keressék a román demokrácia javításának útját. Gyakran olybá tűnik: az RMDSZ-nek
nincs is demokráciaképe. Mintha az lenne a célja, hogy demokráciaeszmények nélkül - csupán a román politikai rendszer parazitájaként - végezze örökös érdekvédelmi
munkáját. „Úgy, ahogy lehet."
Miközben az RMDSZ-elit ebben a folyamatos bizonytalanságban él, amelynek érzetét részben ő gerjeszti, részben pedig áldozata neki, az erdélyi magyar társadalom - észrevétlenül - egyre inkább más biztonsági „standardok" szerint rendezkedik
be és él. A bizonytalanság, mint létérzetjelentős mértékben visszaszorult az egyéniegzisztenciális problémák pályájára, mondhatnánk: kivonult a közélet alapvető szabályozói közül. Ez sajátos törésvonalat alakított ki: míg az RMDSZ-elit a bizonytalanságot a politikai közélet színterein érzi meghatározónak, az erdélyi magyar társadalom
tagjainak nagy része (talán többsége) azzal csupán mint egyéni - anyagi és karrierépítési - bizonytalansággal számol. Ebből máris az következik, hogy - tömegpszichológiai értelemben legalábbis - adott a radikálisabb fellépés iránti igény, amelyet viszont az RMDSZ-elit a saját „biztonsági standardjai" szerint nem tart elfogadhatónak.
Mindeközben ténylegesen is megváltozott a román állam nemzetközi helyzete: Románia de facto tagja a NATO-nak, és immár érzékelhető (nemcsak földrajzi)
közelségében van az Európai Unió is. Az így nyert biztonságpolitikai többlet tehát
ténylegesen is kedvezőbb belpolitikai környezetet teremtett ahhoz, hogy az RMDSZ
felvethesse az autonómia kérdését, azaz: kezdeményezze a román állam szerkezetének
átalakítását. A balkáni helyzet stabilizálódása után Románia már távolról sem mozgósíthatja oly könnyen és következmények nélkül e tervek ellen a stabilitáselvű nemzetközi politikát. Sőt a csatlakozás folyamatában, amelynek közigazgatási és regionális
politikai fejezete még nyitott, olyan igazodási kényszereknek is ki van téve, amelyek
teljesen ellentétes magatartást követelnek, mint amilyet az autonómiaterv hisztérikus állampolitikai stílusként is rögzült - elutasítása jelentene.
Úgy tűnik, e helyzetet nem tudatosította kellőképpen az RMDSZ politikai elitje,
és ebben a bizonytalanság folyamatosságának - a román politika felszínén kialakult,
de ott tartóssá vált - csapdahelyzete az oka. Ezzel párhuzamosan viszont az erdélyi
magyar közvéleményben kitapintható „radikálisabb" fellépés iránti igény sokkal inkább megfelel a valóságosan is létrejött biztonságpolitikai többletnek.
Ha mindezt az RMDSZ és a tavaly megalakult három új szervezet, a Magyar
Polgári Szövetség, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács viszonyából kiindulva vizsgáljuk, elsődleges motiváló tényezőnek mégsem a biztonságérzet törésvonalát kell tekintenünk - inkább a politikai piac „újabb bővülési
hullámáról" van szó. Az RMDSZ történetében az első bővülés a kilencvenes évek első
felében volt, amikor az RMDSZ képviselői pozíciókat szereztek a helyi önkormány98

zatokban. Az RMDSZ fennebb többször is említett „brassói modellje" ehhez nyújtott kezdetben sikeres - integrációs keretet, újabb csoportokat vont be az RMDSZ-t alapító
konszenzusba. Az azóta eltelt tíz év alatt azonban egy újabb generáció is jelentkezett az RMDSZ politikájában, amelynek az integrációjára azonban alkalmatlan az
RMDSZ. Az autonómia viszont - mint közjogi megoldás - intézményes javaslat is a
politikai piac e kiterjesztésére, hiszen újabb pozíciókat teremt, amelyekért érdemes
versengeni. Igaz, a látszatok - egyelőre - nem erre utalnak: inkább az RMDSZ vezetőinek a látleletét - a „frusztráltak újabb próbálkozását" - igazolják. Azonban a „frusztráltak" (rajtuk Markó Béláék az RMDSZ politikai vezetéséből kiszorultakat értik) mögött egy újabb réteg, egy újabb generáció készül belépni a politikába.
Mindez természetesen nem érdeke az RMDSZ vezetőinek, hiszen újabb versenyhelyzetet teremt: kiterjeszti a versenyt olyan témakörökre, amelyekben minden
érv, minden állítás és tézis egyben burkolt elszámoltatást is jelent, hiszen az autonómia korábban is szerepelt az RMDSZ programjában. Ugyanakkor az autonómia a politikai piac szempontjából is tagadása az eddigi „román kisebbségi modellnek", hiszen
megszünteti a bukaresti „tranzakcionálás" szűk, de éppen ezért privilégiumokat termelő keresztmetszetét. Lehetne azt mondani, hogy csupán újabb „elitpozíciókat" teremt,
nem hoz tehát lényegi változást. Mégis, többről van szó: az autonómia - túl azon,
hogy a nyelvi-kulturális közösségi fennmaradás legbiztosabb kerete - közjogi kereteivel a belső versenyhelyzetet is jobban definiálja és szabályozza, következésképpen
ráciát is ígér a magyarságnak.
Bakk Miklós politológus, 1952-ben született Székelyhídon, Bihar megyében. Az
általános iskolát és a gimnáziumot Kézdivásárhelyen végezte, majd Temesváron szerzett számítógép-mérnöki diplomát. 1990-ig rendszerelemzőként dolgozott, 1991-től
1999-ig A Hét szerkesztője, 1999 őszétől a Krónikafőmunkatársa, majd-másfél éven
át - megbízott főszerkesztője. A Magyar Kisebbség és a Provincia című lapok szerkesztőbizottságának tagja, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem politikatudományi karának adjunktusa. Szakterületei: kisebbségpolitika, választási rendszerek, politikai eszmék és ideológiák, az RMDSZ története. Tanulmányai a Magyar Kisebbség, a Regio című szaklapokban valamint magyar és román nyelvű szakválogatásokban jelentek meg. Publicisztikát A Hét, a Provincia, a Korunk valamint a magyarországi HVG és Heti Válasz című lapokban közölt. Kötetei: Lassú valóság (politikai esszék, tanulmányok, Ambrózia kiadó, Kézdivásárhely, 2002), Státus-diskurzus
(Bodó Barnával, Marineasa kiadó, Temesvár, 2003).
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Dr. Orosz Ildikó:

A II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola
Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola létrejöttéig nem létezett önálló magyar felsőoktatási intézmény. A szovjet rendszerben a megye egyetlen
felsőoktatási intézményében, az Ungvári Állami Egyetemen sem volt magyarnyelvű
képzés. 1963-ban nyitották a magyar szakot, ahol csak a szaktárgyakat oktatták anyanyelven. 1972 óta a kárpátaljai magyar értelmiség maroknyi csapatának jóvoltából
Fodó Sándor szervezésében beadványt írtak a SZKP legfelsőbb vezetéséhez a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, melyben többek között kérték, hogy az Ungvári
Állami Egyetemet nyilvánítsák kétnyelvűvé. A totalitárius rendszer módszereivel válaszoltak a beadványra. A szervezőket megbüntették, az egyetemet nem nyilvánították
kétnyelvűvé, de évenkénti kérelmek alapján engedélyezték a magyar nyelvű felvételi
vizsgát. 1989-ben megalakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, melynek
programjában szerepelt a magyar nyelvű felsőfokú képzés megszervezése. Az 1991-ben
szerveződött Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, a kárpátaljai magyar oktatási
intézmények szakmai-érdekvédelmi szervezete kidolgozta az anyanyelvű oktatás koncepcióját, amely szorgalmazta a magyar csoportok indítását az Ungvári Állami Egyetemen az ott lévő szakokon. A kezdeményezés nem járt sikerrel.
1993 novemberében a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) együttes elnökségi ülésén, kihasználva az önálló Ukrajna által hozott kisebbségi és oktatási törvényi lehetőségeket
döntött egy önálló, alapítványi felsőoktatási intézmény létrehozásáról. A kezdeményezéshez csatlakoztak más szervezetek. Hamarosan megalakult a Kárpátaljai Magyar
Főiskoláért Alapítvány (KMFA), amelynek alapító tagjai a KMPSZ, a KMKSZ, a
Kárpátaljai Református Egyház és a Beregszászi Városi Tanács lettek.
Az alapítvány felkérésére a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző
Főiskola kihelyezett speciális képzéseként indult meg a magyar nyelvű felsőfokú
oktatás 1994-ben tanítói, óvodapedagógia, angol-történelem és angol-földrajz szakon.
A speciális képzés első végzősei 1997. június 18-án kaptak diplomát.
1996 szeptemberében sikerült megszerezni az ukrán oktatási és tudományos
minisztérium oktatásra feljogosító működési engedélyét, amely az akkreditálási folyamat lezárásáig biztosította a képzéshez szükséges jogi hátteret. így olyan régióban
sikerült önálló magyar felsőoktatási intézményt létrehozni, ahol ennek korábban nem
voltak előzményei. Az intézmény a Beregszászi Református Egyház tulajdonában
lévő épületben kapott helyet Beregszász központjában. Az 1996-ban önállósult Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (KMTF) az egyetlen önálló, az adott állam által hivatalosan elismert magyar felsőoktatási intézmény Magyarország határain
kívül. A képzés óvodapedagógia, tanítói, angol-történelem, angol-földrajz szakon indult.
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A főiskola profilja folyamatosan bővül. 1997-től történelem-földrajz szakkal
szaporodott a választható szakok száma. 1999 őszén a budapesti Szent István Egyetem kihelyezett tagozatán kezdődött el a képzés a KMTF bázisán. 2000-ben a nemzetközi ECDL-rendszer keretein belül működő, a KMTF infrastruktúrájára alapuló
számítástechnikai tanfolyam is indult az intézmény falain belül. A 2000/200l-es
tanévtől pedig a Nyíregyházi Főiskola kihelyezett közgazdasági és menedzser-képzése
is kezdetét vette Beregszászon. Szintén a 2000. évtől indult a földrajz szakos képzés,
illetve 2003-tól a tanítói-angol szak.
így a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola fennállásának néhány esztendeje
alatt olyan képzési hellyé, központtá nőtte ki magát, amely a kor és a helyi magyar közösség egyre szélesebb rétegeinek igényeit elégíti ki, s ahol a továbbtanulni vágyó
magyar fiatalok a pedagógiai szakirány mellett a kertészmérnöki, a számítástechnikai
és a közgazdasági, menedzseri szakok közül választhatnak. A 2002/2003. tanévtől
alap- és középfokú angol nyelvtanfolyamokat hirdetett, amelyeket 66 hallgató látogat.
Az elmúlt tanévtől kezdve a főiskola egy éves felvételi előkészítőt szervez a kárpátaljai szórványban élő fiatalok számára, akik az előkészítő sikeres befejezését követően
nagyobb eséllyel felvételizhetnek a főiskolára.
Az intézmény 2003. december 11-én felvette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskola nevet, így szeptembertől, a hivatalos bejegyzéstől kezdve újabb lehetőség nyílik a profilbővítésre.
A 2003/2004. tanévben a főiskolán tanuló hallgatók száma szakonkénti bontásban az alábbiak szerint alakult.
A hallgatók száma a KMTF különböző képzési formáiban (2003/2004. tanév I. féléve)
V. évfolyam

1. évfolyam

II. évfolyam

III. évfolyam

IV. évfolyam

Földrajz

25

16

18

15

-

74

Történelem-földrajz

15

8

5

8

10

46

Angol-történelem

22

17

11

10

12

72

-

-

-

1

6

7

Tanítói

18

13

11

16

-

58

Óvoda pedagógia

16

15

16

8

-

55

9

-

-

-

-

9

69 .

61

58

28

321
176

Szak, évfolyam

Angol-földrajz

Tanítói-angol
Pedagógusképzés összesen

105

Összesen

Kertészeti

50

49

46

31

-

Gazdasági

41

47

25

-

-

113

-

289

96

71

31

Kihelyezett képzések együtt

91

Angol alapfokú nyelvtanfolyam

40

Angol középfokú nyelvtanfolyam

21

21

Ukrán alapfokú nyelvtanfolyam

43

43

Ukrán középfokú nyelvtanfolyam

11

11

ECDL tanfolyam

61

-

-

-

-

6

-

-

-

-

6

Tanfolyamok együtt

182

-

-

-

-

182

Mindössusan

378

165

132

89

28

792

Szórvány felvételi előkészítő

40

61
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A 2003/2004. tanévben tehát az intézményben összesen 792 diák tanult valamilyen képzési formában. A különböző képzési formákban résztvevő hallgatók, valamint a választható szakok száma azonban évről évre fokozatosan emelkedik.
Diákjai szakképzésében a hazai főállású és óraadó tanárok mellett az Ungvári
Nemzeti Egyetem tanárai, a Nyíregyházi Főiskola oktatói, a Pécsi, a Szegedi és a
Debreceni Tudományegyetem, valamint a Kárpátaljai Területi Honismereti Múzeum
munkatársai is részt vesznek. Az intézmény szoros kapcsolatot tart fenn más ukrajnai (mint például a kijevi Dragomanov Nemzeti Pedagógiai Egyetemmel, a Lembergi Nemzeti Egyetemmel stb.) és magyarországi felsőoktatási intézményekkel.
Oktatói között több tudományos fokozattal rendelkező tanár van. Számos tanár
sikeres doktori szigorlatot követően közvetlenül PhD-disszertációjának védése előtt
áll, s több munkatárs folytat tanulmányokat valamely felsőoktatási intézményben
PhD-hallgatóként vagy aspiránsként.
A főiskolán a 2003/2004. tanévben 30 olyan oktató dolgozik, akik magyarországi egyetemi vagy PhD-tanulmányaik ideje alatt vagy befejezését követően tértek
haza Kárpátaljára.
Végzősei közül 10 tanult tovább PhD-hallgatóként.
Az intézményben 138 hallgató szerzett pedagógusi oklevelet, melynek minősítése egyetemi szintű „Diplom Speciálist". Közülük 13 a főiskolán dolgozik tanársegédi állásban, 11-en Magyarországon folytatják tanulmányaikat PhD-hallgatóként, 7-en másoddiplomásként.
A főiskolán oklevelet szerzett végzősök túlnyomó többsége (több, mint kétharmada) azonban Kárpátalja valamely magyartannyelvű iskolájában dolgozik pedagógusként. A végzősökkel találkozhatunk például a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, a Beregszászi 3., 4., 6., 8. sz., a Csapi 2. sz., a Szürtei, a Nagyszőlősi 3. sz., a Rahói 1. sz., a Nagyberegi, a Mezővári, a Tiszacsomai, a Mezőkaszonyi, a Gáti Középiskola, a Negyberegi és a Tivadari Református Líceum, a Szernyei, a
Rafajnai, a Kígyósi, a Csonkapapi, a Zápszonyi, a Halábori, a Tiszaásványi, a Szalókai, a Kisdobronyi Általános Iskola, a Macsolai Elemi Iskola tantestületében stb.
Emellett számos utolsó éves diák vállal részmunkaidőben állást valamely beregszászi
vagy a járás területén lévő iskolában.
A kertészeti képzésben 20, a gazdálkodásiban 31 hallgató szerzett oklevelet.
Különböző tanfolyamaikat 267-en végezték el sikeresen.
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A KMTF különböző képzési formáiban végzett hallgatók száma

Tanítói
Óvodapedagógia
Angol-történelem
Angol-földrajz
Történelem-földrajz
Pedagógusképzés összesen
Kertészeti
Gazdálkodási
Kihelyezett képzések együtt
Alapfokú számítástechnikai kurzus
ECDL-tanfolyam
Angol tanfolyam
Kurzusok együtt
Mindösszesen

2001
36
0
0
0
0
36
0
0
0
52
46
0
98
134

A KMTF-en végzett hallgatók szakok
szerint, 2001-2003

2002
6
0
9
20
6
41
0
0
0
41
30
0
71
112

összesen
62
13
19
28
16

2003
20
13
10
8
10
61
20
31
51
18
46
34
98
210

138
20
31
51
111
122
34
267
456

Tanítói
14%
Óvodapedagógia
3%

Angol tanfolyam
7%

Angol-történelem
4%

ECDL-tanfolyam

Angol-földrajz
6%

27%

Történelem-földrajz
4%
Alapfokú
számítástechnikai
kurzus
24%

Kertészeti
4%
Gazdálkodási
7%

A főiskolán 2003-ig összesen végzett 138 pedagógus elhelyezkedési adatai
Kárpátaljai pedagógusként helyezkedett el
Kárpátalján, nem pedagógiai pályán helyezkedettel
Szülési szabadságon van
Magyarországon pedagógus
Magyarországon, de nem pedagógusként dolgozik
Nem dolgozik
összesen
[A végzettek közül (munkája mellett) továbbtanuT

96
16
10
9
5
2
138
20

70%
12%

7%
6%
4%
1%
100%
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Mindez azt igazolja, hogy a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola rövid története folyamán nemcsak felsőoktatási intézményként nyert létjogosultságot, hanem
jelentős szerepe van a kárpátaljai magyarság szülőföldön maradásának elősegítésében, a közösség túlélési esélyeinek javításában is, számottevően hozzájárul a helyi
magyar oktatási intézmények káderhiányának megoldásához.
Elismertség
Ukrajna Akkreditációs Bizottsága 2001. május 18-i ülésén akkreditálta a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanítói szakát, 2002 októberében az angoltörténelem, az angol-földrajz és a történelem-földrajz, 2003. folyamán pedig az óvodapedagógia szakot! Ezzel az intézmény az egyetlen olyan önálló magyar felsőoktatási
intézménnyé vált Magyarország határain kívül, amely államilag elismert, Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma által hitelesített oklevelet adhat ki végzős hallgatói számára. Ez pedig azt jelenti, hogy a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola az
ukrán állam által hivatalosan akkreditált felsőoktatási intézmény, ami példa nélküli a
határon túli régiókban.
A KMTF végzősei által megszerzett oklevél minősítése: „Djplom speciálist",
vagyis az intézmény az ukrajnai rendszerben III. akkreditációs fokozatú, ami az ukrán-magyar ekvivalencia-szerződés értelmében egyetemi szintű oklevélnek felel meg
Magyarországon.
A 2003/2004. tanévben az ukrán állami akkreditációs bizottság megadta a
licenziót (a képzésre feljogosító engedélyt) a matematika-informatika és a biológiaföldrajz szakpárok beindításához is. Ezeken a szakokon a 2004/2005. tanévben kezdődhet el a képzés.
A KMTF szerkezeti felépítése
ALAPÍTÓ
REKTOR

ELNÖK

REKTORHELYETTESEK:
GAZDASÁGI

TANULMÁNYI ÉS TUDOMÁNYOS

SZERVEZÉSI

TANSZÉKEK
Történelem és

Pedagógiai és

társadalomtudományi

pszichológiai

Nyelvészeti

Természettudományi
és matematikai

Az intézmény fenntartója a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány. Szakmai ellenőrző szerve Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma. Az intézmény
élén a rektor, valamint az elnök áll. Munkájukat három rektorhelyettes segíti: a tanulmányi és tudományos, a szervezési, valamint a gazdasági ügyeket felügyelő.
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A főiskola legfőbb döntéshozó szerve a Főiskolai Tanács, amelynek az alapítvány elnöke, a rektor, a főiskola elnöke, valamint a rektorhelyettesek mellett a tanszékvezetők és a Hallgatói Önkormányzat elnöke a tagjai.
A KMTF-en 1998-tól négy tanszék működik: a Nyelvészeti tanszék, a Természettudományi és matematikai tanszék, a Pedagógiai és pszichológiai tanszék, valamint a Történelmi és társadalomtudományi tanszék.
A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola bázisán 1999-ben létrejött a LIMES Társadalomkutató Intézet, melynek célja a Kárpátalján folyó társadalomtudományi kutatások szervezése, koordinálása, a helyi magyar közösséggel kapcsolatos
dokumentumok gyűjtése, rendszerezése. Az Intézet igazgatója Soós Kálmán, tudományos titkára Csernicskó István.
Rendezvényeikből
A KMTF kezdettől fogva nemcsak mint oktatási intézmény, hanem mint kulturális és szellemi központ is szolgálja a Kárpátalján élő magyarságot. Ezt jelzi többek
között a mintegy 50 kulturális, tudományos rendezvény, amelyek a főiskola szervezésében kerültek lebonyolításra. Rendszeresen megemlékeznek az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc eseményeiről és az 1956-os forradalomról. Több kulturális eseménynek is otthont adott az intézmény. író-olvasó találkozóikon a helyi magyar irodalmi élet képviselői mutatkoztak be. A Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek
Révész Imre Társasága kiállítást rendezett a főiskola falain belül. A Beregszászi Illyés
Gyula Magyar Nemzeti Színház rendszeresen bemutatja repertoárját hallgatóik előtt is.
A KMTF Kollégiuma
A főiskola 2002-ben Mádl Ferenc, Magyarország köztársasági elnöke, illetve
Anatolij Kinah, Ukrajna miniszterelnöke jelenlétében átadta a hallgatóknak az intézmény diákotthonát. Az Apáczai Közalapítvány támogatásával vásárolt és felújított,
Beregszász központjában álló, még a XIX. században épült, volt hotel 85 diák számára
biztosít kényelmes szállást, nyújt kulturált pihenési, szórakozási lehetőséget.
A diákok a kollégiumban térítésmentesen közel 20 szakkollégium közül választhatnak. A legkedveltebbek közé tartozik az angol, a német és az ukrán nyelvi
szakkollégium, illetve különböző sportfoglalkozások és a tánckör.
A főiskola mint szellemi és tudományos műhely
A főiskola egyben tudományos műhely is. Tanárai, munkatársai tollából számos
tankönyv, oktatási segédkönyv, tudományos monográfia, ismeretterjesztő kiadvány
született, oktatóik több rangos nemzetközi konferencián képviselik a KMTF színeit. A
főiskola munkatársai az elmúlt években több mint 30 tudományos kiadványt publikáltak. A KMTF oktatóinak és diákjainak tudományos publikációit a főiskola a 2000. év-
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vei kezdődően évkönyv formájában teszi közzé Acta Beregsasiensis címmel. Ezen
eredmények hátterében ott a főiskola könyvtára, közel 25 ezer kötettel.
2001. november 12-től a KMTF bázisán az Arany János Közalapítvány támogatásával létrejött a Hodinka Antal Magyarságkutató Intézet.
Az intézmény a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséggel által a kárpátaljai
magyar pedagógusok számára szervezett nyári továbbképzéseknek is otthont ad, illetve oktatói révén bekapcsolódik a tanfolyamok munkájába is.
A főiskola Hallgatói Önkormányzata
A KMTF Hallgatói Önkormányzata (HÖK) 1996-ban alakult. A KMTF HÖK
1999 tavaszától működik hivatalosan is bejegyzett szervezetként, önálló jogi személy.
Tagjai nemcsak a főiskola hallgatói lehetnek, hanem minden Kárpátalján tanuló magyar anyanyelvű diák, aki a tagsági díj befizetésével belép a szervezetbe, s elfogadja a
HÖK alapszabályát.
A HÖK különböző kulturális és szabadidőprogramokat szervez: gólyabál, futballtorna, asztalitenisz-verseny, kosárlabdatorna, sakkverseny, tanár-diák vetélkedő.
Klubokat működtet: filmklub, színjátszó-kör, tánckör. Kéthetente az Irodalmi Szalon
rendezvényeire gyűlnek össze a hallgatók. A HÖK diákújságot is alapított, amelyet
negyedévente jelentet meg.
Nemzetközi kapcsolatok
A KMTF-nek számos ukrajnai intézmény mellett több külföldi felsőoktatási és
tudományos központtal van állandó kapcsolata. A legszorosabban a Nyíregyházi Főiskolával működik együtt. Szoros a kapcsolata a Szent István Egyetemmel is.
A főiskola tudományos kutatóintézete, a LIMES Társadalomkutató Intézet révén szorosan együttműködik a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi és
Kisebbségkutató Intézetével, a főiskola pedig a Magyar Tudományos Akadémia
Atommagkutató Intézetével.
Tervek, távlatok
A Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola 1993-as létrejötte, illetve 1996-os
önállósulása óta folyamatosan halad az intézményteremtés útján. Sürgető feladat a főiskola végleges elhelyezése. A KMTF jelenleg a Beregszászi Református Egyház tulajdonát képező ingatlant bérli, ám a bérlemény már szűk az egyre bővülő főiskola
számára.
Beregszász megyei jogú város önkormányzata a főiskola tulajdonába adta a város főterén álló egykori Bereg megyei törvényszék épületét. Az impozáns, Jablonszky
Ferenc tervei alapján a XX. század elején épült 5100 négyzetméter alapterületű műemlék végérvényesen megoldaná a főiskola elhelyezését, méltó helyet biztosítva ezáltal
a kárpátaljai magyarság egyik legfontosabb intézményének. Az épület rendkívül ro106

mos állapotban van, mivel a második világháború vége óta egy ideig szovjet katonai
alakulat állomásozott benne, majd egy finommechanikai üzemnek adott otthont. Felújítása, oktatási célokra való berendezése meghaladja az intézmény szerény lehetőségeit. A felújítási munkálatokhoz támogatókat keresnek.
További feladat a már meglévő szakok, szakirányok bővítése, új szakok indítása, illetve a főiskolán működő kihelyezett tagozatok ukrajnai letelepítése, hivatalos elismertetése, valamint természetesen a képzési feltételek további javítása, korszerűsítése. A következő szakok indításának előkészítésén dolgozik a főiskola vezetése: magyar-ukrán, magyar-angol, kertészmérnöki, valamint közgazdasági.

Dr. Orosz Ildikó, 1960. március 19-én született az Ungvári járási Nagydobronyban (Kárpátalján), pedagógus családban.
1977-ben felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem matematika szakára, ahol
1983-ban kapott matematika tanári diplomát.
1985-ben kinevezték a nagydobronyi iskola oktatásáért felelős igazgatóhelyettesévé.
1990-ben a Nagydobronyi Középiskola tanári, szülői és tanulói testületéből álló
konferenciája megválasztotta igazgatónak és 1995-ig látta el az igazgatói teendőket.
1995-ben felvételt nyert a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszékének „A nevelés és művelődés társadalmi összefüggései" című doktori program képzésére. 2001-ben megvédte értekezését a doktori (PhD)fokozat megszerzése érdekében a neveléstudományban. Témája: „A magyarnyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának első évtizedében (1989-1999).
1996-tól a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanára és főigazgatója,
2002-től elnöke.

* * *
AII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Szolnoki Főiskola vezetői 2004 tavaszán együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá Szolnokon.
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Egri Sándor:

Aknaszlatina
Delfin a sómezöben
Másodpercenként három métert süllyed velünk a kosár. Le, egészen az első
szintig, háromszáz méterig. Csodálatos föld alatti világ tárul elénk, amelyben nyoma
sincs a szénbányák ijesztő feketeségének. Mert itt minden hófehér. Akarom mondani:
sófehér. Hatalmas boltozatú csarnokokon keresztül igyekszünk előre a lábunk alá terített sószőnyegen. A csarnokok oldalából kisebb-nagyobb fülkék nyílnak, bennük
ágyak sorakoznak. Európa különleges allergológiai kórháza ez, az asztmások megmentője. Délelőtt karbantartás, majd a délutáni csoport öt órahosszát tartózkodik lenn
és aztán jönnek az éjszakások. Ők este héttől reggel hatig maradnak. Ukránok, oroszok, magyarok, svájciak, németek.
A gyógyulás esélye a tizennégy évesnél fiatalabbak esetében csaknem száz százalékos, az idősebbeknél attól függ, mennyire hatalmasodott el bennük a kór. Egy-egy
háromhetes kúra után rohamaik jó darabig távol maradnak. Aztán persze újból előjönnek; előbb ritkábban, aztán sűrűsödnek. Olyankor ismét érdemes Aknaszlatinára látogatniuk.
A sófülkék némelyikét függöny rejti, az előkelőbb beutaltakat ízléses, fenyőlécekből ácsolt térelválasztós várja. Fenyőből készült egy másik fülkében az oltár
is. Ökomenikus. Bármelyik vallás híve megtalálja a maga szent jelképeit. A bányászok
vallásosak. Nemcsak itt, a világon mindenütt. Háromszáz-hatszáz méter mélyen a lelki
támasz többet ér, mint egy fél deci rum. A gyógyulni vágyók szintén erőt meríthetnek.
Haladunk tovább. A falakon hol mitológiai, hol nagyon is valóságos ábrák; itt
egy hal, ott egy óriáskígyó, amott delfin úszik a sómezöben. Némelyik bányász az
anyósát vélte fölfedezni egy ijesztő figurában. Nem is olyan üres, nem is olyan félelmetes ez a föld alatti világ; a bányászok fantáziája benépesíti a vajatokat. Az alakok, a
figurák a mélyet vallatok valóságos társai; legyen mivel egymást ugratni, legyen miről
otthon mesélni.
Aknaszlatinán vagyunk, a máramarosi sóbányák leghíresebbjében, amelyről az
a - most már nyugodt lelkiismerettel leírhatom - rémhír terjeng tavaly ősz óta,
hogy a bányát ért vízbetörés beláthatatlan természeti katasztrófával fenyeget. 13 millió
köbméternyi üreg felhagyott, vagy működő sóbánya ásítozik a föld alatt. A betörő víz
addig-addig nyaldossa a falakat, míg a bányarendszer beomlik, a kráter magába szippantja a települést, a sós lé pedig feltartóztathatatlanul a Tiszába ömlik, fölborítva a
folyó ökoszisztémáját. A 2000-ben levonult cianid-szennyeződést, meg a rekord árvizeket követően a Tisza-parti ember érzékeny. Különösen érzékeny Szolnok és környéke, hiszen a város és a környező települések a Tiszára épült felszíni vízkivételi műből
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nyerik ivóvizüket. Létezik, hogy a csapból sós víz folyjon? - teszi föl a kérdést az ember. Egyelőre nem, hiszen éppen a cianid-katasztrófát követően elkészült a tartalék
ivóvízbázisból, a Holt-Tiszából való víznyerő. De mi történik, ha a Holt-Tiszát kiiszszuk? Közel százharmincezer ember vízellátásáról beszélünk! Olyan nem fordulhat
elő. Viszont annak vize algásodik, jó meleg nyáron július végén, augusztusban „fölfordul". Olyankor a fürdést sem ajánlják.
- 2001 decemberében már megjelent a víz a bányában, de a komoly vízbetörés
2002. májusában következett be - pergeti vissza az eseményeket Mészáros Miklós, a
kilences bánya igazgatója. Nem tagadja, meglepetésként érte őket. - Mentettük, ami
menthető volt, de sok minden odaveszett. Az állam kiutalt egymillió hrivnyát (kb. 50
millió forintot), abból kaptunk szivattyúkat, csöveket. Iszonyatosan nehéz munka következett. 2002 májusától 2003 nyaráig alig termeltünk. Csak 2003 júniusában indítottuk újra a termelést. Eleinte adtunk ötezer tonna sót havonta, novemberben már hét és
felet, decemberben kilenc és fél ezret. Havi húszezer tonnával úriemberek lehetnénk.
A sóbányászat mindig állami monopólium volt és az is maradt Máramarosban
is. Egykor az uralkodók hasznát gyarapította, majd az államét. Mióta? Aknaszlatinán
római kori pénzeket is találtak. A Szovjetunió éveiben óriási nyereséget hozott az államnak a sóbánya. Akkoriban nem tudtak annyit termelni, amennyit ne nyelt volna el a
hatalmas birodalom vegyipara. A Szovjetunió szétesésével megszűntek a tervgazdálkodás piacai, hoppon maradtak a sóbányászok. Vagy kaptak fizetést, vagy nem. A kilencvenes évek közepén inkább nem. Csoda-e, ha szétszéledtek? Bázisukat, otthonaikat sohasem adták fel, ám a megélhetésért menni kellett.
Mészáros Miklós - Miku, a fiatalabbaknak Miku bácsi, de senkitől nem hallottam, hogy igazgató úrnak szólítaná - többedmagával Dorogon kötött ki. A Lencsehegyi bányában teljesített öt hónapot. Megfogta a munka végét, ahogy friss jövevényhez illik. A Lencse-hegyi bányászok csitították: - Miklós, állj le, mert te ma már anynyit teljesítettél, amennyiért meg kellene dicsérni. Itt meg nem szokás megdicsérni
senkit! A magyarországi „kirándulásból" lett a szekrénysor, meg a sarkított képernyőjű színes tv. Parabola antennával a magyar adásokat is fogják.
Miklósnak Lencse-hegy volt a második munkahelye. Kiruccanása. De ő sóbányász. Gyerekkora óta. Amikor kijárta az iskolát, nyakába akasztották a hámot. No,
fiam, toljad a talicskát! Ennyi volt a bányászavató. Ahogy tapasztalt, úgy emelkedett a
ranglétrán. Fokról fokra. Ezért nincs olyan munkafosás, amelyikben át tudnák verni.
Tanfolyamokat végzett, iskolákat. Mind munka mellett.
Aknaszlatina két működő sóbányája - a nyolcas és a kilences - 800-900 dolgozót foglalkoztat. A técsői járásnak ez a legnépesebb üzeme. Régebben robbantással is
haladtak előre a sótömbök között, a vízbetörés óta csak a kombájn dolgozik. Mint egy
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holdjáró, aminek hatalmas ormánya jókora szöges buzogányban végződik. Az marja
magát előre. Ural 10-es a becsületes neve, öt percenként ad tizenöt tonnát. Mögötte a
villanyautó, az szállítja a liftekhez a sót. Hatszázhatvan volttal működik. A bányában
csak elektromos készülékek üzemelnek. A másik kombájn, a modernebb Ural 20-as
három percenként tud 15 tonnát. Azaz, csak tudna. Már nem dolgozik, nincs hozzá alkatrész. Nem is igen lesz. A bányavállalat nagyjából 300 ezer hrivnya - 15 millió forintnyi - adósságot görget maga előtt.
A kilencvenes években szétszéledt sóbányászok mára nagyjából hazaszivárogtak. A kilences bányában szinte csak magyarok dolgoznak. Ők megállapodottabbak. A kevesebb biztossal beérik.
A Técsői Ukrajna legnagyobb területű járása. A Kárpátok és a Tisza szorításában, a román határtól északra a hajdani történelmi Magyarország Máramaros földje
volt. Valaha Huszt vára is vigyázta. A második világháborút követően a Szovjetunió
eldugott vidéke lett, akkoriban elzárt is. Határzóna, ahová idegenek csak engedéllyel
tehették be a lábukat, mert az ipart jórészt hadiüzemek jelentették. Helikoptergyár, a
rakéták memóriaegységét előállító üzem, alkatrészgyár tengeralattjárók számára,
repülőgépalkatrész-gyártó cég stb. A hadiipar megtelepedésének éppen a vidék nyugalma, elzártsága kedvezett. A sűrűn lakott, hegyvidéki járásban huszonöt-ezer munkahely szűnt meg a rendszerváltáskor. Annyi család maradt éhen. Manapság nem találni Nyugat- és Dél-Európának olyan országát, ahol ne lelnénk técsőieket. Csak Portugáliában hatvanezer ukrán dolgozik, köztük rengeteg kárpátaljai. Saját újságokat adnak ki ukrán és orosz nyelven.
A tőkebeáramlás már régen megindult Kárpátaljára. Az állami erdőgazdaság, a
Zakarpatlesz minden fűrészüzemét, bútorgyárát privatizálták. A Skoda Záhony mellett
Tiszasalamonban nyitott összeszerelő üzemet, az Audi Ungvárra, Munkácsra kacsintgat. A Benetton 150 fős varrodát működtet Técsőn, amit most bővít kétszer akkorára.
Csak Aknaszlatinára indul nehezen a töke, pedig gyorsan fialhatna!
Aknaszlatina minden vonzereje a sóbányából fakad. Az első a gyógyturizmus.
A légúti megbetegedésben szenvedőket most három allergológiai kórházban - az ukrán államiban, a területiben és a vasutasokéban - kezelik. Európai színvonalon az öreg
kontinens legnagyobb hatású gyógyhelye lehetne.
A másik a szabadidős vagy természetközeli turizmusnak egy új ága, amelyre éppen a bányából kiszivattyúzott, tavakba gyűjtött sós víz nyitott lehetőséget. A sós tavak partján máris faházak, egész bungalótelepek nőttek ki a földből. Nyári hétvégéken
tűt nem lehet leejteni, annyian nyüzsögnek a partokon. A sós víz úgyszólván minden
betegséget gyógyít: legeredményesebb a reumára és a bőrbetegségekre, akár a legmakacsabbakra is. Ne feledkezzünk meg a Kárpátok vadregényes tájairól és a Tiszáról
110

0

sem. Ámbár a most békés folyó partja egyelőre megközelíthetetlen. Nem a természet
állít elénk akadályokat, hanem a politika. A Tisza vonala az államhatár Ukrajna és
Románia között. A tízezer lakosú Aknaszlatina nagyközséggel szemben, a Tisza túloldalán
fekszik Máramarossziget. A híd - amely 1944-ben megsemmisült - mindössze két éve
épült újjá. Nagy szerencse, hogy az eredeti, a történelmi híd mintájára. Feljáróján a határőrök fabódéja, a sorompó lezárva. A határátkelő csak sátoros ünnepeken nyílik meg
Aknaszlatina és Máramarossziget polgármestereinek kezdeményezésére, a határőrség helyi parancsnokainak jóvoltából. Jó, hogy legalább évente néhányszor az ottaniaknak megnyílik. Hogy mikor minősítik hivatalos határátkelőhellyé, azt Kijev és Bukarest politikusai
hivatottak eldönteni. Ők pedig nem nagyon igyekeznek.
Aknaszlatinán békében élnek a népek. A közel tízezer lakosú nagyközség hatvan százaléka román, harminc százaléka magyar, tíz százaléka vegyes; ukrán, orosz,
zsidó, türkmén. Akik a Szovjetunió évei alatt oda házasodtak.
- Vallásuk szerint pravoszlávok, görög katolikusok, római katolikusok, baptisták, adventisták, jehova tanúi - sorolja Szokolán Ildikó polgármester. Az óvodapedagógia-pszichológia szakon végzett, tapasztalt pedagógust két éve választották polgármesterré. Nem tagadja, hogy nem dúskálnak a javakban, mégis bízik Aknaszlatina jövőjében. Leginkább a bányában, aztán az Ukrajna és Románia közötti határnyitásban.
Hogy a híd, valóban híd legyen a két szomszédos település és a két ország között. Addig sem tétlenkednek persze. Az évekig üresen tátongó kultúrházat tavaly elkezdték
rendbe tenni. Egyelőre kialakítottak benne egy jókora sporttermet, meg egy olyat, amit
idehaza teleháznak hívnak számítógépekkel, internet-hozzáféréssel. Azt mondja a polgármester asszony, hogy a következő két-három év alatt teljesen befejezik az épület
felújítását és akkor egy elegáns multikulturális központban gyönyörködhetünk majd,
ahol magyar, román és ukrán fiatalok művészeti csoportjai lelnek otthonukra. Jó jel, a
bizalom jele, hogy megállt Aknaszlatinán a népesség fogyása. A turisták is jönnek
nyaranta a sós tavakhoz.
Kétségeit sem rejti véka alá a polgármester asszony: - Mi történik velünk, ha a
bánya hirtelen csődöt jelent? Berendezései elavultak, cserére várnak. A cég óriási
adósságot görget maga előtt. Igaz, hogy ma még urai a helyzetnek, de mi lesz holnap,
holnapután?

* * *
Háromszáz méter mélyen két jókora medence partján állunk Mészáros Miklóssal. Az alsóbb szintről két szivattyúval emelik ide a vizet, s majd innen a felszínre.
- Egyelőre bevált a technológia, nagy megnyugvás, hogy úrrá lettünk a
helyzeten.
-A falakat nem nyalja el a víz?
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-Nem. A betörő víz - egyelőre valóban nem tudjuk, honnan jön - már 32 és fél
százalékos, telített sóoldat. Mivel a víz 33 százaléknál töményebbé nem válik, a beérkező, erősen koncentrált folyadék nem oldja a bánya falait.
- Támrendszerek híján sokan tartanak omlásveszélytől.
- Mert még sosem jártak sóbányában. A só sziklakemény. Nálunk, itt a kilences
bányában 65 méter magas is lehet egy-egy nagyobb kamra. A vágatok szélessége húsz
méter, két vágat között 36 méter széles tartólábakat hagyunk.
- Honnan tudják, hol a só, merre haladjon a kombájn?
- A geológusok centiméterre pontos térképeiről.
- Mennyi időre elegendő sót rejt a föld méhe?
- Még 33 ezer évre elegendőt.
Aknaszlatináról manapság a Kárpátok túloldalára, a 210 kilométerre lévő Kalus
vegyipari üzembe szállítják a legtöbb sót. Vinnének többet is, ha a bánya egyetlen
működő kombájnja többet győzne. De örülnek annak is, hogy csak ritkán törik, szakad
benne valami. Hordják a sót máshová is. Ottjártunkkor egy cseh kamion pakolt nyalósót, az állattartó telepek nélkülözhetetlen csemegéjét. A nem ipari felhasználásra szánt
aknaszlatinai só üledéket nem tartalmaz, rendkívüli tisztaságú. Ezért mondják a szakemberek, hogy Európa legjobb minőségű sókészletét ott rejti a föld.
A sós tavak vizére érdemes volna sólepárlót telepíteni, hiszen a párolt só a legtisztább. Aranybánya lehetne, nem sóbánya- búcsúznak nevetve az aknaszlatinaiak.

* * *
A cikk elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönettel tartozunk Ambrus Pálnak, Kárpátalja Técsői járása közigazgatási hivatala elnökhelyettesének a készséges
tájékoztatásért. Aknaszlatinai házigazdánknak, Vajnági Sándornak, akit bútorasztalos üzemmérnök létére visszahúzott a sóbánya, valamint Kovách Sándor történésznek, az aknaszlatinai iskola nyugalmazott igazgatójának, akinek Verejtékbőlfakadó sóvirágok című, a máramarosi sóbányákat bemutató munkájából megtudhattuk
többek között azt is, hogy a sóbányászok minden történelmi korban viaskodtak a
vízbetöréssel.
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Két óra Váradon
Mire elég két órahossza Váradon? Elsősorban arra, hogy együtt ebédeljünk Gittái Istvánnal, akinek szem körüli ráncai oly ismerősek. Honnan is? Persze Tokajból,
az írótáborból, ahová ők, nagyváradiak rendszeresen eljárnak enni, inni, barátkozni,
nagyokat hallgatni és még nagyobbakat vitatkozni legutóbb folyóirataink nyomorúságáról, üres pénztárcájáról. Ehhez a témához az Élő Jászkunságnak és lehetne egy-két
szava, de minek? Attól a világ nemigen megy előre. Gittái István költő barátunk két
vékonyka kötetecskével gyarapítja folyóiratunk könyvtárát és egy ajándék verssel hasábjainkat.
Ismét leszámolunk a „független" sajtó egy emberöltőn át kergetett ábrándjáról
és újból beismerjük: egyetlen sajtótermék, médium sem független, ám e „nem függetlenségét" az adott szerkesztőség szellemi ereje emelheti az olvashatóság, az élvezhetőség magasságába. A három magyarországi megyei napilapot - a Hajdú-Bihari Naplót,
a Kelet-Magyarországot és az Észak-Magyarországot - birtokló, osztrák tőkét gyarapító, debreceni székhelyű Inform Média Kft. a közelmúltban kebelezte be és gyúrta saját
képére a nagyváradi Bihari Naplót. A gyakorlat jól ismert a magyarországi rendszerváltás azon hónapjaiból, amikor az MSZMP értékesítette megyei napilapjait. Az új
gazdák - szakítva az ilyen-olyan színvonalon gyakorolt magyar újságírás mégiscsak
élő hagyományaival - száműzték lapjaikból a gondolatot ébresztő írásokat és az általuk hirdetett új igényekre hivatkozva gyártanak másfél perc alatt végiglapozható sajtótermékeket. A sors ugyanúgy tett a Bihari Naplóval is, munkatársainak zöme egyik
napról a másikra vált földönfutóvá.
Mentőövet egy román kézben lévő lap- és könyvkiadó dobott nekik, így jelenik
meg 2004 március óta Váradon a Reggeli Újság, a Bihari Napló versenytársaként, kenyeret adva tizenkét újságírónak, szellemi táplálékot kínálva az igényesebb olvasónak.
Hogy a lap román kiadójának van-e valamiféle „egyéb" szándéka és az miben rejlik,
még nem derült ki. Ha szándéka nemes, akkor szurkoljunk együtt a Reggeli Újságnak.
A háromszázezres Nagyvárad hatvanezer magyarja egyébként sem unatkozik!
Kézbe veheti kéthavonta a Várad című irodalmi, művészeti, társadalomtudományi folyóirat izgalmas számait Szűcs László szerkesztésében. A lap 2003. évi 6. számában
zagy varékasi földink, Serfőző Simon versére bukkanunk, aminek két okból is örvendünk. Először is ama tény újbóli gyakorlati bizonyítékaként, hogy a művészet soha
nem ismert, így ma sem ismer határokat. Másodszor meg azért, mert általa és vele
együtt is élesztgethetjük, majd szorosabbra fűzhetjük Szolnok, az Alföld közepe és
Nagyvárad, a Partium szellemi kötelékeit.
Létezik, immár harmadik évfolyamába lépve folyamatosan megjelenik tehát a
Várad című periodika a Communitas Alapítvány, az Illyés Közalapítvány és a Bihar
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Megyei Tanács támogatásával, ami irigylésre méltó biztonságot és bizonyosságot
nyújt a folyóirat jövőjének. így legyen! - emelik koccintásra poharukat váradi barátaink, hiszen nem a medve bőrére iszunk előre, hanem folyóiratuk hosszú életére.
A jókívánságokból jut bőséggel a gazdaságot, a kultúrát és az életmódot felvállaló hetilapnak, az Erdélyi Riportnak is. A Kárpát-medence magyarságának egyik legszínvonalasabb - ha nem a legszínvonalasabb - hetilapja életre hívásáért és életben
tartásáért „fő" szerkesztő és kiadó, Stanik István életművének jelentős darabja a kétségtelenül nem a jobboldalhoz, a magyarországi politikai koordináták szerint inkább a
balközéphez húzó Erdélyi Riport. (Magyarországon is előfizethető.)
A hetilap erényei között legyen mondva; az említett politikai attitűd ritkán és
csak szelíden olvasható ki soraiból. Az Erdélyi Riport másik erénye, hogy nemcsak
címében vállalja a riportot! Hétről hétre izgalmasnál izgalmasabb riportok olvashatók benne a mai magyar és a mai erdélyi, a romániai valóságról. A hetilap munkatársai
nem restek ugyanakkor felkerekedni és ellátogatni az ukrajnai Kárpátaljára, beszámolva az ottani magyarság politikai pofozkodásairól.
Végezetül - de egyáltalán nem utolsó sorban - váradi két óránkba belefér még
egy látogatás az Ady Endre SajtokoUegiumba. Ugyan ki más volna a vezetője, mint
Szűcs László? Nem alapító igazgatója a tíz éve működő, a távolabból, a székely megyékből is érkező, a tollforgatáshoz kedvet érző fiatalok oktatási intézményének. Neki
csak nyakába szakadt a Sajtókollégium, amelynek tananyaga megegyezik a Magyar
Újságírók Országos Szövetsége Bálint György Újságíró Akadémiájáéval. Úgy két éve
Szűcs László megkapta a kulcsokat és a barátságos hátba veregetést: csináld tovább!
Tanévenként kéttucatnyian iratkoznak be és - láss csodát - járnak el rendszerességgel az Ady Endre Sajtókollégium foglalkozásaira. Néhányan eleve ott maradnak Nagyváradon, hiszen a város - mondjuk az Olt mellől nézve - maga a Nyugat
Románia határain belül. A végzettek egy része - az újságíró-diploma birtokában helyből startol Magyarországra, a többség azonban visszatér szűkebb pátriájába és
igyekszik bejutni -jórészt sikerrel - valamelyik helyi, megyei lap szerkesztőségébe.
E sorok papírra vetése közben kapom a hírt: még ebben az évben két új, magyar nyelvű rádióadó kezdi meg adását Nagyváradon. Az egyik a Radio Varadinum
nevű, napi 24 órán át sugárzó kereskedelmi adó URH-n, a másik a középhullámon
szóló, katolikus Mária Rádió. És még mondja valaki, hogy az Ady Endre Sajtókollégiumban végzett fiatal szakemberek a munkanélküliek seregét gyarapítják!
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Kijevi magyarok
Tudunk-e valamit Magyarország legnagyobb szomszédjáról, túl azon, hogy a
nagy Szovjetunió része volt és Kárpátalján is élnek magyarok? Azt hiszem, édeskeveset. Az elmúlt másfél évtized másfelé irányította figyelmünket.
A magyar-ukrán, ukrán-magyar gazdasági kapcsolatok a mélyponton. Kulturális kapcsolatainkkal sem dicsekedhetünk. Nem azt mondom, hogy hiábavaló a kijevi
magyar nagykövetség illetékes munkatársainak törekvése, sokkal inkább a hazai politikai szándékot hiányolom. A „főcsapás iránya" számukra az EU volt. Kit érdekelt,
hogyan él tőlünk keletre Európa harmadik legnagyobb országa a maga 38 milliónyi
lakosával?
Azok a magyarok, akik ma Kijevben, Ukrajna fővárosában élnek, többnyire
Kárpátalján születtek, és tanulni mentek a szomszédos ország fővárosába, aztán - miután bizonyították tehetségüket - ottragadtak egyetemi tanszékeken, vagy tudományos
kutatóintézetben és mára e tanszékek, intézetek vezetőiként, vezető munkatársaiként
öregbítik a magyar szellem hírét orosz, avagy ukrán nyelven. Karcsú kötet, inkább füzetecske a Kijevi Magyar Tudományos Közlöny a Kijevi Magyar Tudományos Társaság tagjainak - a kiadványban tizenketten szerepelnek - életrajzával, tudományos
munkájuk ismertetésével.
A körülbelül 180 Kijevben élő magyarnak - ennyien a Kijevi Magyarok Egyesületének tagjai - nagyjából tíz százaléka (!) foglalkozik tudományos kutatással, vagy
a felsőoktatásban dolgozik. Az ottani magyar tudósoknak és egyetemi tanároknak jelentős számánál még figyelemre méltóbb tudományos teljesítményük; öten nagydoktori, heten kandidátusi fokozattal rendelkeznek, ketten a Magyar Tudományos Akadémia
külső tagjai.
Már három éve megalakították a Kijevi Magyar Tudósok Társaságát, melynek
egyik legfontosabb feladata, bekapcsolódni az anyanemzet kulturális, tudományos,
gazdasági stb. életébe, még ennél is határozottabban: a magyar-ukrán tudományos
kapcsolatok fejlesztése.
Fizikus és matematikus, kémikus és jogász, orvos és botanikus, közgazdász és
biológus, valamint geológus - széles a paletta. Fontos lenne minél többet hallani, tudni
róluk, arról, hogyan gondolkodnak a tudomány XXI. századi szerepéről, anyanemzetük (a magyar) és szülőhazájuk Ukrajna a mostaninál gyümölcsözőbb együttműködéséről.
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A Verseghy Gimnáziumtól a vezérigazgatói székig
Az Európai Unió bővítése
kihívás a multinacionális nagyvállalatoknak is
Dr. Papula László vegyészmérnök Szolnokon született 1962-ben. A Verseghy
Ferenc Gimnáziumban érettségizett. Pályaválasztásában nagy szerepet játszott az,
hogy Decsi Margit tanárnő megszerettette vele a kémiát. A Veszprémi Vegyipari
Egyetemen szerzett diplomát. Az egyetem ösztöndíjasaként készült doktori vizsgájára,
közben ugyanott tanított is. Kémiából doktorált. Tudományos értekezésének témája a
fotokémia, a kinetika: hogyan lehet felhasználni és termelő energiává változtatni a
napsugárzást?
Első és mindezidáig utolsó munkahelye a növényolaj ipar. Dr. Papula László
Martfűn, a magyar növényolaj ipar akkori legnagyobb - mára egyetlen termelő - gyárában kezdett dolgozni 1989-ben. A 42 éves fiatalember - immár gazdag hazai és
nemzetközi tapasztalatok birtokában - 2003. augusztus 1. óta a Bunge Rt. vezérigazgatója.
- Elődje a vezérigazgatói székben, Kollár Lajos gyakran távolságtartóan szólt
Martfűről, a magyar növényolaj ipar, majd a Cereol Rt. legújabb és legnagyobb gyáráról. Ön pedig éppen onnan „nőtt ki"...
- Földrajzi elhelyezkedését, termelési méreteit és a benne rejlő potenciális lehetőségeket illetően, az üzembe helyezését követően Martfűt sokáig a növényolaj ipar
„ifjú titánjaként" tartották nyilván. A Martfűi Növényolajgyár- magfeldolgozó teljesítményét tekintve - már az indulását követően annyira volt képes, mint a vállalat öszszes többi gyára együttvéve. A gyárak közötti kényes egyensúly megőrzése, illetve a
Tisza-parti „trónkövetelők" féken tartása megkövetelte a kifinomult diplomáciai eszközök bevetését is.
- Tervszerűen, tudatosan épült ekkorára Martfű.
- Pa 1970-es években jelentek meg a magas olajtartalmú napraforgó hibridek
Magyarországon. A napraforgóolaj exportja kemény valutát hozott az országnak. Fölfelé ívelt a hazai állattenyésztés is, amelynek fehérjebázisát adta ikertermékként a napraforgó dara, segítve az állattenyésztőknek, akik a jóval drágább szója helyett etethették. Az új gyár helyét is körültekintően választották meg; Martfű az Alföld közepén, a
magyar napraforgó termőterület centrumában épült föl a hetvenes évek legvégén.
1980-ban kezdett termelni. A cél az volt, hogy megteremtsék a magyar nyers napraforgóolaj-export szilárd hátterét és - mintegy mellékesen - kiváltsák az igen nagy
mennyiségű szójadara import egy részét. Mindkettő teljesült.
- Ám akkor még csupán a nyers-napraforgóolaj exportjáról beszéltünk.
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- 1989-ben épült meg az a világszínvonalú étolaj-finomító üzem Martfűn,
amelynek beindításában már én is részt vettem. Amikor a Cereol 1992-ben megjelent
Magyarországon és megvásárolta az akkori NMV Rt. (Növényolaj-ipari és Mosószergyártó Vállalat) étolaj előállításhoz kötődő üzletágát, első lépése Martfűn a finomító
és a palackozó olyan kapacitásának kiépítése volt, amely lehetővé tette a gyárban előállított összes nyersolaj végtermékké történő feldolgozását.
1993-94-ben a világon akkor fellelhető legmodernebb, leghatékonyabb és egyben legdrágább, technológiát építettük be, melynek eredményeként Európa akkor legnagyobb ilyen üzeme jött létre. A Cereol nem sajnálta a pénzt; „Rolls Royce" színvonal valósult meg a Tisza-parti gyárban. A mostani tulajdonos, a Bunge szakemberei
jelenleg is csodálattal adóznak az üzem színvonalának, amelynek fenntartása és továbbfejlesztése döntően az ottani kollégák érdeme. Visszagondolva, annak a beruházásnak a vezetőjeként vett lendületet pályafutásom a vállalatnál. A Cereol tulajdonosa,
a francia Eridania Beghin-Say vezetői fölajánlották, hogy szerezzek tapasztalatot Spanyolországban, ahol a vállalatcsoport egyik gyárában akkor kezdődött egy növényolajfinomító építése.
- Kezdetét vette az Ön nemzetközi „szakvizsgája ". Milyen benyomást szerzett a
90-es évek közepének spanyol mentalitásáról?
- Meglepett, hogy nem beszéltek angolul. Nem maradt más választásom, ha
meg akartam értetni magam; három hónap alatt megtanultam spanyolul.
- Az Európai Unió előszobájában mi magyarok gyakran mérlegeljük a spanyol,
a portugál gazdaság korábbi állapotát, fejlődését. Ön milyen benyomásokat szerzett?
- Azt tapasztaltam, hogy ami a világban újításként, újdonságként létezett, az a
kilencvenes évek közepén Spanyolországban jelen volt. A beruházáshoz bármilyen alkatrészt, részegységet be kellett szereznünk, annak spanyol változatához azonnal hozzájutottunk. Ugyanolyan színvonalat képviselt, mint a világon bárhol előállított nagynevű vetélytársa. Ott, akkor láttam életemben először mobiltelefont, Spanyolországban
volt először hitelkártyám. Ezek arra is példák, hogy a spanyol gazdaság lépést tartott a
világszínvonallal, azonnal magáévá tette a világ legkorszerűbb technológiáit.
- És a mezőgazdaságuk?
- Azóta is gyakran járok Spanyolországba és azt látom, hogy a gazdaság fejlődésének motorja az ipar, elsősorban a nehézipar; az újra önmagára talált hajóépítés, az
acélipar, a gépgyártás, az autóipar, a precíziós gépek gyártása. Nem vagyok az
agrárium szakértője, de úgy érzékelem, hogy szerkezetüket, alapvető adottságukat tekintve a spanyol és a magyar mezőgazdaság igen sok hasonlóságot mutat. Kiragadott
példa, de sok magyar és spanyol bor vetekszik a világhírű francia borral.
- Spanyolországból az Egyesült Államokba „repült".
- Vállalatom tudatos humánpolitikája, hogy - világcégként - a legjobban felkészült szakemberek a cég különböző kontinensen megtalálható üzemeiben bővítsék is117

mereteiket. Az én amerikai tanulmányutam ennek jegyében indult. 1995-ben, miután
Spanyolországból hazatértem - ahol több gyárat is bejártam - huzamosabb amerikai
kiküldetésre készültem. Az Eridania Beghin-Say csoporthoz tartozott ugyanis az amerikai Central Soya. Indiana államban egy hatalmas gyár üzemvezetői teendőivel ismerkedtem. Még nem telt el három hónap j ö t t a telefon, a cég európai főnöke hívott:
Martfűn bajok vannak, üljek föl a délutáni gépre; irány haza. Végül is abban igaza
volt, hogy annak idején én irányítottam a martfűi beruházást, értenem kell hozzá, próbáljam konszolidálni. Két hónap alatt sikerült normális kerékvágásba billenteni az
üzemet, gondoltam, megyek vissza Amerikába. Nem, maradjak még, győződjünk meg
róla, hogy valóban minden rendben megy Martfűn. Meggyőződtünk, rendben ment.
Akkorra azonban elfelejtődött az én amerikai „kiküldetésem". Két hétre utaztam csupán ki, hogy megszüntessem a bankszámlámat, eladjam a korábban vásárolt bútorokat.
Itthon a Cereol budapesti mérnökirodájának vezetésével bíztak meg. A mérnökiroda a vállalat gyáraiban végez mérnöki szolgáltatásokat, közreműködik az üzemviteli problémák megoldásában. A Cereol akkoriban vásárolt egy régi és épített helyén
egy korszerű gyárat az ukrajnai Dnyepropetrovszkban. Abból a munkából is alaposan
kijutott a magyarországi mérnökcsapatnak.
- Iparigazgatóvá, majd vezérigazgató-helyettessé nevezték ki a Cereolnál. És
jöttek a hazai gyárbezárások, amelyeket Önnek kellett vezényelnie.
- Nem volt hálás feladat, de szakmailag be kellett látnom, hogy nincs más út.
Úgy érzem, sikerült a legemberségesebb megoldásokat megtalálni.
- Maradt Martfű. A Cereol-2003. novembertől Bunge Rt. - Magyarországon a
növényolajipar monopolhelyzetben lévő nagyvállalata.
- A monopolhelyzetet dominánsra finomítanám. Nem vitatom, hogy üzletpolitikánk, tevékenységünk meghatározó az országban az olajos növényeket termesztők körében. A magyar napraforgótermés ötven-hatvan százalékát mi vásároljuk fel, a
fennmaradó mennyiség nagy részét pedig exportálják. Nekünk is az export árakkal
kell versenyeznünk, különben alapanyag nélkül maradunk.
- A verseny meglehetősen ellentmondásosan végződött 2003 őszén. A tonnánkénti 45-48 ezerforintos felvásárlási ár nem boldogította a termelőket. Sokat vont
le bevételeikből az aszály, ám igazából a világpiaci ár szárnyalása képesztette el őket.
A Cereol jóval kevesebbet fizetett.
- Ott kezdeném, hogy csatlakozásunk közeledtével a növényolajok kereskedelmi korlátozásai az EU és Magyarország között fokozatosan enyhültek, ez év május
1-től pedig teljesen megszűnnek az EU-hoz tartozó, immár 25 országban. A mindenkori piaci szintnek megfelelően árazott étolajimport-lehetőségek-piaci versenyképességünk megtartása érdekében - bennünket is áraink rendszeres felülvizsgálatára
kényszerítenek. Könnyű belátni, hogy ennek az értékesítési feltételnek csak abban az
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esetben lehet hosszabb távon megfelelni, ha a felhasznált alapanyag, olajmag ára is
követi a piac változásait.
A piaci kockázat mérséklése érdekében, ugyanakkor figyelembe véve a hazai
mezőgazdasági termelők igényeit és lehetőségeit is, a tavalyi évben először a nyers
napraforgóolaj világpiaci árát alapul vevő árazási rendszer szerint kötöttük felvásárlási szerződéseinket. Az ebben szereplő tőzsdei olajár - napraforgómag alapár megfeleltetéssel kapcsolatban nem érzek gondot, hiszen az csupán a mindenhol érvényes
piaci, logisztikai és technikai realitásokat tükrözi. Hozzáteszem, a többi hazai napraforgómag-felvásárló is hasonlóan számol. A beárazás terminusát tekintve - mind a termelő, mind pedig a feldolgozó kockázatát csökkentendő - szerződésünk négy releváns
hónap (augusztus-november) átlagos tőzsdei teljesítményét veszi figyelembe.
Az elmúlt év októberében a napraforgóolaj tőzsdei jegyzése hihetetlen emelkedésbe kezdett, az 530 dolláros tonnánkénti ár az év végére meghaladta a 700 dollárt is.
Az árrobbanás hátterében egyébként a 10 millió tonnát meghaladó amerikai szójababterméskiesés állt. A mi átlagárunk természetesen hátrányba került egy ilyen ár-rally
esetén a piac azonnali ajánlataival szemben. 10 évente egyszer fordul elő ilyen piaci
helyzet. Nagyobb gyakorisággal találkozhatunk csökkenő árakkal, de azért a tőzsdét
mégiscsak a viszonylagos stabilitás jellemzi. Nagyon szerencsétlennek tartom, hogy az
új szerződéses konstrukciónk éppen ilyen kritikus időszakban debütált, mindamellett
meggyőződésem, hogy már az idén ősszel bizonyítani fogja a beszállítóinknak nyújtott
egyértelmű előnyeit.
- Beült frissen a vezérigazgatói székbe, amely máris feltörte a nadrágját?
- Napraforgót - és ne feledkezzünk meg másik fontos olaj növényünkről, a repcéről sem - termelni és felvásárolni csak kölcsönös bizalom és megelégedettség mellett lehet. A Bunge Rt., mint a növényolaj ipar meghatározó súlyú szereplője akkor
tarthatja meg pozícióját a magyar piacon, ha a termelő is úgy érzi, hogy korrekt bánásmódban részesül, ide értve természetesen a versenyképes felvásárlási árat is.
- A termelő a magyar mezőgazdaság. Milyen esélyt jósol a magyar mezőgazdaságnak az Európai Unióban?
- Megint azzal kell kezdenem, hogy nem érzem magam a kérdés szakértőjének.
Mindenesetre nehezen vitatható, hogy elsősorban pénzügyi szempontból a magyar
agrárium már-már kritikus helyzetben van. Nemcsak azért, mert más alternatíva szóba
sem jöhet, hiszek kilábalásában. A növénytermesztést tekintve éghajlatunk, termőterületeink a gabona, a napraforgó - és néhol a repcetermesztés -, a gyümölcs és kertészeti
kultúrák esélyeinek kedveznek. E növények termesztésében Magyarország az első helyek egyikére esélyes az Európai Unióban. A Közös Agrárpolitika támogatási rendszere - a nemzeti támogatással kiegészülve - mindenképpen javítani fogja eredményességünket és versenyképességünket. Ez azonban még mindig nem elég, a felzárkózás-
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hoz szükség van további jelentős infrastrukturális beruházásokra és szerve-zeti, technológiai fejlesztésekre is.
—A New York-i székhelyű világcég leányvállalataként a magyarországi Bunge
Rt. számára jelent-e kihívást az EU bővítése?
-Jelent bizony, méghozzá a teljes növényolaj értékesítési fronton! Utaltam rá,
hogy a hazai étolajpiacon számítunk az árverseny erősödésére. Viszont ennek ellenpólusaként, étolaj exportlehetőségeink csatlakozást követő bővüléséhez komoly reményeket fűzünk, elsősorban a velünk szomszédos országok piacain. Összességében a
kihívás nem kicsi, hiszen a meglévő tagállamok mellett Magyarországgal együtt újabb
15 tag dolgozik azon, hogy a csatlakozásból győztesen kerüljön ki. Legerősebb versenytársunk az ágazatban Szlovákia, Csehország és Németország. Cégünk komoly tapasztalatokkal rendelkezik ezeken a piacokon, hiszen Európában a legnagyobb olajmag-feldolgozó és étolaj kiszerelő. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy nyugodtan
ücsöröghetünk a babérjainkon. Kedvező, azaz versenyképes árakkal, több hozzáadott
értéket tartalmazó termékkel, rugalmassággal, vásárlóink igényeinek figyelembevételével őrizhetjük meg, illeíve javíthatjuk tovább pozícióinkat.
- Magyar szakemberként multinacionális nagyvállalat vezérigazgatója. Okozott-e, okoz-e konfliktust Önben a magyar termelők, a magyar dolgozók és a kenyéradó gazda érdekeinek összehangolása?
- Nyugodt szívvel mondhatom, hogy a vállalat multinacionális voltára visszavezethető konfliktusban még nem volt részem. Ezek a vállalatok a hosszú távú, kiszámítható, stabil és eredményes üzletmenetre törekednek, és igen nagy tapasztalattal
rendelkeznek arról, milyen helyi politikát kell követniük. Kulcsfontosságúnak tartják a
beszállítók, valamint a helyi alkalmazottak megelégedettségét és lojalitását.
- A világgazdasági recessziónak, az ismétlődő túltermelési válságoknak kiszolgáltatott Magyarország miként és milyen ágazatokban találhatná meg leggyorsabb
ütemben a kitörés lehetőségét?
- Attól tartok, ebben a kérdésben még az ezzel foglalkozó szakemberek között
sincs teljes egyetértés. Úgy gondolom, hogy először azokat a területeket kell meghatározni, amelyeken igazán jók az adottságaink, amelyeken igazán tehetségesek vagyunk.
Ezek továbbfejlesztése a legjobb befektetés, amely azzal kecsegtet, hogy egyszer a
legjobbak közé kerülhetünk. Természetesen más területekre is kell energiát fordítanunk, tudva persze azt, hogy azokon a legjobb esetben is csak a megbízható középszerűségig vihetjük.
- A magyar mezőgazdaságot és a magyar vidéket ezer szál fogja össze. Mezőgazdaságunk egyre kevesebb munkaerőt igényel. A vidék szegényedik és néptelenedik. Mit tapasztalt, tapasztal Nyugat-Európában, az Európai Unióban; miként
aránylik egymáshoz a mezőgazdaságból és a más ágazatokból származó jövedelem ?
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Mi az, ami távol a városi kényelemtől a dombtetőn, a hegyoldalban tartja a tiroli, vagy
a bajor gazdát?
- Az Európai Unióban nem jellemző, hogy a mezőgazdasági tevékenységet
végzők életszínvonala számottevően alacsonyabb lenne a másokénál. Ennek több oka
is van. Hirtelen kettőt emelnék ki. Az első a támogatás mértéke. Számunkra szélsőségesnek tűnik példa: a gazdák azért kapják jövedelmük túlnyomó részét, hogy a „hegyoldalon" maradjanak, őrizzék meg a táj gondozott képét, és nem utolsó sorban ne növeljék a nagyvárosok lakosságának alulképzett rétegét. A másik fontos ok a hatékonyság. Tudomásul kell venni, hogy a megműveltföldterületjövedelemtermelő képessége
korlátozott. Egy bizonyos területnagyság alatt csak álom az azon dolgozók életszínvonalának jelentős javulása. Az EU-ban, ahol a támogatás jelentős mértékű, már néhány száz hektár el tud tartani egy családot, míg például az amerikai földrészen, ahol
nincs, vagy csak igen alacsony támogatás jár, akár ezer hektárak is szükségesek ehhez.
- Ön fiatalon igen magas polcrajutott. Melyek azok a legfőbb tulajdonságok,
amelyekkel egy muhi bizalma kiérdemelhető?
- A multinacionális szervezeti jellegből adódóan, mint a társaság magyarországi
vezetőjének, nekem is vannak főnökeim, tehát én is beosztott vagyok. Döntő az
együttműködési készség, a megbízhatóság és a vállalat melletti elkötelezettség. Hozzátenném, és ebben azt hiszem sokan egyetértenek velem, hogy egy jó állás eléréséhez
mindezek mellet jó adag szerencse is kell.
- Saját értékrendje szerint karrierjének jelentős állomása vagy végállomása a
vezérigazgatói szék? Ha lelke legmélyére néz, miként tervezi jövőjét: az elkövetkező
két évtizedben betölti a Bunge Rt. vezérigazgatói posztját, vagy létezik következő lépcsőfok? Mik az esélyei?
- Ezen a kérdésen még nem nagyon gondolkodtam, hiszen nem olyan régóta
töltöm be jelenlegi tisztségemet. Az biztos, hogy egy vállalat vezetése rendkívül sokrétű ismeretet, kapcsolatrendszert és vezetői képességet követel. Az elkövetkezendő
években az ezeknek való megfelelésre kell összpontosítanom.
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Kiss Erika:

Ami egy könyvből kimaradt
Gorjanc Ignác
Amikor a jászberényi Hűtőgépgyár történetéről
könyvet írtam sokat szenvedtem a dokumentumok hiánya
miatt. Sajnos alig található valami a levéltárakban. A
gyári iratok - már, ha megvannak még, hiszen tudjuk,
hogy nagy mennyiségben semmisítették meg azokat a
privatizáció időszakában, 1990-9l-ben -jelentős részéhez sem sikerült hozzájutnom. Sok visszaemlékezés alapján lehetett csak a régi vezetőkről valamilyen portrét felvázolni. A legnehezebb dolgom Gorjanc Ignác (19241987), a legendás igazgató esetében volt, még egy önéletrajzot sem sikerült felkutatnom róla.
A sors úgy hozta, hogy leányával, Gorjanc Gabriellával csak A Hűtőgépgyár
és Jászberény fél évszázada c. könyvem 2003. júliusi megjelenése után ismerkedhettem meg. Az ő segítsége eredményezte, hogy most másként örökíthetem meg
édesapja portréját. Nagy Zsigmondné Gorjanc Gabriella az elmúlt hónapokban több
személyes iratot, dokumentumot is a Jász Múzeumnak ajándékozott, s a találkozás alkalmat teremtett arra is, hogy Gorjanc Ignác életéről beszélgessünk.
Már a név is furcsa, idegen, különbözik a jászsági családnevektől, de a magyartól is. A Gorjancz vagy Gorianz család a Balkánról, a mai Szlovénia vagy Horvátország területérő származik. A nevük írásmódja változó, sok helyütt a GORIANZ
formával találkoztam. Gorianz-gorjanc - a szó egyébként hegyi embert jelent. A gyárigazgató Gorjanc Ignácnak a nevét a hatvanas évek közepéig Gorianz-ként találhatjuk
a dokumentumokban, így is írja alá a leveleket jelentéseket. Az 1967-es parlamenti
képviselő-választások során is Gorianz Ignácként szerepel az újságokban. Azonban talán a kiejtés és a sorozatos elírások miatt - később mindig Gorjancként látható írásban a neve. Leánya szerint egyébként mind a két forma jó, elfogadott.
A Gorjanc Gabriellától kapott iratok tanúsága szerint a legidősebb Gorjanc
Ignác 1871-ben született a Teherja nevű községben a Balkán déli részén, közel az
Istriai-félszigethez, de mindenképpen az Osztrák-Magyar Monarchiában. A Gorianzok
tehát horvát vagy talán szerb származásúak, de római katolikusok voltak. Az első Ignác szinte élete végéig nem tudott magyarul rendesen, de a felesége Glavan Mária
sem, aki osztrák volt. A családfő valószínűleg vándorolhatott, mert osztrák lányt vett
feleségül, és 1899-ben Stájerországban, Store megyében (járásban), Türchen községben született meg Ignác fia. (A másik fiát Józsefnek hívták, kinek gyermeke Gorjanc

122

Eric, a budapesti Alumíniumárugyár - korábban Sigg Alumíniumgyár - igazgatója
lett). A család később újra a Balkánon élt, de ismét költöztek, ezúttal Csepelre mentek.
Az iratok tanúsága szerint 1916-ban már Csepelen éltek. Apa és két fia is a Weiss
Manfréd gyárban talált munkát. A legifjabb Gorjanc Ignác (1924) születési anyakönyvi kivonatában az áll, hogy - időközben a történelmi események eredményeként létrejött Jugoszláviába került eredeti lakhelyük miatt - jugoszláv állampolgárságiak. A
második Ignác magyar állampolgárságot-kisgyermekével együtt- 1927-ben kapott.
A nagypapa, azaz első Ignác, azonban csak 1934-ben folyamodott ugyanezért.
Történetünk szempontjából fontos, hogy legifjabb Gorjanc Ignác édesanyja
Moszt Mária, szövőnőként dolgozott, sváb származású, tősgyökeres csepeli. A településen évszázadokra visszamenően találunk illyr, német, szerb és sváb népességet.
A történelem során a sziget birtokosai többször is telepítettek ide lakosságot. A többséget a németek alkották. A XX. században a gyártulajdonos is telepített Csepelre
szakembereket. A Gorjanc családot, apát és fiait, valamint velük együtt a család többi
tagját is a Weiss Manfréd cég vezetői hívták Csepelre, hiszen kellett a jó szakember, a
munkáskéz. Az iratok tanúsága szerint 1916-ban, azaz az I. világháború alatt már Csepelen dolgozott a családfő, éppen a legnagyobb konjunktúra idején. Ignác fia, valószínűleg itt tanulta ki az esztergályos szakmát. S természetesen itt ismerkedett meg, majd
kötött házasságot Moszt Máriával. Mindketten 25 évesek, amikor egyetlen gyermekük, a legifjabb Ignác 1924. július 31 -én Csepelen megszületik. Ekkor az ifjú apa már
vasesztergályos, lőszergyártó művezető, azaz komoly mester, komoly egzisztencia a
csepeli nagy gyárban. Tehát Csepelen a szerb, osztrák, sváb népesség jól megélt egymással, egy családban.
Csepeli tudnivalók
Ahhoz, hogy az összefüggéseket jobban megérthessük mi miért is történt úgy
Jászberényben - Gorjanc Ignác vezetése alatt - a csepeli gyár történetébe is be kell pillantanunk, mert a párhuzamokat így fedezhetjük fel. A Weiss Manfréd birodalom kialakulása érdekes történet. Egy falusi zsidó pipakészítő kisiparos fia, Weiss B. Adolf
1862-ben már jelentős terménykereskedő volt Pesten. Két fia, Bertold és Manfréd
húskonzervgyárat létesített 1882-ben. Az Osztrák-Magyar Monarchia hadserege nagy
vevőjük volt. A konzervdobozokkal azonban mindig gond volt, azért egy konzervdobozgyártó üzemet is létrehoztak 1889 végén. Innen már csak egy lépés, hogy a hadsereg számára töltényhüvelyeket és tölténytárakat is készítsenek, hiszen a technológia, a
gépek ugyanazok. Ehhez adómentességet is kaptak az államtól, ami akkor is fontos
ösztönzője volt az új beruházásoknak. A terjeszkedő gyár 1892-ben költözött ki Pestről Csepelre, ahol először 5 hektáros területet vettek meg, majd többször bővítették a
területet.
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A csepeli gyárban 1896-ban már a gyártáshoz szükséges vas-, acél- és fémanyagokat maguk állították elő. A fémművekben volt olvasztó, vörösréz-hengerde,
csőhúzó és hengermű, rézkohó, öntő és fémhengermű. Azaz, nemcsak a végterméket
készítették, de az alapanyagokat is, a teljes vertikumot kialakították. A századforduló
idején a hadsereg számára a töltényhüvelyek 23,4 százalékát Csepelen, a Weiss Manfréd Művekben gyártották. A XX. század elején megindult a fegyverkezési verseny.
Csepelen 1911 -ben Martin-kemencét építettek, s megkezdték a lövedékacélok előállítását. Ebben szorosan együttműködtek a witkowitzi vasművel. (A witkowitzi vasműnek az osztrák Rothschildok a tulajdonosai). Csepelen 1913-ban acélmű, öntöde,
ágyúlövedékgyár épült. A beruházások során többször kaptak állami támogatást, különböző kedvezményeket, de legnagyobb segítséget mégis az állami megrendelések
jelentették, ezt a Weiss család mindig elnyerte. A dolgozók száma 1913-ban 5 ezer,
1916-ban 22 ezer, közülük 6 ezer a nő. A háború végére a gyártelep 216 épületből áll.
Az I. világháború után hatalmas a visszaesés, de a Weiss család és az általuk
alkalmazott szakmai vezetők mindig találtak új megoldást. A rézgálic gyártására rendezkednek be, permetezőket is gyártanak, amivel a lövedékgyártó műhelynek adnak
munkát. A béke éveiben mezőgazdasági kisgépek, eke, szántóvas készült. A nagytömegosztályon - ahol a családfő, Gorjanc Ignác is dolgozott - a nehéz lőszerhúzógépek
ötletes átalakításával ekevasakat húztak. A 30,5-es óriáságyúk lövedékeit készítő
gépeken tejeskannák gyártása folyt. A húzógépek kapacitásának kihasználása
érdekében bevezették a zománcedénygyártást. Gyártottak pálinkafőző üstöket,
vaságyat. A csőgyártásra is berendezkedtek. Ezek ismeretében nem lehet azon csodálkozni, hogy a jászberényi gyárban is olyan berendezés, technológia volt az ötvenes
években, mely hadi és polgári termelésre egyaránt alkalmazható. A hüvelygyártó gépek autószifon-testeket tudtak húzni, s az edénygyártás is jelentős volt a jászberényi
gyárban, ahol tejeskannákat is készítettek alumíniumból, ha éppen löveget nem kellett
gyártani.
Csepelen 1927-től repülőgép-alkatrészeket is gyártottak, a kerékpárgyártás és az
autógyártás 1928-ban indult, de a varrógép- és a traktorgyártás is. Az 1929-es terméklistában szerepel kukoricamorzsoló, lókapa, borona, répavágó, kultivátor, szecskavágó, vetőgép. Készül zománcozott fürdőkád, fürdőkályha, vízöblítő-készülék, gáztakaréktűzhely, gáz-vízmelegítő. A gyáróriásban azonban gyűszű, ruhakapocs, képakasztó
horog, szemétlapát, lópatkó, csavar, folytonégő kályha is készül. A gazdasági világválság alatt vezették be a sztaniolpapír-gyártást. A harmincas évek elején már ismét
kapnak állami (hadi) megrendeléseket. A hadsereget ők látják el lőszerrel, de repülőgépeket, kerékpárokat, motorkerékpárt, terepjárókat, tüzérségi vontatókat kizárólag
Csepelről szállítanak a magyar hadseregnek.
A csepeli alumíniumgyárat 1934-ben külön cégként jegyzik be. A kohó 1935től termelt. Az alumínium feldolgozására hengerművet is létesítettek. Beindult a porszívógyártás is. Részt vesz a Weiss Manfréd Rt. - más cégek mellett - például a Sigg
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Alumíniumgyár létesítésében is. Ennek egyik részvényese Székely Tibor, a Weiss család tagja. Onnan is sokféle termék gyártása került Jászberénybe az ötvenes évek elején, s a legendás műszaki igazgató, László Károly is onnan érkezik Gorjanc Ignác társának Jászberénybe.
A II. világháború közeledtével a lőszergyártás ismét felfutott. Azonban 1941
után a lőszertermelés a rézhiány következtében akadályba ütközött. Ezért a
vashüvelygyártást vezették be. Kapacitásuk 1943-ban 200 000 darab volt, sokkal kevesebb, mint a rézhüvelyé. Ezt 1944-re - beruházások eredményeként - 700 000-re
növelték. S mint tudjuk a vashüvelygyártást - vagy annak egy korszerűbb módját-telepítették Jászberénybe, a gyárat e célból alapították 1952-ben. Ezért küldték Gorjanc
Ignácot, a fiatal mérnököt a jász főváros gyárába, hisz ő ismerte a gyártás folyamatát.
Gorjanc Ignác indulása
A legifjabb Gorjanc Ignác hamarabb tanult meg németül, mint magyarul, mert
az apai nagymama csak németül tudott, s a gyermek sokat volt vele. Édesanyja, születése után otthagyta a gyárat, a háztartást vezette. A családban csak Pubinak szólították,
ami németül gyermeket jelent, ez volt a beceneve. Később Pubi bácsivá változott, s
Jászberényben sokan csak így ismerték, így említették.
A legifjabb Gorjanc Ignác 1930-34-ig járt elemi iskolába, ahol kitűnő tanuló.
Magyarul is ott tanult meg, vagy valamivel az iskolakezdés előtt. A négy elemi után a
Pestszenterzsébeti Állami Kossuth Lajos Reálgimnáziumban folytatta tanulmányait.
Ott 1934-38-ig tanult, már kevésbé jó eredményekkel. Aztán a tanulmányok sorából
kimarad két év, 1939-40 a dokumentumok szerint. Segédlevelét kétéves tanulmányok
után 1942-ben kapta. A Weiss Manfréd acél- és fémművek tanonciskoláját 1940-42
között járta ki, vas- és fémesztergályos végzettséget szerzett. Ezt követően az 1943/44es tanévben magántanuló a reálgimnáziumban, ez az ötödik osztály számára, amit a
magyar pótvizsga sikeres letételével elvégzett, s a hatodik osztályba felvételt nyert.
Azonban középiskolai tanulmányokat tovább már nem folytatott. 1944 őszén ez bizonyosan akadályba tközött.
Mivel Csepel hadiüzem volt, s a két Gorjanc Ignác olyan részen dolgozott, ahol
a lőszereket állították elő, ezért nem vonultatták be őket. Meghagyták őket munkahelyükön, munkájuk nélkülözhetetlen volt a haditermelésben.
A következő végbizonyítványt 1949-ben állították ki a legifjabb Gorjanc Ignác
számára. Ez azt tanúsítja, hogy 2 éves tanulmányokat követően - szintén a WM-ben a felső ipariskolát sikerrel és kitűnő eredménnyel befejezte. Ez a bizonyítvány egyben
az érettségit is jelentette számára, az akkori szabályok értelmében.
A kor szokása szerint tehát Gorjanc Ignác már 1940-től a Weiss Manfréd Művekben dolgozott, mégpedig a nagytömegosztályon, esztergályosként. Az 1947-ben a felső ipariskolai tanulmányok kezdetén -kiállított sorozási bizonyítványon foglalko125

zásként már az szerepel: terv technikus. Ezt követte az egyetemi kurzus, ami 1949-53
között történt szintén Csepelen. Egy visszaemlékező szerint neki azt mesélte a Góré,
hogy a műszaki egyetem kihelyezett tagozatán Horgos Gyula, későbbi ipari miniszter
is tanította. Horgos Gyula egyébként a Weiss Manfréd műveknél a szereidé mérnöke
volt korábban, s a gyár oktatási feladataiban is részt vállalt, azaz tanította a fiatalabb
generációt.
Gorjanc Ignác a diplomázás után rövid
ideig a szerkesztésben dolgozott, majd a hüvelygyártó üzem vezetője lett. Onnan irányították Jászberénybe 1954-ben főmérnöknek.
Akkor 29 éves múlt. 1955-től már ő a Fémnyomó és Lemezárugyár - eredetileg acélhüvelygyártásra alapított vállalat- igazgatója. A
legendák között említhető, hogy esztergályos
múltjára annyira büszke volt, s akit lehetett, a
maga módján „levizsgáztatott" az esztergálás
egy-egy apró fortélyából. Amikor látszott,
hogy Jászberényben - megfelelő alapanyag hiánya miatt - acélhüvelyeket nem tudnak gyártani, nagy érdeme, hogy új profilt találtak a
gyárnak. Átszervezés, gyárösszevonás eredményeként a Hűtőgépgyár 1964-ben alakult jászberényi központtal, 1968-tól már vezérigazgatóként irányította. Harminchárom évig volt első számú vezetője a gyárnak!
A fiatal káder közben megnősült. Csepelen, a szemben lakó, nagyon szép, csinos leányt - gyermekkori pajtását - Ernhoffer Ilonát vette feleségül. Lányuk, Gabika
1950-ben született. A beteges, epilepsziás feleség és a kisgyermek mellett dolgozott és
tanult. Alighogy megkapta diplomáját már Jászberényben találta magát, egy új, alig
felépült gyár főmérnökeként. Feleségét - az orvosi kezelések miatt - nem vihette magával, ezért naponta, kétnaponta hazajárt Jászberényből Csepelre. Felesége tragikus
hirtelenséggel halt meg még 1954-ben. Lányát a Gorjanc szülők nevelték tovább.
Gorjanc Ignác kapcsolata a csepeli gyárral megmaradt, de a SIGG-Alumíniumgyárban is megfordult, hiszen onnan is érkeztek termékek Jászberénybe, s bedolgoztak az alumíniumgyárhoz, kooperációs kapcsolatban álltak. Ott ismerte meg a
három diplomás dr. Krisztián Margitot, akit 1956-ban feleségül vett, s a család Jászberényben végre együtt lehetett. Margitkával azonban nem sikerült a meghitt, meleg családi hátteret kialakítani. Közös gyermekük nem született. Margitka a másik nagy jászberényi üzem, az Aprítógépgyár főkönyvelője lett, így „kézben tartották" a várost.
Többen vélekedtek, emlékeztek úgy, hogy sok kérdésben - az őrmester karakterű Margitka szava volt az irányadó.
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A kislány számára igazi mostohának bizonyult a második feleség. Jászberényben ez közismert volt. A diszharmónia oda vezetett, hogy Gabika 18 évesen, a
jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban letett érettségit követő napon visszament
Csepelre nagyszüleihez, majd hamarosan férjhez ment Nagy Zsigmondhoz, aki szintén
a csepeli gyárban dolgozott. Boldog családban j ó i sikerült házasságban élhetett, egy
fia született. Ma is Csepelen, a Gorjanc-házban élnek. Gorjanc Ignác nagypapaként rajongott az unokájáért. Hetente járt Csepelen, s mindig vitt valami apróságot. Amikor
Zsolti megtanult biciklizni nem vett neki bringát. Az túl egyszerű lett volna! A csepeli
kerékpárgyárban csináltatott egyet unokájának.
Gorjanc Ignác életében szerette a szépet. Nagy gyűjtő is volt. Éremgyűjteményét a numizmatikusok számon tartották, de van, aki babagyűjteményre emlékszik, mások régi, kovácsoltvas lámpákat, pipa-, fegyver- és tőrgyűjteményt említenek. Halálával ezek köddé váltak, Margitka rokonsága kezén. Végrendeletet ugyanis nem hagyott, legalábbis így tudjuk, de az sem elképzelhetetlen, hogy halálakor eltüntették azt. Leánya a pipagyűjteményről tud, azt édesapja eladta, abból vásárolta
1984-ben BMW autóját. Az éremgyűjtemény egy kisebb részét már Gabika adta el egy
jászberényi gyűjtőnek, Batta Józsefnek, de a jelentősebb részét megtartotta. A többi
gyűjtemény sorsáról ő sem tud, hiszen Margitka mindent elkövetett, hogy ne is tudjon
semmiről. Évekig tartó pereskedés után kapott valamit apja hagyatékából ő, az egyetlen törvényes örökös.
A Gorjanc Gabriellával folytatott beszélgetés során édesapja betegségéről és halálának körülményeiről is sokat, a valós tényeket tudhattam meg. Gorjanc Ignác szerette az életet, a jó ételeket, italokat. A sört és bort kedvelte, de mértékkel fogyasztotta.
Egyszer - a hetvenes években - üzleti úton Afrikában járt, s ott kapott fertőző májgyulladást, amit sajnos nem tudtak teljesen kikezelni az orvosok. A májával később
ezért volt gyakran probléma. Tetézte a bajt, hogy cukorbetegsége is kialakult. Már e
két betegség is elegendő okot adott azaggodalomra. Azonban 1984-ben megműtötték
Jászberényben sérvvel. Ez a műtét már hatalmas problémát okozott. Az érbetegség és
a cukorbetegség következményeként majdnem elvérzett, a „fél gyárat" berendelték
véradásra, hogy megmenthessék. A műtét közben - Gabika feltételezése szerint - valószínűleg oxigénhiány is keletkezhetett, ami egyfajta agyi károsodást is előidézhetett.
Utána már nem volt régi önmaga, nagyon figyelni kellett arra, mit csinál. Szerencsére
voltak mellette olyan emberek, munkatársak, akik átérezték ezt a helyzetet, és sok
mindenben segítették őt.
Egészségi állapota azonban egyre romlott, gyakran kellett kórházi kezelésre járnia. 1987 januárjában ismét a Kútvölgyi kórházba került. Az erei a cukor- és a májbetegség eredményeként egyre rosszabb állapotban voltak, egyre másra megpattantak, s
belső vérzéseket okoztak. Végül halálát az okozta, hogy a torkában megpattant egy ér,
s ennek következtében megfulladt. Tehát nem kimondottan a májbetegség, hanem ez
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az együttes hatás végzett vele. 1987. február 10-én halt meg, szinte napra pontosan 33
évvel azután, hogy Jászberénybe érkezett. Még csak 63 éves volt.
Gorjanc Ignácot lehetett szeretni, lehetett gyűlölni. Érdemeit, eredményeit eltagadni azonban nem lehet. A szocializmus korában tette, amit lehetett. Persze ez politikai elkötelezettséggel is járt, de ez így volt minden korba. Most, a multinacionális
nagyvállalatok menedzsmentjét ismerve tapasztalhatjuk, hogy a kitűzött feladatok
gondolkodás nélküli, maradéktalan végrehajtása nem tűr ellentmondást, beleszólást,
más ötleteket. Ő kihasználta a lehetőségeket, amit az a kor, az a vezetés, az a gazdaságpolitika kínált. Fejlődhetett a gyár, s a város. Nélküle nem jöhetett volna létre a lakótelep, a strand, az állatkert, a jégpálya, az új művelődési ház, nem épültek volna
sportpályák, bölcsődék Jászberényben. A városba a vezetékes gáz is azért ért el, mert a
gyárnak kellett, ők szorgalmazták. Támogatta a városi kórházat, a dolgozók lakásépítését, kultúrálódását. A gyári üdülőket a dolgozók pihenése érdekében alakították ki.
Amikor a jégpályát - az első vidéki műjeget - felavatták 1977-ben Jászberényben azt találta mondani: „Hadd iringáljanak a parasztgyerekek." Ez akkor kissé
sértő megjegyzésnek tűnhetett, pedig őszintén gondolta. A szociális gondoskodás szocialista megoldása eredményeként a Hűtőgépgyár kiterjedt intézményhálózatot
tartott fenn. Az akkori törvények, szabályok szerint működött ez. Előtte állt a példa,
hiszen 1945 előtt a Weiss Manfréd Műveknek volt saját kórháza, szanatóriumot is létesítettek a tüdőbetegeknek,
volt óvodája, sporttelepe és
sportcsarnoka. A vállalati
testedző kör kirándulásokat is
szervezett, kulturális rendezvényeket tartott, de tanfolyamokat is, ahol a helyesírás, a számtan, az egészséges
életmód teret kapott. A sporttelepen a vízi sportokat űzték.
S a legfontosabb talán, a foci.
A gyári, majd a csepeli focicsapatban rúgta a bőrt Gorjanc Ignác is. A gyár tanonciskolájában tanulta a szakmát.
S Csepelen, a Gubacsi hídnál
1952-53 telén műjégpályát is
létesítettek. (Igaz nem sokáig
maradt fenn.) Tehát az biztos,
volt példa rá - s nemcsak
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Csepelen, de Ózdon, Győrben, Salgótarjánban és máshol is -, hogy a gyári vezetés a
dolgozók szociális ellátásáért is tett valamit. Ezt Gorjanc Ignác tudta, s ezért tette ő is.
Jászberényben temették el, a Fehértói temetőben, díszsírhelyen, hiszen díszpolgára volt a városnak. Állami-díjat 1975-ben kapott, a város országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett 1967-től. Kapolyi László ipari miniszter búcsúztatta el. A gyár
vállalta, hogy a sírt - ahová később Margitka is került - rendszeresen gondozza. Ez a
mai napig így történik. A Hűtőgépgyár gondnokságának régi vezetője, Csillag György
szerint ez kötelességük. A gyári kertészet vezetője, Czigány György gondoskodott a
sírról és környezetéről, ott mindig az évszaknak megfelelő virágok pompáztak. Az
electroluxos időkben is számon tartották a régi hűtőgépgyáriak ezt a kötelezettségüket,
az electroluxos menedzserek tudta nélkül végzik kegyeletteljes kötelességüket ma is.
A rendszerváltás óta a szocializmus 40 évének megítélése sokszínű. Míg az emberek többsége elismeri a gyár legendás vezetőinek eredményeit, mások bírálják, sőt
elítélik őket. A józan ész azonban előbb utóbb mértékadóvá válik. így következett el
annak az ideje, hogy Jászberény önkormányzata 2003 őszén Gorjanc Ignácról és vezetőtársáról, László Károly műszaki igazgatóról utcát nevezett el. Mindkettő a gyár melletti lakótelepen, életművük közelében található.

Források:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Születési anyakönyvi kivonat - Jász Múzeum Adattára (JMA)
Segédlevél - JMA
Sorozási Bizonyítvány - JMA
Állami felső ipariskolai végbizonyítvány - JMA
Elemi népiskolai értesítő 1930-34. - JMA
Reálgimnáziumi tanulmányi értesítő 1934-38.-JMA
Tanonciskolái értesítőkönyv - JMA
Bizonyítvány, kelt Csepel, 1926. január 6 . - JMA
Jegyzőkönyv, 1924. február 28. Csepel Képviselőtestületétől. - J M A

10. Kivonat Csepel község képviselőtestületének jegyzőkönyvéből, 1934. nov. 30.
-JMA
11. Meghagyási igazolvány, Csepel 1943. november 29. - JMA
12. Igazolvány, Csepel 1944. - JMA
13. Nagy Zsigmondné szül: Gorjanc Gabriella személyes elbeszélése
14. Csepel története 1965. Bp.
15. a) Csepel története a vasgyár alapításáig c. fejezet
- Kubinyi András munkája
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b) A Csepel Vasmű története c. fejezet - Berend T. Iván
- Ránki György munkája.
16. Kársai Elek - Szinai Miklós: A Weiss Manfréd-vágyon német kézbe kerülésének története. Századok, 1961. 4-5. sz.
17. Kiss Erika: A Hűtőgépgyár és Jászberény fél évszázada.
Kiadta: GTE, 2003. Jászberény

Kiss Erika újságíró 25 éves pályafutása során dolgozott ajászberényi Hűtőgépgyár üzemi lapjánál a Hűtőgépnél, majd a két Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilapnál, a Néplapnál és a Jászkun Krónikánál is. Külsősként a Magyar Hírlap, majd 1999töl a Népszabadság tudósítója. Munkatársa - két évigfőszerkesztője - a Jászkürt című
jászberényi városi újságnak. 1998 óta 11 könyvet szerkesztett a Jász Múzeumért Alapítvány kiadásában. Könyve A Hűtőgépgyár és Jászberény fél évszázada címmel 2003ban jelent meg.
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Dienes Eszter:

Cigányszerelem

Útravaló

Libben a szoknyám, lobban az erdő,

Gyere a nyárba,
hagyjunk itt mindent,

szerelem levele nyomomban pergő.

szikrázó zápor
Lobban az erdő, libben a lábam,

kimossa inged.

szerelmes Isten! Kikkel is háltam!
Út sodrában majd
Kiknek a keze moccant utánam,

füzike

verje az Isten, verje a bánat!

árnyékot növeszt:
ülj ide!

Hány ökleit szelíddé, s alázta vállam,
csókoltak égettre fűtetlen ágyban!

Házak előtt
dáliák

Kiknek a szava béklyózta lábam,

elűzik arcod
bánatát.

Hány hamis csókkal zúzták be számat,

S ha eső dobálja gyöngyeit

S hol van csak egy is, hűteni lázat?

és itat a határ,
megáldom mind a földeket, hogy

Kiknek a vére véremből áradt,

boldog zöldbe járj!

verje az Isten, verje a bánat.

Dienes Eszter 1949-ben született Kunhegyesen. Könyvtárosként ment nyugdíjba,
Törökszentmiklóson él. Boldog nagymama. A Magyar írószövetség tagja. 1975 óta ír
verseket, eddig három kötete jelent meg: 1995-ben a Jászkunság Könyvek sorozatban
Mosolymaradék, 1999-ben a Felsőmagyarország Kiadónál a Holdvirágzás, 2001-ben
a Barbaricum Könyvműhelynél a Szerelem este.
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Gittái István:

A spanyolviasz újbóli felfedezése,
avagy hasznos útmutató
sokasodásunk előmozdítása végett

„Nem az a fontos ecsém, hogy honnan jöttél,
hanem, hogy hova tartasz."
(Illyés Gyula)

Nem annyira a honnan jövés,
mint inkább a hova tartás végett
forszíroznám magam is a nemzet ügyét,
s azon belül is a nemzés
fölöttébb szükséges voltát
e védő, ölelő Kárpát-karéjban.
Most már ugyanis a nyíl hegye
- miként a kegyetlen császári
hüvelykujj lefelé iránya -,
egyértelműen jelzi, mi vár ránk.
Magyarán: gyökeres lépés híján
kihalunk innét, ki ám,
miként a gólyák, bölények, ordasok...
(miközben a szúnyog, a csótány
s a krumplibogár rajzása virágzik.)
Tenyeres-talpas derék férfiak,
és ti szép-bögyös asszonyságok:
éljetek többet ölelés gyönyörében,
s felejtsétek kicsit a matematikát.
Fészkenként öt-hat pujaáldás
röpke negyed század alatt
lélegzetelállító csodákat teremhetne e tájon.
Ölelkezzünk hát véreim!
Reggel, délben és éjszaka
ússzunk az ősi örömben,
s a haza ráncai kisimulnak!
(Mondom én, kinek két nemzés után
megállt a tudománya...)
Gittái István költő, publicista 1946 decemberében született a romániai, Bihar
megyei Tátiban. 1990-ben a Kelet-Nyugat hetilap alapító szerkesztője, majd a nagyváradi Bihari Napló kulturális rovatának munkatársa. Tizenhárom - verses, szépprózai
és publicisztikai - kötete jelent meg Magyarországon és Romániában. Ma a Várad című irodalmi, művészeti, társadalomtudományi folyóirat versrovatának vezetője.
Most közölt verse a Bimbóbabona, delejdalaj című, 2003-ban, a Nagyváradi
Ady Társaság kiadásában megjelent kötetében látott napvilágot.
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B. Jánosi Gyöngyi:

A Jászság képtáráért
Hamza D. Ákost és feleségét, Hamza Lehel Máriát 1987-ben ismertem meg.
Abban az évben rendezték meg a Jász Múzeumban Hamza első magyarországi kiállítását - mint számomra később kiderült - a Jászberénynek és a Jászságnak ajándékozott életmű legjobb darabjaiból.
Akkoriban a Jászberényi Tanítóképző Főiskola Gyakorló Iskolájában rajzot tanítottam, így a város
minden képzőművészeti „ügye" érdekelt. Mögöttem állt már vagy tíz év,
amit a képzőművészettel eljegyezve
töltöttem. A kiállításon elsősorban a
világot járt művész felfogása, témaválasztása, „előadásmódja" érdekelt.
(Fogalmam sem volt arról, hogy egyszer rám hárul hagyatékának gondozása, életművét bemutató kiállításának létrehozása, bábáskodás mfizeu- \
mának működtetésében.)
A ' 87-es kiállítás megnyitására
a házaspár hazarepült Sáo Pauloból.
A megnyitó estéjén meglátogattam
•
őket a város által pár napra bérbevett szép, modern lakásban, amely történetesen orvos
barátaimé volt, akik épp Líbiában vállaltak munkát. Az ismerős enteriőrben megismerhettem a választékos, „európai entellektüel" házaspárt. Mindketten öt nyelven beszéltek, s kiváló stílusban és magyarsággal váltottunk gondolatokat a művészet lényegéről, szerepéről, a stílusok hordozta művészetfilozófiái kérdésekről.
Búcsúzáskor kissé hűvös maradt a levegő, bár feltöltődve, kérdőjelekkel és
zaklatottan távoztam. Úgy éreztem, egy világ választ el bennünket egymástól.
A finom, okos - olykor franciára váltó - idős hölgy, és a szikár, magas,, j ó karban lévő", egyéni vélekedést és látásmódot megfogalmazó festőművész elvarázsolt
sokféle kultúrát magába olvasztó, szubjektív megnyilatkozásával. A szellem, a tudás
és a sajátos filozófia lenyűgözött.
Annyiban is hagyhatnánk a témát, ha 1989-ben, a fordulat évének tavaszán nem
települt volna haza a müvészházaspár Jászberénybe. Hazatelepültek, hisz a város a
Kulturális Minisztériummal egyetértésben befogadta őket, és befogadta a mintegy kétszáz műalkotást - festményeket és szobrokat -, Hamza D. Ákos életművét.
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A rendszerváltozás eseményeit, izgalmát már itt élték át a Jászság fővárosában.
A város és a megye megvásárolt számukra egy polgári lakást - Jászberény, Gyöngyösi
út 7. - egy majdani múzeum létrehozásának céljával, s én újra felkerestem őket.
Otthonukban art deco berendezés és két kedves idős ember fogadott, mindketten
túl a nyolcvanon. Mintha nem is éltek volna közel negyven évet Brazíliában... Brazília - Sáo Paulo.
Vajon mit adhatott a Hamza házaspárnak a megapolisz? Beszélgetéseinkből arra
a következtetésre jutottam, semmit. Őrizték az európai kultúra értékeit, s nem érintette
meg őket a hatalmas dél-amerikai ország „vegyes" kultúrája, bár valójában ők maguk
is annak alakítói voltak. Hamza Lehel Mária divattervezésével, újságírói munkájával,
Hamza D. Ákos pedig a brazil film megteremtésében végzett tanácsadói, rendezői
munkásságával járult hozzá a brazil kultúrához.
Nem voltak közlékenyek, ezért sokat kérdeztem. Körvonalazódtak a művészházaspár tevékenységének eredményei. És még nem is érintettük az absztraktot,
amelyben a jászsági néprajz által számon tartott bundák hímzései ugyanolyan motívumokká váltak, mint a keleti filozófiák megfogalmazásai, vagy a műkereskedőknek
készített holland mesterek másolatai. Ámultam és bámultam... Micsoda szintézis! Az
alkotó ember élete...
A rendszerváltás miatt elcsendesedett körülöttük a jászberényi „világ". Még az
sem volt biztos, hogy a „másik érában" tett ígéretek cnegvalósulnak. Ezért 1991-ben
Mária asszony alapítványt tett, Hamza Múzeum Alapítvány néven, 50.000 dollár
alapítói tőkével, hogy az eredeti cél - Hamza D. Ákos képzőművészeti hagyatékának
állandó bemutatása a Gyöngyösi út 7. szám alatt - megvalósuljon.
Ez a szándék vont be engem is a Hamza-hagyaték múzeummá szervezésébe,
1993. május 16. után, Hamza D. Ákos halálát követően. A közbeeső időben számos
művészeti párbeszédben volt részem Hamza D. Ákossal. Megkaptam festőkéseit,
használaton kívüli nagy vásznait, amit alig mertem elfogadni. Kérésére közös kiállítást
szerveztünk Jászárokszálláson és Jászapátiban, amelyre meghívta Sisa József iparművészt is.
Ákos bácsi meghalt 1993. május 16-án. A temetést a férjem intézte, aki az
1991-ben létrehozott magánalapítvány gazdasági igazgatója lett. A város díszpolgárának díszsírhelyet adományozott a Fehértói temetőben. A búcsúztató beszédet dr.
Magyar Levente, Jászberény polgármestere tartotta, a sírnál dr. Dobos László a Jászságért Alapítvány képviseletében mondott megindító beszédet.
A temetésen Mária asszony nem tudott részt venni: Ákos bácsi halála és a temetés időpontja közötti héten combnyaktöréssel bekerült a jászberényi kórházba. A
műtétet hosszú lábadozás kísérte: nehezen gyógyult az idős szervezet. 1993 augusztusában húga, Lehel Anna repülővel Peveragnoba, saját otthonába vitte. A Gyöngyösi út 7. szám alatti lakásra lakat került, az ablakokra, ajtókra rácsok. Ott őrződött
ugyanis a lajstromba vett életmű, jó néhány bútordarab, Hamza D. Ákos könyvtára,
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festőállványa. Aztán eltelt egy év, új naptárat nyitottunk. Férjem kezdeményezésére
összeült a Hamza Lehel Mária által létrehozott alapítvány kuratóriuma, Tálas László
megyei múzeum igazgató elnökletével. Meghatározták a teendőket, és megkezdődtek a
múzeum kialakításának előkészületei. A kiállításra szánt helyiségeket kifestettük, a
bútorokat átcsoportosítottuk, leltárba vettük, paravánokat és posztamenseket készítettünk.
Módosítottuk a világítást, idegen nyelvű ismertetőket készíttettünk, s Ridegh
Gábor művészettörténész segítségével kiválogattuk az első állandó kiállítás anyagát.
1995. július első napjaira minden készen állt, hála a sok önkéntes segítőnek.
A múzeum ünnepélyes megnyitására 1995. július 15-én került sor. Kész volt tehát a
mű, megvalósult a Hamza Múzeum Alapítvány célja: a Hamza D. Ákos életművét reprezentáló anyag múzeumi feldolgozásban, állandó kiállításon vált láthatóvá.
A múzeumnak akkor két részmunkaidős alkalmazottja volt, egy teremőr és egy takarító személyében, vezető nélkül. A megnyitás alkalmával tartott ünnepi kuratóriumi ülésen kaptam megbízást, hogy főállásom mellett legyek vezetője az intézménynek.
Látogatók - a megnyitó napjától eltekintve - nem özönlöttek a múzeumba. Néhány hónap elteltével rá kellett döbbennem, hogy így nem lesz működőképes az intézmény. Feladtam tanári állásom, és önálló vállalkozóként (oktatás, restaurálás stb.)
próbáltam mind több időt fordítani a múzeumra. Abban az időben számos kezdeményezést tettem a gyűjtemény megismertetésére, kiadtuk Hamza D. Ákos monográfiáját, katalogizáltuk a könyvtárat, s eközben egy rozoga mappában megtaláltam
Hamza D. Ákos 22 grafikai lapját. A mappa címéről „Tollrajzok"-nak neveztük őket.
Megkezdtem Hamza Lehel Mária újságíróskodásának anyagát áttanulmányozni.
Válogatást készítettem a Brazíliai Magyar Újságban megjelent cikkeiből, melyet kis
kötetbe rendezve meg is jelentetett az Alapítvány, Hamza Lehel Mária: Női szemmel Válogatott publicisztikai müvek címmel.
A látogatók továbbra sem seregeltek a múzeumba. Szomorúan jártam-keltem az
üres szobákban, a sok becses érték között. Elhatároztam, hogy becsalogatom az
embereket. Létrehoztuk a Képzőművészet-barátok Klubját, és havonta egy rendezvényen művészeket mutattunk be kamaratárlataikkal együtt. Megtelt a ház! Jórészt
volt tanítványaimból - fiatal tehetségek, rajztanárok - létrejött a Hamza Stúdió. Megszületett a Jászsághoz kötődő művészek monográfiasorozatának gondolata. Éreztem,
nem lehet mellékállásban folytatni a munkát. Kérelemmel fordultam az Alapítvány kuratóriumához, hogy változatlan fizetéssel, de egész állásban szeretnék dolgozni. Ehhez
a kuratórium hozzá is járult. Tovább folyt a munka, megjelent az első kötet monográfia. Több időszaki kiállítást is rendeztünk, s a sajtó is egyre többet foglalkozott a múzeum munkájával. Támogatókat kerestem minden eseményhez, hisz az alapítvány vagyona - mint egyetlen forrás - lassan, de folyamatosan apadt. A város kisebb pályázati
összegekkel segített ugyan, de a múzeum jövőjének nem látszott biztosítéka.
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Ekkor a kuratórium döntése alapján Jászberény önkormányzatával közösen
megkezdtük a gyűjtemény tulajdonviszonyainak tisztázását. Hamza D. Ákos döntése
az ajándékozáskor így hangzott: „... apáim emlékére művészeti életem eredményét
ajánlom fel Jászberény város és a Jászság javára ..." Vagyis az életmű 18 település
közös, oszthatatlan tulajdonába került.
Ezt a helyzetet sikerült feloldani azzal, hogy a jász települések lemondtak a rájuk eső részről, azzal a kikötéssel, hogy Jászberény gondoskodik a gyűjtemény működtetéséről. Ezt követően Jászberény városa 2000-ben létrehozta a Hamza Múzeum
és Jász Galéria Közalapítványt, meghatározta céljait, működési rendjét, mely azonos
a múzeum céljaival, feladataival. Új feladatként megjelent a Jászsághoz kapcsolódó,
művészettörténeti jelentőségű alkotók állandó kiállításának létrehozása és egy időszaki kiállítóterem működtetése. A Közalapítvány számára hárommillió forint induló
tőkét biztosított a város. Az eljárás azonban mind a Közalapítvány bejegyzése, mind a
Hamza Múzeum Alapítvány megszüntetése ügyében elhúzódott. A két alapítvány így
párhuzamosan működött, amelynek adminisztrációi és pénzügyei igencsak igénybe
vették a mindössze három főfoglalkozású és egy részfoglalkozású munkatárssal működő múzeumot, természetesen a szakmai munka mellett. A Közala-pítvány a bejegyzés elhúzódása miatt csak csekély mértékű működési támogatást kapott a várostól,
ezért továbbra is a régi Hamza Múzeum Alapítvány erősen fogyat-kozó pénzéből élt.
Azt lehet mondani, hogy hat évig a magánalapítvány finanszírozta a működést.
Az alapító okiratban megfogalmazott feladat, a jász művészek állandó kiállítása a mai napig nem valósult meg, hisz a város a feladathoz nem tudott épületet
biztosítani, a Hamza-ház pedig még a Hamza-életmű bemutatásához is kicsi. A megoldás tehát odázódik.
Az „átszervezés" lassan haladt. Gyakran türelmetlen és szkeptikus voltam, de
végül mégis megvalósult: a múzeum jövője biztosítottnak látszik. Bizakodással és
örömmel töltött el, hogy a Hamza-hagyatékon, mint törzsanyagon, létrejöhet a jászok
képtára. Hamza egy levél tanúsága szerint nagyobb léptékben gondolkodott, mint saját műveinek állandó bemutatása. Saját életművével csak megalapozni kívánta a Jászság képtárát. A Jászságban mindig élénk volt a képzőművészeti élet, számos művész
kapcsolódott a régióhoz, de állandó kiállítóteremmel soha nem büszkélkedhettek. Hogyan is lehetett volna múzeumi feltételekkel működő képtára, megfelelő nyilvántartással, feldolgozással, kutatással?
Szerettem volna tenni valamit az előrelépés érdekében. Elhatároztuk, a kuratórium jóváhagyta, hogy megkezdjük a kutatásunkat, s összegyűjtjük a jászsági
képzőművészek adatait. A kutatást persze még nem zártuk le (nem is zárható le), de
eredményeit 2002-ben kislexikonban kiadta a gyűjtemény, A jászsági művészek arcképcsarnoka címmel. A kötet a Hamza Múzeum Kiadványai sorozat 6. darabja, s a
XIX. század utolsó harmadától napjainkig foglalkozik a Jászsághoz kötődő képzőmű136

vészekkel, alkotótelepekkel. A kutatás nem lezárt, s előbb-utóbb javított, bővített formában kell újra közreadni a most csak közel száz címszót tartalmazó kiadványt. A kötet kiadásával párhuzamosan megteremtettük azokat a feltételeket a gyűjteményben,
amelyek megléte lehetővé teszi az állami működési engedély megszerzését. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma működési engedélyét 2002 augusztusában kaptuk
meg. E szerint a múzeum képzőművészeti múzeum, gyűjtőköre a Jászság 18 települése.
2004-ben a jászok képtárának létrehozása elérhető közelségbe került. Ezt
akarja a közalapítvány, ezt akarja a város, a kistérség központja, s így szinte kínálkozik, hogy e téren is bővítse szolgáltatásait.
Európaiságunknak mindig döntő - olykor elsődleges vagy kizárólagos - tényezője volt sajátos kultúránk. Remélem, hogy a Jászság képzőművészetének ügye
ezután is támogatókra talál, hiszen itthon nem végeztünk még el mindent a képzőművészeti kultúra közvetítésében. Jó volna csatlakozni az európai színvonalhoz!

B. Jánosi Gyöngyi festőművész, a Hamza Múzeum és Jász Galéria igazgatója
1948. október 23-án Tiszaföldváron született. Első diplomáját Jászberényben, a Tanítóképző Főiskolán szerezte, majd Egerben rajztanári, Debrecenben népműveléskönyvtár szakon végzett. 1975 óta rendszeresen kiállít. Grafikái országos és helyi lapokban, folyóiratokban jelennek meg.
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Vitáink nem a változtatás szükségességéről, hanem hogyanjáról szólnak

A magyar diploma versenyképes Európában
Dr. Detrekői Ákos a magyar felsőoktatás reformjáról
Dr. Detrekői Ákos okleveles mérnök, a műszaki tudományok doktora, akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem rektora, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, 2002. szeptember 1. óta
Szolnok díszpolgára.
1939-ben született Budapesten. Geodéta édesapja „vándorlásai" miatt több városban járt általános iskolába. Nyolcadikos korában költözött családjával Szolnokra,
ahol nyugodt évek következtek; 1954-58 között a Verseghy Ferenc Gimnázium diákja.
Tanárai közül Rédl Lászlóra, Kovács Gyulára, Pásztor Gézára emlékszik különösen
szívesen. Elsősorban a természettudományi tárgyakban - a matematikában, a kémiában - jeleskedett, majd kitűnően érettségizett.
Nem adta alább a Budapesti Műszaki Egyetemen sem, ahol Summa cum laude
minősítéssel végzett és tanársegédként kezdett dolgozni. Tudományos munkásságának
fontos állomásai műszaki doktori, majd kandidátusi értekezései. 1973-tól docens, majd
a műszaki tudományok doktora, a fotogrammatikai tanszék vezetője, az építőmérnöki
kar dékánja. 1974-75-ben az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjasaként
Bonnban dolgozott és kutatott. 1997 óta az egyetem rektora. Szűkebb szakterülete a
térinformatika, a fotogrammetria, a geodézia és az űrtechnika. Angolul, németül és
oroszul beszél.
Számos hazai és külföldi elismerés, kitüntetés tulajdonosa. Nemcsak tudós, kutató és oktató, hanem nemzetközi hírű tudományszervező is. 2002-ben Johannes Rau
német államfő az I. osztályú Szövetségi Érdemkeresztet adományozta dr. Detrekői
Ákos professzornak, mint a mérnöki tudományok nemzetközileg elismert, kiváló tudósának és tanárának, a felsőoktatás és a nemzetközi felsőoktatási csere szervezőjének. (A Budapesti Műszaki Egyetem és a Karlsruhei Egyetem kapcsolata jegyében
1992 óta közös, német nyelvű mérnökképzés folyik, amelynek évfolyamait - évente
ötven egyetemistával - e két egyetem kettős diplomájával végeznek.)
2003-ban dr. Detrekői Ákost a modenai székhelyű Nemzeti Tudományos, Irodalmi és Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagjává választották az olasz-magyar tudományos együttműködés elmélyítésében játszott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
2004 őszétől a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kihelyezett
MBA képzést indít Vietnamban, Hanoiban.
Dr. Detrekői Ákos évek óta résztvevője, elnöke a Szolnoki Térinformatikai
Konferenciának. 2000 tavasza óta a cianid-szennyeződést és a rekord árvizet követően
alakult Tisza 2000 Alapítvány elnöke.
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A magyar társadalom, a magyar gazdaság reformért kiált. Nem kivétel ez alól a
felsőoktatás sem. Azt, hogy kinek az igénye fogalmazódik meg a gyakran változó reformtervezetekben, nehéz kideríteni. A magyar felsőoktatásról még mindig az a vélemény, hogy magas színvonalú, Nyugat-Európában szívesen fogadják a magyar diplomásokat. A Magyar Rektori Konferencia -jó néhány átdolgozását követően - elfogadta az Oktatási Minisztérium tervezetét a magyar felsőoktatás reformjára, amely ez év
őszén kerül a kormány elé. Szükség van-e egyáltalán reformra?
- Igen, több okból is! Az utóbbi másfél évtizedben közel négyszeresére gyarapodott a hallgatói létszám. 1990 és 2002 között a felsőoktatásban tanulók száma 101
ezerről 382 ezerre nőtt. Ezt a hatalmas változást szervezetileg sem követték maradéktalanul az intézmények, fenntartójuktól, az államtól pedig nem részesültek megfelelő
mértékű többlet-forrásokban. A felsőoktatás költségvetési támogatása reálértéken
számolva az 1991. évinek felére csökkent. A felsőoktatás bevételeinek e hatalmas kiesését az sem pótolja, hogy a hallgatók közel fele valamilyen formában hozzájárul a
képzés költségeihez.
- Európafelsőoktatása is változik. A szakminiszterek 1999-ben Bolognában állástfoglaltak az egységes európai oktatási tér, majd később az egységes európai kutatási tér megvalósítása mellett. Az Európai Unió tagjaként a magyar egyetemi, főiskolai
képzésnek is ehhez kell igazodnia.
- A változás mellett szól versenyképességünk megtartásának szándéka is. A
magyar felsőoktatás az Európai Unió országaihoz mérten meglehetősen alulfinanszírozott. A gazdagabb országok az ő jóval magasabb nemzeti összjövedelmük
sokkal nagyobb hányadát fordítják oktatásra és kutatásra. Mi, a jóval szerényebb magyar GDP-ből sokkal kevesebbet szánunk ugyanerre. Ha ezen nem változtatunk, egyetemeink, főiskoláink veszítenek versenyképességükből az európai versenyben. Legjobb professzoraink külföldön folytatják pályájukat, a gazdagabb szülők pedig a jobb
lehetőségeket kínáló külföldi egyetemekre íratják be gyerekeiket.
A változtatás híveivel értek egyet az egyetemek irányításának újfajta modelljének kérdésében is. Megvallom, erről is nagy vitákat folytattunk a Rektori Konferencia ülésein és a változtatni akarókkal néhányszor kisebbséget alkottunk. Az egyetemeinket manapság irányító, választott egyetemi tanácsok engem az egykori szocialista nagyvállalatok vezetési modelljére emlékeztetnek. A mostani egyetemi tanácsoknak persze előnyük, hogy megalapozatlan döntéseket nemigen hoznak. Hátrányuk pedig az, hogy a változások lassan érlelődnek köreikben. Ha a jövőben az intézményeknek még inkább versenyezniük kell a hallgatókért és a kutatási pénzekért is, a lassú döntési folyamat több hátrányt, mint előnyt jelent. Végeredményben azt mondhatom, hogy vitáink nem a változtatások szükségességéről, hanem azok mikéntjéről
szóltak és szólnak.
A szaktárca javasolta irányítási modell például az osztrák modellhez áll legközelebb. Az egyetem élén találjuk a szenátust, amely a mostani egyetemi tanács ún.
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akadémiai feladatait vállalja magára. Többek között oktatási, tantervi kérdésekről
dönt, tudományos fokozatokat ítél oda. A másik irányító szervezet az igazgatótanács,
amelyet külső szakemberek, ha úgy tetszik, társadalmi megbízottak alkotnak. Az
igazgatótanács nevezi ki a rektort, illetve stratégiai döntéseket hoz. Nagy kérdés, nagyon nagy kérdés azonban, miként lehet az igazgatótanács átpolitizáltságát megakadályozni, ha oda az állam - a minisztérium - is beülteti a maga embereit?
Az osztrák példánál maradva: a bécsi Műegyetem öt tagú igazgatótanácsában a
következők kaptak helyet; az osztrák telefontársaság vezetője, a Siemens ausztriai vállalatcsoportjának főnöke, a First Alpin konszern feje, a legnagyobb osztrák biztosító
társaság igazgatója és a volt hadügyminiszter, aki korábban kutatás-fejlesztési kérdésekkel is aktívan foglalkozott. Azt látjuk tehát, hogy a bécsi műegyetem igazgatótanácsának tagja az osztrák gazdasági elit képviselői. Széles látókörű, tájékozott szakemberek, akik igencsak alkalmasak feladatuk ellátására. Érdekes módon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem társadalmi szenátusában a magyar gazdasági és
szellemi élet jeles képviselői foglalnak helyet. Nagyon megnyugtató volna, ha közülük
kerülnének ki egyetemünk igazgatótanácsának tagjai.
- Önmagában a verseny nem ismeretlen; a magyarfelsőoktatási intézményekjó
ideje versenyeznek a hallgatókért, a kutatási pénzekért. Csakhogy a verseny az Európai Unióban kiéleződik. Az alulfinanszírozott magyar felsőoktatás a vesztes pozíciójába kerülhet?
- A vesztes helyzetet azért nem érzem, mert a magyar diploma, a magyar diplomás versenyképes egész Európában. Különösen igaz ez az orvosképzésben, a
mérnökképzésben, általában a természettudományok mezején, ahol erősebb elméleti
tudás alapozza meg a diploma megszerzését. Nem látom jelét, hogy bármely szakma
legkiválóbb intézményei engedni akarnának a színvonalból.
-A vágy az Magyarországon, hogy az esedékes korosztályokfele szerezzen diplomát. Tömegeket képezzünk, vagy elitet?
- A kérdés ilyen föltevésével nem értek egyet! Nem szabad ugyanis szembeállítani, ami összetartozik. Természetesen egyetértek azzal, hogy minél több fiatal magyar szakember részesüljön felsőfokú képzésben. Közülük a legkiválóbbak jussanak a
legmagasabb szintre. Az elitképzésről több szempontból sem mondhatunk le. A legjobban képzettek nélkülözhetetlenek a gazdaság, a politika irányító posztjain és a kutatásban. Európának nagyravágyó tervei vannak a gazdaság föllendítésére. Állítják,
hogy a gazdaságot a kutatás viszi előre. Olvastam olyan tanulmányt, amely szerint
félmillió kutató hiányzik Európából.
- Elszívta őket Amerika.
- Pontosan. Az amerikai kutatók nyolcvan százaléka Európából és Ázsiából érkezett.
- A diplomás „tömegtermelés" kérdését mégsem kerülhetjük meg. A munkanélküliség a diplomások körében hivatalosan hat, becslések szerint 16-18 százalék.
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És ebben nem szerepelnek a jelenleg második diplomájukért tanulók. 2003 júliusában
15 ezer diplomás munkanélkülit tartottak számon, nem hivatalosan számuk 40-50 ezer.
2004 nyarára 70-80 ezerre duzzadhat a munkanélküli diplomások tömege. Sohasem
volt ennyi diplomás munkanélküli Magyarországon! Régebben három-négy hónap
alatt talált munkát a frissen végzett szakember, mostanában hat-nyolc hónapig is eltarthat az első munkahely megtalálása. Az arányok mindenképpen figyelmeztetőek:
megbomlott a munkaerőpiac és a hallgatói piac egyensúlya.
- A diplomás munkanélküliség mostani arányaiért egyaránt hibáztatható a politika - amely anélkül döntött a hallgatói létszám emelése mellett, hogy megvizsgálta
volna a piac igényét -, az oktatási kormányzat, mert nem vizsgálta, mi történt a végzettekkel. Hibáztathatok ugyanakkor a felsőoktatási intézmények is, amikor a fejkvóta - az állami támogatás - hajszolása közben szinte minden jelentkezőt fölvettek.
Ha bármely kormány gondosan akar bánni az adófizetők forintjaival, nem kerülheti el
a kereslet fölmérését! A humán szféra legtöbb területén a demográfiai trendekből viszonylag nagy pontossággal ki lehet számolni, a következő korosztályoknak hány pedagógusra, hány orvosra lesz szükségük. Más szakmákban, ahol a piac szabályoz, reális információk alapján húzhatók meg a határok. Nálunk, a Műszaki Egyetemen már
hat éve mérjük, hogyan boldogulnak a pályakezdők. Azt is megkérdezzük a vállalatok vezetőitől; mi a véleményük végzett diákjainkról? A cégek általában elégedettségüket fejezik ki. Eleget tudunk tenni az egyetemünkkel szemben támasztott társadalmi elvárásnak; a magas színvonalú képzésnek, a munkaerőpiacon jól hasznosítható,
konvertálható tudást nyújtó ismeretek tanításának. Meg kell mondanom azt is, hogy
amikor bizonyos szakokra több hallgatói helyre biztosított keretet számunkra az oktatási kormányzat, inkább visszafogtuk magunkat. Nem töltöttük föl a létszámot. Kevesebb hallgatót vettünk föl, mert nem szállítottuk le a mércét. Azt gondolom, nem tévedtünk, hiszen a jobb képességű fiatalok könnyebben haladnak előre, öröm velük
dolgozni.
- Méhkasba nyúlunk, ha az esélyről, az egyenlőségről és a tandíjról, azaz afelsőoktatás finanszírozásának,,reformjáról" kérdezem.
- Az esélyegyenlőség megteremtése kevésbé a felsőoktatás, sokkal inkább az
általános és a középiskolák feladata. Tény, hogy a divatos szakokra a hallgatók
nyolcvan százaléka a magyar középiskolák húsz százalékából érkezik. Ott is, másutt is
az alap- és a középfokú képzésben érdemes megtalálni azokat a módszereket, amelyek
a tehetséget leginkább kibontakoztatják. A magyar felsőoktatás finanszírozásában
megkerülhetetlen a tandíj kérdésének újragondolása. Szakítsunk az álszenteskedéssel! Ma Magyarországon hivatalosan nincs tandíj, ugyanakkor a hallgatók negyven
százaléka (!) valamilyen térítéses képzésben vesz részt. A mostani rendszer ellentmondásos és nem is ösztönöz a minél eredményesebb tanulásra. Jómagam a tandíj és
az ösztöndíj harmóniájára helyezném a hangsúlyt. Az ösztöndíj mértékét válasszuk
meg úgy, hogy valóban ösztönözzön a tanulásra. A kutatás finanszírozásában sajnos
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Magyarország nem jár élen Európában. Ezen sürgősen változtatnunk kell, hogy ne lemaradásunk növekedjen, hanem esélyünk nőjön a felzárkózásra. Egyetértek azzal,
hogy a magántőke vállalhasson nagyobb szerepet az oktatás infrastruktúrájának előteremtésében. A kollégiumépítés például az egész világon jó üzlet. Ismerek olyan kínai
egyetemet, amely épületeinek egyik felét használják oktatási célra, a másik felét bérbe
adják irodának, így segítenek magukon.
- A magyarfelsőoktatás meglehetősen szétaprózott. Ma háromszáznyolcvannál
több szakot hirdetnek meg. Egyesek szerint elegendő volna kétszáz, mások még inkább
szűkítenék; szerintük 90-99 szakfelelne meg lehetőségeinknek. Valamirevaló város ha ad magára - nem létezhetfelsőoktatási intézmény nélkül. Ez egyébkéntjogos társadalmi igény, hiszen afőiskolák kulturális missziót is teljesítenek, megtartják-ha tudják - a régió szellemi elitjét az oktatói karban. Ha szűkül az oktatható szakok száma,
ha a demográfiai hullámvölgy eléri a magyarfelsőoktatást, milyen sorsra számítanak
a vidék értelmiségének ezek a nem kis áldozattal járó megteremtett bázisai? Született
olyan munkaanyag, amelyben olvasható; a mostani 29 helyett Magyarországon húsz állami -felsőoktatási intézmény maradjon.
- Miközben előrebocsátom, hogy az egyetemeken is lesznek olyan szakok, amelyekről le kell mondani, minden elismerésem azoké a vidéki intézményeké, amelyek a
helyi értelmiség, a régió értelmisége elvitathatatlanul jelentős bázisai. Valóban szegényebb volna az adott térség nélkülük. Megmaradásuk társadalmi igény! Ezért azt
gondolom, azoknak az intézményeknek a finanszírozásában, amelyek a tudományos
munkában kevésbé vesznek részt, nagyobb szerepet kell vállaljon városuk, régiójuk.
Nem vagyok pénzügyi szakember, tehát receptet nem ajánlhatok, csupán hangosan
gondolkodom például adókedvezményekről, a régiókban fellelhető források bevonásáról. Ami egyébként lehet, hogy most eretnekségnek tűnik, később viszont használ. Aki nincs másra kényszerítve, mint arra, hogy csak a költségvetésből kérjen és
kérjen, az kevésbé kényszerül újabb források keresésére.
- Befejezésül engedjen meg egy személyes kérdést. Ön második ciklusban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora. A Felsőoktatási Törvény
előírja, hogy a rektorok 65 éves korukig tölthetik be pozíciójukat és Ön ebben az évben
eléri ezt az életkort. Hogyan tovább?
- Az életkorra vonatkozó szabályoknak megfelelően rektori és tanszékvezetői
megbízatásom egyszerre ér véget. Őszintén megvallva kicsit már várom is a percet,
mert nagyon örülök, hogy a jövőben több időt szentelhetek szakmai-tudományos feladataimnak. Számos szervezettől, intézménytől már kaptam felkérést, hogy segítsem
tevékenységüket, hasznosítsam náluk tapasztalataimat. Rektori megbízatásom miatt
ezeket rendre elhárítom, augusztustól ugyanakkor megfontolom néhányukat. Unatkozni biztosan nem fogok, és bízom benne: munkámmal a jövőben is hozzájárulhatok a
Műegyetem oktatásához, kutatásához, fejlődéséhez.
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Liverpooli diploma a Tisza partján?
Dr. Törzsök Éva főigazgató
a Szolnoki Campusról
Óriási átalakulás vár a magyar felsőoktatásra. Az egységes európai felsőoktatási
tér megteremtése érdekében minden magyar egyetem, főiskola a korábbitól eltérően
építi ki oktatási rendszerét. A magyar hallgatók legszélesebb rétegei - róluk esik a
legkevesebb szó - érettségi bizonyítványuk birtokában két éves, ún. felsőfokú szakemberképzésben vehetnek részt. Ezek a fiatalok húsz-huszonegy éves korukban már
munkába állnak. A diplomára vágyók az egyetemek, a főiskolák mindegyikén a három éves alapozó képzéssel kezdik felsőfokú tanulmányaikat. A három év elvégzése
után diplomát szereznek, amelynek birtokában eldöntik: elhelyezkednek, vagy további
két évig tanulnak az ún. mester fokozaton. Az ott kapott oklevél nagyjából a mai
egyetemi diplomának felel meg.
Önmagára valamit is adó magyar nagyváros, régióközpont aligha nélkülözheti
az egyetemre, főiskolára épülő szellemi bázist. Lázas keresés jellemzi napjainkban
vidéki főiskoláinkat: ki kivel szövetkezzék - kilépve akár korábbi integrációjának elkötelezettségéből -, hogy előnyösebb frigyeket kötve álljon helyt a hallgatókért vívott
versenyben. Abban a versenyben, amely egyre élesebb, mert demográfiai hullámvölgy
mélypontja felé haladunk, és mert Európa egyetemei megnyílnak a magyar fiatalok
előtt is. Jász-Nagykun-Szolnok megye főiskolái - hogy szemünket messzebbre ne
vessük - ahányan vannak, annyi félék. Jászberény a gödöllői Szent István Egyetemhez kötődik - oda integrálódott -, és azt a köteléket kívánja még szorosabbra fonni
például a mezőgazdasági gépészeti karnak a Jászságba telepítésével is. Mezőtúr a
Szarvasi székhelyű Tessedik Sámuel Főiskola része. Szolnok - a főiskola akkori vezetőinek döntése értelmében - megőrizte önállóságát.
Történelmietlen volna megfeledkeznünk a szolnoki repülőtiszti képzés évtizedeiről, a Killián György Repülő Műszaki Főiskoláról. Korunk változásai nem kímélték ezt az intézményt sem. Valójában nem is emlékszünk: beolvadt, vagy megszűnt?
Ma a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
Repülöműszaki Intézete található a helyén.
* * *
Szolnok városa - rövid néhány évet leszámítva - mindig óhajtott egyetemet,
főiskolát. 1952-ben műszaki felsőoktatás kezdődött a Tisza partján: a Közlekedési
Műszaki Egyetem a bíróság épületében kapott helyet. Annak az intézménynek az önállóságát 1955-ben megszüntették ugyan, ám más néven, a Budapesti Építőipari és Közlekedési Egyetem Üzemmérnöki Karán folytatódott tovább az oktatás. 1956 őszén a
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kar kétszáz hallgatóval és jól képzett oktatógárdával működött. Az egyetemi ifjúság és
néhány oktató részt vett az 1956 őszi - Szolnokon verteién - forradalmi megmozdulásokban. Az új központi hatalom - a Kádár-kormány és a Magyar Szocialista
Munkáspárt - megszilárdulását követően szűnt meg az akkori szolnoki felsőoktatás.
Az űj hatalom - és helyi képviselői - tartottak a „forradalmi fészektől".
A hatvanas és a hetvenes években több kísérlet történt Szolnokon felsőfokú
képzésre. Levelező tagozaton - helybeli kurzusokkal - leendő pedagógusokat oktatott
az egri, majd a szegedi tanárképző főiskola a városban.
A 2004-ben immáron 26 éve folyamatosan meglévő közgazdászképzést tulajdonképpen a véletlennek köszönheti Szolnok. A véletlen Andrikó Miklósné képében toppant be a városba. Betoppanása férjének volt köszönhető. A megyei pártbizottság első titkárát, dr. Gergely Istvánt az Országos Vízügyi Hivatal vezetőjévé nevezték ki. Helyére Andrikó Miklós, a Belkereskedelmi Minisztérium államtitkára került. Felesége - a fővárosban a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola főigazgatóhelyetteseként - érzett magában annyi erőt és elszántságot, hogy megalapítsa a főiskola szolnoki kihelyezett tagozatát. Vele kezdődött a város jelenkori felsőfokú oktatása.
Csak jót hallani róla! Kár, hogy nem látható a főiskola ünnepségein. Kikerült a szolnokiak látószögéből. Keresték, nem találják. (Talán ez a néhány sor segít megtalálni!)
Lassan tizenöt éve annak is, hogy a Külkereskedelmi Főiskola kihelyezett tagozatot
indított a Tiszaligetben.
1993 óta önálló a Szolnoki Főiskola.
* * *
Dr. Törzsök Éva második periódusra szóló főigazgatói kinevezését 2004. márciusában 18 igen szavazattal javasolta a 18 tagú főiskolai tanács.
- Láthatóan meglepődött azon, hogy egyetlen ellenszavazatot sem kapott. Ön
már három éve a Szolnoki Főiskolafőigazgatója. Minek tulajdonítja az egyértelmű kiállást?
- A Főiskolai Tanács valószínűleg úgy ítélte meg, hogy vezetésem alatt jó úton
halad az intézmény.
- Első ciklusát nem könnyen kezdhette. Az akkori pozitívfőiskolai tanácsi döntést követően közel hét hónapig késett a kinevezése, nem foglalhatta el székét.
- Annak a fél évnek számomra legnagyobb tanulsága, hogy a politikát távol kell
tartani a főiskolától. Én magam sohasem politizáltam, négy évtizede szakmai ambíciók vezérelnek utamon.
- Mibe csöppent Szolnokon?
- Szerencsésebb volna, ha azt kérdezné; mire pályáztam? Szolnokról olyan hírek érkeztek hozzám, hogy a főiskola segítségre, megerősítésre szorul. A rutinszerű
működtetés engem nem éltet, a kihívásokat kedvelem. A Szolnoki Főiskolán mind144

össze öt tudományos minősítéssel rendelkező oktatót találtam. Ma már húsz oktatónk
rendelkezik tudományos fokozattal.
- Egy részük ún. intercity-professzor. Reggelfölül a vonatra, megtartja az óráit
és este már újra fővárosi polgár.
- Nem tagadom, akadnak ilyen megbecsült munkatársaink is. Éppen ezért azon
munkálkodunk, hogy a fiatal szakemberek számát növeljük, tanársegédeket alkalmazzunk, hogy oktatóinkat tudományos munkára ösztönözzük. Egyébként annak, hogy
e
gy- e gy oktató több egyetemen, főiskolán is állást vállal, megvan a maga magyarázata. Egyszerűen kevés a magasan képzett, tudományos fokozattal rendelkező felsőoktatási szakember. Hogy egy másik szakterületről hozzak példát: Magyarország hat
egyetemén képeznek jogászokat, miközben legfeljebb három egyetem oktatói gárdáját
teszik ki jogtudományi felsőoktatási szakemberek. Természetesen utazniuk kell.
- Minden lehetséges fórumon azt hangsúlyozza, afőiskola és a város együtt lehet vonzó. Mitől vonzó egy oktatónak a Szolnoki Főiskola?
- Az előző kérdésben megfogalmazott kritikát - persze, hogy jó volna, ha minél
több oktatónk egyben szolnoki lokálpatrióta is lenne -csak részben érzem jogosnak.
Én azt mondom, örüljünk annak, hogy Szolnok jó helyen fekszik. A főváros hetven
perc, Debrecen másfél óra alatt érhető el vonattal. Valójában ez is vonzerőt jelenthet.
Ezen kívül itt a Tisza is...
- És mennyire vonzó város Önnek Szolnok?
- Harmadik éve itt élek. Kell-e ennél több?
- Gazdag tapasztalatok birtokában érkezett a Tisza partjára. Keveset tudunk az
indulásáról.
- Zamárdiban születtem. Törzsök Éva Annaként anyakönyveztek. Édesapám ott
dolgozott jogászként, segédjegyzőként, aztán Marcaliba helyezték, ott nőttem föl. Somogyi vagyok. Édesanyám tanító volt.
- A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzését követően beugrott
a mély vízbe, külkereskedelmi üzletkötőként kezdett dolgozni.
-Évekig konfekció-exportőr voltam. A hetvenes évek legelején gyakorló külkereskedőként hívtak a felsőoktatásba, így kerültem a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Külkereskedelmi Tanszékére. Végigjártam a szamárlétrát: voltam tanársegéd, adjunktus, docens. Húsz évet tanítottam a Közgázon.
- Miből doktorált?
- A külkereskedelmi vállalatok és a termelő vállalatok konfliktusait és érdekazonosságait boncolgattam. Az érdekelt, hogyan élik meg bizonyos fokú kiszolgáltatottságukat a termelő cégek. A vállalkozások szemszögéből vizsgálódtam,
vizsgálódok, azaz milyen a világ „alulnézetből". Ez a nézőpontom négy évtizede. Korábban megjelent könyveim is ezt példázzák.
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- Könyvet írt Ausztria mezőgazdaságáról is, nyugati szomszédunknak az Európai Unióhoz történt csatlakozásakor. Mire jutott?
- A könyv bécsi kiküldetésemnek köszönhető. Hat éves Külkereskedelmi Főiskolai főigazgatói megbízásom lejártával elfogadtam Kádár Béla miniszter úr ajánlatát,
bécsi nagykövetségünk kereskedelmi tanácsosi posztját. Azt tapasztaltam, hogy az a
szolgálat nemigen számított az én kreativitásomra. Szabad időmben lelkesen vetettem
magam a kutatásba. Ausztria akkor csatlakozott az Európai Unióhoz, élte meg a csatlakozás gyermekbetegségeit. Könyvem alapján - akik nem ismernek- agrárszakértőnek is tarthatnak, pedig nem vagyok az, csak érdekelt a téma. Kutatómunkámat időközben kitágítottam az Európai Unió belső piaca működésére, például arra, hogy az
európai versenyjoggal hogyan hozhatók összhangba a marketing döntések. A marketingesek többnyire amerikai szemmel nézik a világot, ami érthető, hiszen a marketing
fogalma és gyakorlata onnan származik. Számunkra most az érdekes, mi történik a tíz
új ország csatlakozását követően az Európai Unió belső piacán.
- 1986-tól a Külkereskedelmi Főiskola a munkahelye. Tanszékvezető volt a
Marketing Tanszéken, tudományos és továbbképzési főigazgató-helyettes, majd hat
évig főigazgató. Hogyan élték meg a rendszerváltást a Külkereskedelmi Főiskolán?
- Viszonylagos békességben. Persze, vezetői tapasztalatok nélkül, hiszen első
számú vezetőként új voltam, izgalmas időszakra emlékszem. Egyszer például külföldről hazatérve az az üzenet várt, hogy másnap sztrájk lesz a főiskolán. El lehet képzelni, mennyit aludtam azon az éjszakán. Gyorsan tájékozódtam, megbeszéltük a helyzetet a munkatársakkal és nem lett sztrájk. A Külkereskedelmi Főiskolán egyébként
akkor angol és francia nyelvű szakképzést indítottunk, hallgatóink egy része kettős
diplomát kapott. Elindítottuk a főiskola mátyásföldi beruházását is.
- 1994-1997 között dolgozott Bécsben, a követségen. Közben az egyik szemeszterben vendégprofesszorként tanított a Bécsi Közgazdasági Egyetemen, ahol annak idején posztgraduális képzésen vett részt. Idáig tökéletes pályaív.
- Ami megtörni látszott, mert Bécsből hazatérve egy rövid ideig nem találtam a
helyem.
- Dolgozott vezetőként az Európai Tanulmányi Központok Phare Program Titkárságán, közben elvállalta a Kopint-Datorg Szervezési Akadémiájának irányítását...
-... melynek keretében megalapítottunk egy olyan középiskolát, amely ma is
sikeres ...
- ...majdSzombathelyre hívták, a Berzsenyi Dániel Főiskolára.
- Közben új tapasztalatokra tettem szert Tatabányán, ahol a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája létrehozásánál bábáskodtam, amely az egyik első, államilag elismert magánfőiskolaként jött létre.
- Közben változatlanul foglalkoztatta a gazdaságdiplomácia és az Európai
Unió, majd, mintha megállapodott volna Szombathelyen.
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- Szombathely főiskolája szélesre tárta kapuit a gazdasági szakemberképzés
előtt. Megalapítottuk a Gazdálkodási és Műszaki Intézetet és a Gazdasági Tanszék vezetője lettem. Két közgazdasági szakot sikerült akkreditáltatni. Ma már mintegy ezer
hallgató vesz részt Szombathelyen gazdasági képzésben. Ma is ott vagyok fizetés nélküli szabadságon, csakúgy, mint a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi
Karán. Nem tagadom, vonzott, hogy Szolnokon főigazgató lehetek. Nem, nem hatalomvágy! Miféle hatalma lehet egy megújulásra váró intézmény vezetőjének? Azelső
számú vezető felelőssége óriási, de hajók a munkatársaim, e felelősség súlya elviselhető. A kihívás vonzott: nemcsak megóvni, hanem fejleszteni is a Szolnoki Főiskolát.
- Néhány magyar városban a felsőoktatás szoros együttműködésben fejlődik
környezetével. Pozitív példaként Győrt említhetjük, ahol a régió ifjújárműipari szakemberei már hallgatóként bekapcsolódnak egy-egy autóipari beszállító cégfejlesztéseibe. Szolnokon az együttműködés mely terepei kínálkoznak a közös gondolkodásra ? A
turizmus ? A térségfejlesztés ? A kis- és közepes vállalatok ? A közlekedési infrastruktúrafejlesztése? A multik csábítása?
- Győr és környéke, valamint Szolnok és környéke adottságai és vonzereje közel sem azonosak...
-A Szolnoki Főiskolára az Önt megelőző korszakábanfelvételi vizsga nélkül, az
érettségi eredmények alapján be lehetett kerülni. Akkoriban több, mint tízezren jelentkeztek afőiskolára. Ez a látszólagosan hatalmas érdeklődés mérséklődött és Önök tavaly szembesültek a ténnyel: mindössze 4.300 jelentkezőt regisztráltak. Egy kicsit meg
is ijedhettek...
- ... és leszállítottuk a ponthatárokat. Hiszem azonban, hogy főiskolánk nem
veszített rangjából és növekvő presztízsének is köszönhető talán az idei 6.696 felvételiző. Azért merem állítani, hogy a javuló hírnévnek is, mert jelentkezési lapjukon
nagyon sokan immár első helyen jelölték meg a Szolnoki Főiskolát.
- A Szolnoki Főiskolát - afelsőfokú szakemberképzésben résztvevőkkel együtt közel kétezer nappali tagozatos hallgató látogatja. Ennél többen - kb. 3.700-an - levelezők, illetve távoktatásban részesülnek. A Szolnoki Főiskola konzultációs központot
működtet Budapesten. Mindez a verseny jegyében?
- Igen. Igény van a Budapesti Konzultációs Központra, hiszen nagyon sok dunántúli hallgatónknak kedvezünk ezzel a szolgáltatásunkkal.
- Meg aztánjól is hangzik. Egy kis, vidékifőiskolának is jut hallgató a nagy, fővárosi egyetemek árnyékában.
- Egyelőre jut. Budapesti Konzultációs Központunkat szeretnénk is megóvni.
- És Szolnok? A főiskola nyelvoktatása elismerésre méltó. Nem véletlen, hogy
decemberben az intézmény elnyerte a jogosultságot arra, hogy a Londoni Kereske147

delmi és Iparkamara Vizsgáztató Testületének Képzési Központjaként nemzetközi angol nyelvvizsga-bizonyítványt adjon a hallgatók kezébe.
- Nem tagadom, büszkék vagyunk erre is és arra is, hogy elindítottunk egy új,
fél éves angol nyelvű részképzést elsősorban külföldiek érdeklődésére számítva; Hogyan kössünk üzleteket Kelet-Európában? címmel. Nem sokat mond, hogy van két
finn hallgatónk, de az már igen, hogy hallgatóink közül ötvenen csatlakoztak hozzájuk. Természetesen folytatjuk.
- Magyarországon 29 állami finanszírozású felsőoktatási intézményt tartunk
számon. Oktatáspolitikai szakemberek szerint bőven elég volna húsz is ebben a kis országban. Nem kizárt, hogy egy újabb kormányzati nadrágszíjmeghúzás alkalmával valaki előveszi ezt a gondolatot és a takarékosságjelszavával megvonják a támogatást
néhány, addig finanszírozott, úgynevezett kis, vidéki főiskolától?
- Magyarországi viszonyok között nem is vagyunk olyan kis főiskola!
- Mi a teendő, ha - ne adj' isten - a Szolnoki Főiskolának el kell engednie az
állami mankót, ha a magyar - és immár európai -felsőoktatás piacán saját lábára
kell állnia ?
- Az állami finanszírozás az ún. bolognai folyamat keretében megvalósuló sikeres akkreditációtól függ, amelyre ősszel kerül sor. Egyébként részben ma is saját lábunkon állunk! Évente közel két milliárd forintból gazdálkodunk. Bevételeinknek
nagyjából a fele az állami finanszírozás, a másik felét magunk „termeljük meg". Jövőnk pedig ígéretes. Március óta 600 ezren(!) látogatták meg a világhálón új honlapunkat a világ minden tájáról. Felnőttképzési Központunk - amelynek szép jövőt
jósolok - az egyik legsikeresebb szervezeti egységünk. Eredményes tárgyalásokat
folytattunk a Liverpooli Egyetemmel, hogy Szolnokon is engedélyezze egyik mesterszakának indítását. Presztízsünket egyértelműen növeli, hogy angol nyelvű oktatást
kínálunk és liverpooli master-diplomát adunk itt, Szolnokon, a Tisza partján.
-Bár a nyugat-európai egyetemeknek szakjaikat nem kell Magyarországon akkreditáltatniuk, mindössze működési engedélyt kell kérniük, ez mégsem megy egyik napról a másikra ...
- Bízom benne, hogy az Oktatási Minisztérium a működési engedélyt megadja
és 2005-ben megvalósul a tervünk.
- Áprilisban az Ön kezdeményezésére és meghívására Szolnokon találkoztak
négy alföldifőiskola - a bajai, a kecskeméti, a szarvasi és a szolnoki - rektorai, illetve
főigazgatói. Céljuk erőik egyesítése. Miként?
- Az Alföldi Főiskolák Egyesülése olyan, négy központú konzorcium lehet,
amelynek tagjai jól kiegészíthetik egymás oktatási profilját. Egy olyan, együttesen
komoly szellemi potenciált képviselő, merőben szokatlan együttműködési formáról
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váltottunk szót, amelyet tovább érlelünk. A három éves alapképzésben átjárhatóságot
biztosíthatunk hallgatóinknak. Mondjak példát? A Kecskeméten tanuló kertészmérnök
hallgató miért nem kapcsolódhatna be egy időre a szolnoki nemzetközi közgazdászképzésbe, és fordítva. Az agrárium iránt érdeklődő nemzetközi gazdálkodási
szakos hallgatóink például Mezőtúron sajátíthatják el szükséges ismereteiket. Gondolkodunk azon is, hogy egyes egyetemi szakokra közösen nyújtunk be szakindítási
akkreditációs kérelmet. Azt sem tartom kizártnak, hogy a megye főiskolai karai szorosabb együttműködést alakítsanak ki a Szolnoki Főiskolával.
- A magyar felsőoktatás reformja folyamán a Szolnoki Főiskolán megszűnik
minden eddigi szak. Jelenthet-e ez profilváltást, nyújt-e lehetőséget a választék bővítésére. Ön a főigazgatói pályázatában bölcsészkarról is említést tett. Ma már nem
szól bölcsészkarról.
- Alapvető profilunk a felsőfokú közgazdászképzés. Ez nem is változhat 2007ig a jelenlegi szabályok szerint. Hogy pontosan milyen szakokat akkreditáltathatunk,
az most nem tőlünk függ. Valószínűleg az egész nyarunkat végigdolgozzuk, hogy időben elkészüljön a szakindítási dokumentáció. Szeretnénk szélesebbre tárni kapuinkat,
többkarúvá tenni a Szolnoki Főiskolát. A döntés azonban most nem időszerű.
- A Szolnoki Főiskola épülete egykor középiskolának adott helyet. Ma a Szolnoki Főiskola intézményei a város hét pontján találhatók elszórtan. Regesreg megfogalmazódott az igény a Szolnoki Campus megépítésére, amelynek elképzelt helye a
Tiszaligetben volna. Meg is kapott a főiskola a várostól néhány hektár földterületet
adományként. A város ezzel járul hozzá a campus létrejöttéhez.
- Az Oktatási Minisztérium illetékesei elfogadták intézményfejlesztési tervünket. A campus 5 milliárdos beruházásából vállaltunk másfél milliárd forintnyi önrészt, három és fél milliárd forintot tenne ki a központi támogatás. A helyzet azonban
megváltozott, mert kiderült, hogy a remélt állami forrás nem áll rendelkezésre. Most
azon dolgoznak a szakértők, hogy a Szolnoki Campus vállalkozói tőke bevonásával PPP konstrukcióban - épülhessen föl, részben az Oktatási Minisztérium garanciájával.
Abban persze nem bízom, hogy főigazgatói kinevezésem lejártáig, 2007. június 30-ig
megépül, de abban igen, hogy visszafordíthatatlan folyamatot indítunk el a tervezésével és talán a kivitelezéséhez is hozzáfogunk.
-Fiatalság, bolondság. A fiatalok, a főiskolások kikapcsolódási, szórakozási
mulatozási igényei időről időre változnak és olykor megbotránkoztatják az idősebb
nemzedékeket. Ez minden korban és mindenütt így volt, ma is így van. A szolnokiak
hogyan viselik el a fiatalság hevét?
- Úgy tűnik nehezen. Egyesek aggodalmukat fejezik ki főiskolásaink erkölcseiért. Én úgy látom, a város nem egykönnyen fogadja be főiskolásait. Mi igyekszünk
teret adni hallgatóink kulturált kikapcsolódásának. Egyik kollégiumunkban, a Student
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Hotelben megnyílik hallgatóink klubja, ahová a szolnoki ifjúságot is szeretettel várjuk.
Könyvtárunk téli kertjében impozáns kávézót nyitottunk, ami akár irodalmi esteknek
is helyet adhat.
- És Ön mikor lesz szolnoki?
- Jó értelemben? Itt élek Szolnokon, néhány fővárosi program szólít csak el.
Már a háziorvosom sem Budapesten van. A Szigligeti Színház minden bemutatóját
megnézem, igyekszek minden hangversenyt meghallgatni. Nemcsak a protokolláris
rendezvényeken bukkanok föl. megpróbálom „belakni" a várost.
- A világén sem kívánnánk az idő kerekét előre hajtani, hiszen láthattuk, milyen
izgalmas évek következnek a Szolnoki Főiskolára. Ám egyszer csak elrohan ez a három
év, letelik megbízatása. Mihez kezd akkor az idejével?
- Szeretném folytatni tudományos kutatómunkámat, majd - már nyugállományban - valószínűleg elvonulok írni. És talán tanácsadóként a szakértelmemre is
szüksége lehet valakinek...
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Hungarikum
Baló György és Németh Gábor beszélgetése
A műsor 2003. november 19-én éjjel hangzott el
a Magyar Televízió I. csatornáján

Műsorunk mai vendége kutatónak, tudósnak nagyon fiatal. Németh Gábor, a
szolnoki Pálfy János Szakközépiskola végzős diákja húszévesen az Európai Unió fiatal tudósai versenyének egyik nagydíjasa. Összesen három nagydíjat osztottak ki. Gábor emellett megkapta az Európai Unió szabadalmi különdíját is ugyanezen a versenyen, amelyen eredetileg több, mint harmincezer diák indult. Közülük 116-an kerültek
a nemzetközi döntőbe, amelyet Budapesten rendeztek. Ott egy 15 tagú, hazai és külföldi tudósokból álló zsűri járta végig a standokat és a versenyzőknek a zsűrit kellett
szóban is meggyőzniük saját munkájuk értékéről.
- Kezdjük azzal, hogy a plazmahangszórót nekem és a tv-nézöknek elmagyarázza.
- A plazma hangsugárzó ugyanúgy működik, mint az egyszerű, bárhol alkalmazott dinamikus hangsugárzó. A nagy különbség, hogy a plazma hangsugárzóban a
papírmembrán helyett a hanghullámokat egy plazmaláng méretváltozása kelti. Ezáltal
szinte az összes torzítás megszűnik. A nagy kérdés az, hogyan lehet a legjobb minőségű általános, tehát dinamikus hangsugárzókat létrehozni. A CD-lejátszók, erősítők,
előerősítők minőségben már túlszárnyalták a dinamikus hangszórókat. Viszont fejlesztésük elérte felső határát. Ahhoz, hogy a dinamikus hangszórók utolérjék a különböző
elektronikai eszközök minőségét, technológiai ugrást kellene végrehajtani. Ez több
fajta lehet. Az elektrosztatikus hangszórók rendkívül jó minőségben adják vissza a
hangot, a zenét, mégis torzítanak, megmásítják a hangot. A plazma típusú hangszóró
felépítése olyan, hogy minőségében utolérheti, sőt, meg is előzheti a manapság kapható elektrotechnikai berendezéseket.
- Mikor kezdett a hangsugárzók problematikájával foglalkozni?
- Három évvel ezelőtt, tizenhat évesen. A Rádiótechnika szaklap jár az iskolába,
abban olvastam a második tanév elején a plazma hangsugárzókról. Utánanéztem az
interneten is. Elkészítettem a prototípust és rájöttem a hibáira. Megpróbáltam ezeket a
hibákat kiküszöbölni. Tulajdonképpen ebben áll az én fejlesztésem.
- Az emberi fül egy nagyon jó hangszóróból sem hall igazán mindent. Füllel
hallható a plazmahangszóró és a normál hangszóró közötti különbség?
- Igen. Sokan hitetlenkedtek, sokan kipróbálták. Aki csak a saját fülének hisz,
meglepődve tapasztalja a különbséget. Ez egy teljesen más j o b b technológia.
- Mennyi időt fordított erre az elmúlt három esztendőben?
- A fejlesztés nagyjából másfél évet vett igénybe.
- Sokba került?
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- Igen. Az én szemszögemből meglehetősen sokba.
- Ki pénzelte?
- A család segített és az összes megtakarított pénzemet beleöltem.
- Elhitték a szülei, hogy lesz ebből valami?
- Igen. A szüleim tisztában voltak vele, hogy az elektrotechnikának ezen a területén otthonosan mozgok és ha elhatározok valamit, azt megfontoltan teszem. Bíztak
bennem. Ha alkatrészre volt szükségem, megbeszéltük, hogy felhasználhatom-e a saját
pénzemet, vagy, ha az nem elég kiegészítik-e.
- Az sosem merült föl, hogy a fejlesztés nem fog sikerülni és akkor kidobnak egy
csomó pénzt? Vagy mindvégig sziklaszilárdan hitte, hitték, hogy elkészül?
- Persze, előfordult, hogy megtorpantam, de abban biztos voltam, hogy megtalálom mi a rossz és előbb-utóbb rájövök a megoldásra is.
- Plazmahangszóró - méregdrágán - kapható a világon, Magyarországon is. Az
Öné jobb azoknál?
- Nehéz válaszolni, mert az összesét, amit kapni lehet nem ismerem, de a megvásárolhatóknál - paramétereik alapján az enyém jobb.
- Ez fejlesztés vagy szabadalom?
- Ha fejlesztés, akkor szabadalom értékkel is rendelkezik. Ahhoz, hogy valóban
fejlesztés legyen, minden a forgalomban kapható készüléket ellenőrizni kell, hiszen
csak azokkal összehasonlítva lehet megtalálni azt a különbséget, amiben az enyém eltér, amiben jobb.
- Fogják-e gyártani az Ön plazmahangszóróját?
- Úgy gondolom, hogy a gyártási folyamat megindítása meghaladja a lehetőségeimet. Nem tudnám végigcsinálni.
- A zsűrit milyen nyelven győzte meg?
- A nemzetközi verseny hivatalos nyelve angol volt, tehát angolul. Nem okozott
nehézséget, hiszen az iskolában is tanulom az angolt sőt, különórákra is járok.
- A nagydíjjal ötezer euró - egymillió kettőszázezer forint - is járt. Mire
használja?
- Egyetemre megyek, ahol minden fillérre szükségem lesz. A Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki Karára már fölvettek. Ez volt a
magyarországi döntő díja.
- Mit csinál Németh Gábor öt év múlva?
- A Műszaki Egyetem elvégzése után valószínűleg külföldön tanulok tovább,
ugyanis az európai verseny díjazottjai lehetőséget kapnak erre is.
- Hol tanul majd?
^
- Ezt ma még nem tudom, mert nem ismerem, melyik európai egyetem mit kínál?
- Csak tanulni megy külföldre és visszajön, vagy kinn marad dolgozni?
- Magyarország mai felkészültségét nézve azt kell mondanom, külföldön jobb
esélyeim lennének. Nyugat-Európa fejlettebb, nyitottabb.
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- Ez így is marad? Nem változik a helyzetünk?
- Remélem, hogy változik. Legszívesebben itthon dolgoznék, hiszen itt születtem, magyar vagyok. Jó volna bízni Magyarország felzárkózásában.
- Tehetséges Ön ?
- Igen. Elsősorban az új konstrukciók kialakításában, beleértve az összes részegységet, részletet is.
- Ha semmilyen akadálya nem lesz, mivel szeretve foglalkozni?
- Audió-berendezések fejlesztésével. Nem is a hifi, hanem a legmagasabb színvonalú berendezésekkel, mert ott a legtöbb a kihívás, az egyelőre ismeretlen paraméter.
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Dr. Pakucs János:

A Magyar Innovációs Szövetség
a fiatal tudósokért
Az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatósága 1988 óta szervezi hivatalosan a
Fiatal Tudósok Versenyét melynek célja, hogy „előmozdítsák a 15-20 év közötti fiatal
tudósjelöltek együttműködését és hozzájáruljanak az ígéretes fiatal tehetségek fejlődéséhez". A verseny megrendezésével a fiatalok figyelmét a tudomány, a technológia és
a kutatás-fejlesztés területére akarják irányítani.
Évente átlagosan húszezer-harmincezer, 20 év alatti fiatal tudós, illetve tudósjelölt indul az egyes európai országokban megrendezett országos versenyeken. Az
EU Fiatal Tudósok Versenye lehetőséget nyújt a hazájukban legjobban szerepelt fiatalok számára, hogy bemutassák tudományos eredményeiket, és kortársaikkal összemérjék tudásukat.
A döntőt először 1989-ben rendezték meg Brüsszelben, és azóta mindig más
európai ország látta vendégül a fiatal diákokat. A versenyt mindegyik ország kiemelt
külsőségek között, magas szintű protokoll és nyilvánosság mellett szervezte meg. A
díjakat, illetve elismeréseket Nobel-díjas tudósok mellett az adott ország legmagasabb
szintű állami vezetői (királyok, köztársasági elnökök, hercegek) adták át.
A Fiatal Tudósok Európai Döntője kétlépcsős. A résztvevő országok által kiválasztott legjobb pályamunkákról a bírálóbizottság előzetesen egy legfeljebb 10 oldalas
angol nyelvű leírást kap. Ezt követően a háromnapos kiállítással egybekötött döntőn,
a nemzetközi tudósokból álló nemzetközi zsűri személyes beszélgetés (prezentáció)
során győződik meg a versenyzők felkészültségéről, és alakítja ki a végleges sorrendet. Minden évben három 1., három 2., ill. három 3. díjat osztanak ki, melyek 5.000,
3.000, ill. 1.500 eurós pénzjutalommal járnak.
A Magyar Innovációs Szövetség non-profit szakmai szervezet több mint egy
évtizeddel ezelőtt, 1991 -ben írta ki először az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyt az EU-versenyek mintájára. Az 1991/92 évi I. Országos Ifjúsági Innovációs Verseny megrendezésével Magyarország számára lehetőség nyílott arra,
hogy - Közép-Kelet-Európából elsőként csatlakozzon az EU versenysorozatához. Az
1992. szeptemberében Sevillában megrendezett európai döntőben meghívottként már a
magyarországi verseny legjobbjai is részt vettek. Az európai döntőn néhány Európán kívüli ország (USA, Japán, Dél-Korea, Kína) is részt vesz ugyancsak vendégként.
Az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny 1995. óta teljes jogú
tagja az EU Fiatal Tudósok Versenyének, így a magyar versenyzők ettől fogva hivatalosan is részesülhettek díjazásban. Bemutatkozásként két harmadik díjat szereztek a
magyar diákok az angliai Newcastle-ben.
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Az 1996. évi döntőn Helsinkiben egy második díjat, 1997-ben Milánóban egy
harmadik díjat szereztek versenyzőink. 1998-ban Portóban első díjat kapott egy magyar középiskolás, Bernáth Gábor. A döntők történetében először részesült első helyezésben közép-kelet-európai ország fiatalja. 2000-ben ugyancsak díjakkal (III. díj +
két különdíj) tért haza a magyar csapat. 2001 -ben a norvégiai Bergenben egy második
hellyel és két különdíjjal, 2002-ben, Bécsben különdíjjal jutalmazták a magyar fiatalok
kutatómunkáit. Az EU-döntőkön az elmúlt években kiemelkedően szerepeltek a magyar fiatalok.

Az EU Fiatal Tudósainak 15. Versenye,
Budapest 2003. szeptember 20-26.
Magyarország (az Oktatási Minisztérium és a Magyar Innovációs Szövetség)
1995 és 1999 után, 2001-ben harmadszorra is pályázott azEU-döntő rendezési jogára.
A hivatalos pályázatokat Brüsszelben bírálták el 2001 tavaszán, és döntöttek arról, hogy
2003 szeptemberében - az EU-döntők történetében először egy csatlakozó ország Magyarország lehet a házigazda.
Az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének 15. nemzetközi döntőjét 2003.
szeptember 20. és 26. között szervezte meg a Magyar Innovációs Szövetség Budapesten. Fővédnöke: dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök, az irányító testületi elnöke:
dr. Hámori József akadémikus, MTA alelnöke, szervezőtitkára: dr. Antos László, a
Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója volt.
A budapesti versenyt végigkísérő szimbólum egy mágikus szám, a 15-ös volt.
A budapesti döntő helyszínéül a Millenáris Park Fogadó Épülete szolgált, melyet a
kiállítás ideje alatt több ezren látogattak meg. A látogatók között többségében iskolás
csoportok, kutató diákok és tanáraik voltak, valamint a sajtó képviselői.
A budapesti európai döntőre a brüsszeli központból 38 országból 75 pályázat
képviselőit, összesen 110 fiatalt hívtak meg. Magyarországot a 2003. évi Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny 132 pályázata közül a dr. Keviczky László MTA-alelnök vezette, neves hazai szakemberekből, tudósokból álló bíráló bizottság
által kiválasztott négy pályamű képviselte.
Három napon keresztül (szept. 22-24.) folyamatosan dolgozott a nemzetközi bíráló bizottság, zajlottak a személyes interjúk. A pályázatokat egy 12 tagú, nemzetközi
zsűri bírálta el, Ulf Merbold professzor vezetésével.
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A verseny a magyar fiatalok szempontjából óriási sikerrel zárult. A verseny
másfél évtizedes történetében még sohasem volt példa arra, hogy egy ország négy díjat is elhódítson. Versenyzőink egy első, egy második, és két különdíjat szereztek.
(Egyébként az összesen 20 díjon 12 ország fiataljai osztoztak.) Németh Gábor Plazma hangsugárzók hatékonyságának növelése c. kutatómunkájával - 1 . helyezésben és az különdíjában, Nagy László - A Közép-Alföld cönológiája és környezetvédelme mikológus szemmel c. kutatómunkájával -II. helyezésben, Lukács ManuélaTartóváz elemekből összeszerelt kalodában szállítható építmények c. kutatómunkájával - szintén az Európai Szabadalmi Hivatal különdíjában részesült.
Németh Gábor - aki egyébként a Szolnoki Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskola jelenleg V. éves hallgatója - „Plazma hangsugárzók hatékonyságának növelése" c. kutatómunkája, illetve fejlesztése során abból indult ki,
hogy mind a zenehallgatás, mind a szórakozás terén a dinamikus hangsugárzók terjedtek el. Ezek a hangsugárzók azonban csak egy bizonyos „hanghűség" elérését biztosíthatják. Ahhoz, hogy az akusztikus hangszerek játéka, valamint a tiszta énekhang tökéletesebben legyen visszaadható, olyan közvetítő csatornát kell alkalmazni, melyben a torzítás mértéke elhanyagolhatóan alacsony. A torzítás kiküszöbölésének egyik útja, ha valamilyen plazmát hozunk létre a levegőben. Jelen esetben ez koronakisülés útján történt. A
Németh Gábor által kialakított berendezés mérési eredményeiből (oszcillogram) kiderült,
hogy a készülék az eddigi plazma-hangsugárzóknál nagyobb teljesítménnyel (szabad füllel
jól élvezhető), és tisztábban sugároz. A pályamunka további értéke, hogy szemléletesen
demonstrálható vele az elméleti plazmafizika ilyen irányú alkalmazásai.
A kiemelkedő eredményt elért fiatalok különdíjként részt vehetnek hasonló célokat
kitűző tudományos versenyeken, illetve rendezvényeken, pl. az USA-ban, Londonban,
Stockholmban. Továbbá tanulmányutakra utazhatnak európai kutatóintézetekbe.
Az EU Bizottság illetékes képviselői, valamint a külföldi vendégek utólag levelekben fejezték ki elismerésüket a szervezésről, a programokról és a rendezvény magas szintű lebonyolításáról. A verseny hivatalos, magyar és angol nyelvű honlapja a
www.eucontest.hu, ahol többek között a végeredmény, a résztvevők véleményei, az
esemény sajtóvisszhangja mellett több száz fénykép is található az egyhetes rendezvényről.
Dr. Pakucs János villamosmérnök, gazdaságmérnök, szakközgazdász, a Magyar
Innovációs Szövetség alapító elnöke, az Olajterv Rt. ügyvezető igazgatója. Gazdasági
munkája mellett aktív szerepet tölt be az innovációs tevékenységet elősegítő-a fővárosi és vidéki nagyvárosokban létrehozott- innovációs parkok, innovációs központok
alapításában, fejlesztésében, szakmai tanácsadásban. A Magyar Innovációs Nagydíj
Pályázat, a Fiatal Tudósok hazai versenye, valamint egyéb innovációs rendezvények
megalapítója, szervezője. A Magyar Öttusa Szövetség alelnöke, a Gróf Teleki László
Lovasklub elnöke.
156

Lángból szól legtisztábban a hang*
Szolnoki középiskolás készítette el a világ legjobb hangszóróját
A húsz éves szolnoki Németh Gábor plazmahangszórójával meghódította Magyarországot, majd Európát. Májusban Amerikát. Oregon állam fővárosában, Portlandban rendezték -1.433 résztvevővel -, azt a természettudományi technikai világkiállítást, az Intel Nemzetközi Tudományos és Műszaki Versenyt, amelyre meghívást
kapott különleges hangszórójával egyetlen magyarként az ifjú konstruktőr is. A mérnöki kategória negyedik díjával tért haza.
A nemzetközi Tudományos és Műszaki Versenyt (Intek ISEF) 1950-ben rendezték meg először Philadelphiában 21 év alatti fiatalok számára. Azóta minden évben
más-más USA-beli város ad helyt a versenynek. Az Intel ISEF célja, hogy elismerje és
díjazza a világ legélesebb elméjű fiatal tudósait, tudományos és technológiai ismereteik további tökéletesítésére buzdítsa őket.
Az ISEF az egyes országokban rendezett tudományos versenyek olimpiája, rendezője a Science Service. A döntőbe jutott diákok körülbelül egymilliós mezőnyből
kerülnek ki. Az idén a selejtező versenyek után már több mint 1200 fiatalt hívtak meg
a rendezvényre az USA összes államából, valamint további 38 országból, 3 millió dollár értékű díj és ösztöndíj elnyeréséért.
Gábor technikai képességeinek kibontakozását nem segítette jól felszerelt, műszerezett laboratórium. Az ő birodalma szülei garázsa, lakásának beüvegezett erkélye.
Ott készült a világszenzáció immár nem egy, hanem két példányban.
Gyerekkorában a rajzolásban, a festészetben tűnt ki átlagostól eltérő képességeivel. Később szórakozott professzornak titulálta tanár nénije. Alighanem ráhibázott. Gábor azonban nem szobatudós: amit elméletben elsajátít, azt megpróbálja a
lehető leggyorsabban átültetni a gyakorlatba. Még nem érte föl a satupadot, sámlira ült
és egy hokedli lett a munkaasztala. Szétszedett minden szerkezetet, ami kapcsolatba
hozható a villamossággal. Altalános utáni pályaválasztáskor nem is kísérletezett mással, a Pálfy János Műszeripari és Vegyipari Szakközépiskolába jelentkezett. Mohácsi
Ottó - az akkori igazgatóhelyettes, ma igazgató - néhány szót váltott csupán a fiúval
és megnyugtatta szüleit: Gábornak éppen abban az iskolában a helye.
Az első fogadóórán Ritzinger Ferenc tanár úr, a gyakorlati szakoktatás vezetője tapintatosan félrehívta a szülőket és közölte; fiuk a szakma veszélyes szegmensét választotta, a nagyfeszültséget. Lebeszélni hiábavaló volna, inkább óvják, de
ne térítsék el szándékától. Nem is lehetett. Első középiskolai nyári szünetében olyan
transzformátort szerelt össze, amelynek két végpontja között nyolc centiméterre volt
képes elektromos szikrát továbbítani. E távolság áthidalása „csekély" 160 ezer volt feszültséget igényelt.
Másodikban mindjárt tanév elején került kezébe a Rádiótechnika című szaklapnak
az a száma, amelyben a kísérleti magashang-sugárzó működési elvéről olvasott. Hangszó* A cikk részletei megjelentek a Magyar Nemzet 2004. április 8-i számában.
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rót készített már korábban, általánosban is, nem egyet. Ám a plazma, az úgynevezett negyedik halmazállapot, amely a legtisztább hangot adja... Ez az igazi kihívás!
Arról szó sem lehetett, hogy fölhívja a szaküzletet és hipp-hopp megrendelje a
szükséges alkatrészeket. Abban nincs semmi izgalom, ráadásul nem is úgy nőtt föl.
Következtek a város MÉH-telepei. Csak az igazi szakik a megmondhatói, mi értéket
rejtenek azok a hulladéktelepek. És Gábor összegyűjtött kidobott rádiót, videomagnót,
mindent, ami valamikor hangot adott. A családi Dácia csomagtartója olykor alig csukódott a hulladékból kibányászott kincsek tömegétől. Kiselejtezett néprádiókkal,
transzformátorokkal, másnak semmit sem érő „dobozokkal" telt meg a lakás, a garázs,
a padlás, mert a fiú szenvedélyesen gyűjtött mindent, amiből lassacskán kiszerelte,
kimentette az értéket. Ezért nem válaszolható meg a mennyibe került kérdése sem.
Két-három év munkája és nyári keresete. Nemhiába említettük, hogy Gábor korántsem
magának való szobatudós, a szülei meg nem Krőzusok. Ha kellett szórólapot hordott,
megfogta a munka végét a Nagykőrösi Konzervgyárban éppúgy, mint Jászberényben,
a Hűtőgépgyárban. Alig várta 18. születésnapját, mert azután már jobban fizető éjszakás műszakot is vállalhatott az Electroluxnál.
A középiskolában Ritzinger tanár úr mellett Németh József, az elektronika tanára - nem rokon, csak névrokon -, valamint Szűcs Gyula műszaki igazgatóhelyettes
egyengette a fiú kísérleteinek útját, Mohácsi Ottó - akkor már igazgató - egyetértő
rábólintásával. Mert Gábor leginkább otthon szerelt. Amikor nyáron a plazmahangszóró kísérletei folytak, nélkülözhetetlenné vált az oszcilloszkóp, a generátor, meg mindenféle más eszköz, műszer. És a szakközépiskola kiadta - szülői felelősségre - a félmilliós értékű műszerparkot. Ezért nem csoda, hogy a Pálfyban nem találkozni olyan
pedagógussal, aki ne büszkeséggel szólna a húsz éves konstruktőrről. Ha a pedagógus
munkájának legkézzelfoghatóbb eredménye tanítványának mérhető sikere, akkor joggal, hiszen Gábor sikert sikerre halmozott. Plazmahangszórójával megnyerte a XII.
Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyt, s ezzel fölvételt nyert a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, valamint benevezték az Európai
Unió Fiatal Tudósainak 15. alkalommal megrendezett versenyére, amelyet 2003. szeptemberében tartottak Budapesten. A három napos kiállítás és verseny - amelyet először rendeztek uniós tagállamon kívül - óriási magyar sikert hozott. Németh Gábor a
„Plazma hangsugárzók hatékonyságának növelése" című munkájával nagydíjat nyert.
A versenyen fölmenő rendszerben, Európa országaiból harmincezer diák indult és
116-an jutottak el a döntőig. Három nagydíjat osztottak ki, az egyiket Németh Gábornak, aki amellett elnyerte az Európai Unió szabadalmi különdíját is. Magyar és külföldi tudósok alkották a zsűrit, amelynek tagjai végiglátogatták a standokat, az ifjú tudósok pedig bemutatkoztak, valamint részletesen ismertették pályamunkájukat angolul.
A plazmahangszóró működési elvének megismerése magyarul sem éppen egyszerű. A lényeg, hogy a dinamikus hangszórókban jól ismert papírmembrán helyett a
plazma hangsugárzóban a hanghullámokat a plazmaláng méretváltozása kelti. Ez az a
negyedik halmazállapot, amit nagyfeszültség segítségével elő kell állítani a levegőből
és elektronikus úton vezérelni.
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A zenehallgatásban, a szórakozásban a dinamikus hangszórók a legelterjedtebbek, ám azok a hang hűségét csak egy bizonyos szintig garantálják. Ahhoz, hogy az
akusztikus hangszerek játékának, a tiszta énekhangnak tökéletesebb hallását megkapjuk, olyan közvetítőt kell alkalmazni, amely a legkevésbé torzít - olvasható a fiatalember pályázatában. A torzítás kiküszöbölésének egyik módja, ha valamilyen plazmát hozunk létre a levegőben. A Németh Gábor alkotta berendezés mérési eredményei
igazolták, hogy készüléke az eddig ismert plazma hangsugárzóknál nagyobb teljesítménnyel, szabad füllel is jól élvezhetőén, tisztábban sugároz. Pályamunkájának további előnye, hogy szemléletesen bemutatható vele az elméleti plazmafizika ilyen irányú alkalmazása-derül ki a zsűri értékeléséből. Ahhoz persze Németh Gábor eredeti
elképzeléseinek és a plazmahangszóró prototípusának kellett olyan meggyőzőnek lenniük, hogy megnyerhessék konzulensnek Bolyky Jánost, a Magyar Innovációs Szövetség főtitkárát, a COVENT Ipari Tőke Befektető Rt. vezérigazgatóját.
- Egy egészen különleges konstruktőri vénával megáldott fiatalemberrel találkoztam, akiből láthatóan nem hiányzik az elszántság és a kitartás. Villamosmérnökként meglepett, amikor megláttam plazmahangszóróját. Csodálkozásom csak nőtt,
amikor meg is hallottam. A plazma - mivel kizár minden mechanikai eredetű torzítást
- tisztábban szól, mint az eddigi hangszórók bármelyike.
- Ha Magyarországon nem is, a világban már kapható plazmahangszóró.
- Igen, méregdrágán. Egy-két millió forint körüli lehet az ára. Olyan megszállott, audiofil emberek, akik megengedhetik maguknak, azért vásárolják, hogy a hifi fölötti minőségben hallgassanak zenét.
- Elképzelhető-e, hogy Németh Gábor elméleti munkája és elkészített hangszórói alapján a tudomány és a gyakorlat összekapcsolódjék és konstrukcióját valahol,
valaki gyártani kezdje, pénzt fialó üzletté tegye?
- Nem tartom kizártnak, hogy Magyarországon, vagy Európában egy kisebb
méretű vállalkozás belefogjon. Gábor hangszórói működő modellnek kifogástalanok.
Őt magát óvnám attól, hogy erre tegye föl az életét. Végezze el az egyetemet, tanuljon
meg tökéletesen angolul, szerezzen tapasztalatot külföldön, kóstoljon bele az elektronika más ágaiba, aztán majd meglátja, mihez érez leginkább vonzalmat.
- Szakemberként ön ismeri legközelebbről a konstrukciót. Segített is megvalósításában, hozzájárult sikeréhez. Ráadásul az ön részvénytársasága ipari befektetésselfoglalkozik. ..
- Valóban segítettünk az eszközbeszerzésben, felhívtam figyelmét a pályázat
formai és tartalmi követelményeire és arra, miként mutathatja be legmeggyőzőbben
munkáját a magyar, majd a nemzetközi zsűrinek. Az eredményhirdetéskor, a díjátadáskor együtt örültünk sikerének szüleivel, tanáraival. Azóta nem találkoztunk. A cégemet nem foglalkoztatja a plazmahangszóró továbbfejlesztett változata sorozatgyártásának gondolata, de továbbra is segítek Gábornak, ha szükséges.
A magyar plazmahangszóró szárnyalása - úgy tűnik - megállíthatatlan. 2003
novemberében a brüsszeli EURÉKA világkiállításon - amelyen hat magyar középiskolás és egyetemista fiatal vett részt a Kutató Diákokért Országos Szövetség jó159

voltából - Németh Gábor - élete első külföldi útján - ezüstérmet nyert plazmahangszórójával.
Májusban pedig az első repülőút következett az Egyesült Allamokba, Portlandba a természettudományok technikai világkiállítására, a mérnöki tudományok
kategóriájában, ahol negyedik lett. Ősszel München az úticél, az Európai Szabadalmi
Hivatal meghívására.
Gábor szobájában két plazmahangszóró szól, laikust is azonnal lenyűgöző tisztasággal. Jó, hogy kettő. Egyrészt a térhatás kedvéért, másrészt, hogy még meggyőzőbb legyen: a fiatalember nem „ráhibázott" csupán, hanem ha kell, összeszereli a
másodikat.
- A második hangszóróra ráment a teljes nyári szünete. Megérte?
Sejtelmes, már-már elnéző mosoly a válasz. Mit szóljon az olimpiai bajnok a
dobogó legfelső fokán hazája himnuszát hallgatva, ha megkérdezik: négy év iszonyatos, izomszaggató edzés megérte-e azt a másfél percet? Nézzük inkább a jövőt!
- A magyar verseny eredményeként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója leszek.
- Nem volna szerencsésebb - kizárólag az idővel való takarékoskodás okán, és
tapasztalatszerzés céljából - egy lépcsőfokkal nagyobbat ugrani, és eleve Európa valamelyik híres egyetemén kezdeni? Az európai verseny nagydíja erre följogosítja.
- A magyar mérnöki tudást a világ minden pontján elismerik. A külföldi továbbtanulásról természetesen nem mondok le. Az európai egyetemeket egyelőre nem
is ismerem. Ha az ottani lehetőségeket is föltérképezem, nyilvánvalóan kiválasztom,
hol a helyem.
- Ha elvégzett mindent, amit a felsőoktatás kínál, hazajön, vagy külföldönfolytatja?
- Minden jel arra mutat - Magyarország felkészültségét tekintve -, hogy külföldön jobbak lehetnek az esélyeim.
- És ha azt a tudást, amit megszerez hazahozná?
-Nyilvánvaló, hogy idehaza dolgoznék legszívesebben, hiszen magyar vagyok,
ez az ország a hazám. Itthon élnek a szüleim, a testvérem, a barátaim. Bízom benne,
hogy öt-nyolc év múltán, amikorra elvégzem a Műszaki Egyetemet és már külföldön
is belelátok a lehetőségekbe, a magyar gazdaság, a magyar tudomány előbbre jut.
- És a plazmahangszóró?
- A tanulás fontosabb, időszerűbb. A plazma hangsugárzók gyártásába fölöslegesen fognék bele. Ahhoz beláthatatlanul sok pénz és a mostaninál több ismeret,
tapasztalat kell.
- Mivel fog foglalkozni öt-nyolc év elteltével?
- Ha tanulmányaim során még nagyobb kihívással találkozom, akkor valószínűleg a plazma hangsugárzóval. Ha nem, akkor másfajta audió berendezések fejlesztésével.
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Világszám
Koltai Róbert a Miniszter félrelépről, készülő filmjéről,
szolnoki szerepének tervéről, a színész és a pedagógus hivatásáról
A Szolnoki Szigligeti Színház majd' minden évadában tartogat meglepetést. Három évvel ezelőtt Vass Lajos (jelenleg a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
politikai államtitkára) igazgató szerencsés kézzel választotta az Amadeust Darvas Iván
és Alföldy Róbert főszereplésével. Kár, hogy a darab szolnoki és fővárosi szárnyalását
nem követte országjárás és a hőn vágyott nemzetközi turné Prágában, Németországban, a vén Európa és Amerika színpadain. Mindenütt megállta volna a helyét! Nem
öröm, hogy a magyar színházüzem „bedarálta". Új évad jő, amihez új produkciók illenek. Pedig milyen időszerű volna huszonvalahány év távlatából leporolni a szolnoki
Tangót, vagy a Bíborszigetet!
Szikora János az Alul semmivel robbantott tavaly. Játszották a Millenárison is,
ahol a fél kormány - lehet, hogy több, mint a fele - is megnézte. 2004 szolnoki sikerdarabja kétségtelenül A miniszterfélrelép. A filmet és a fővárosi sikerszériát követően
a darab bemutatására a magyar vidéki színházak közül elsőként a szolnoki társulat vállalkozott. A bemutató díszvendégeként Koltai Róbertet, a József Attila Színház művészeti vezetőjét üdvözölhettük a Tisza partján, aki a mozi sikere után hét év alatt 257
alkalommal játszotta el a minisztert a József Attilában.
- Az előadások számát tekintve ez életem leghosszabb szériája - számolgatott.
- És még közel sincs vége! Elővesszük időnként, mert a közönség hálás, eljön megnézni.
- Hogyan hat Önre pályája legtöbbszörjátszott darabja kívülről, a színpadról?
- Ideális néző vagyok, szórakoztat a színház a világot jelentő deszkákon és a
nézőtéren egyaránt. Drukkoltam a szolnoki társulatnak. Kívülről tudom az egész művet, számomra mégis új minden előadás, hiszen jómagam teljesen átírtam a szerep
szövegét, ahogy más alkalmakkor is teszem.
- Nem szent a szerző?
- Ő igen, de a figurába én lehelek lelket a színpadon. Egyszerűen ilyen a munkamódszerem, így dolgozom. Kötelességem, hogy a próbák folyamán formáljam a darabot, a szöveget. Az ilyen munka különösen meghálálja magát bohózatban, vígjátékban, operettben.
- Ezért nem fárad el a darab az ötvenedik, a századik, a kétszázötvenedik előadását követően sem?
- Lehet, hogy egy másik színésznek elfárad - hallom a kollégáktól - nekem soha! Mindig frissítek, frissítünk. Egyik előadás sincs a színpadba betonozva! A színészi
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játék megköveteli az improvizációs készséget is. A beleérző „kikacsintásra" nagyon is
alkalmas a Miniszter félrelép, hiszen mindig voltak és mindig lesznek megélhetési politikusok, akik pontosan bemérik saját helyüket és lehetőségeiket, akiknek megvan a
véleményük párttársaikról, magyarán; olykor nem túl szimpatikus figurák, de ettől
még hús-vér emberek.
- A tanár - aki esetleg több párhuzamos osztályban tanít - kénytelen ugyanazt
az „anyagot leadni" egy tanévben többször, aztánjövőre megint, de ugyanazt tanította
tíz éve és tíz év múlva is ugyanazt fogja. Csoda-e, ha kiég?
- Biztos, hogy nehezebb a tanár dolga, mint a színészé. Ám, ahogy bennünket
az estéről estére változó közönség doppingol, amikor ismét ugyanazt a darabot játszszuk, a tanárt kíváncsi gyerekszemek hozzák lázba. Ezért azt hiszem, ahogy a tanár
számára sem létezik két egyforma tanóra, úgy nincs két egyforma előadás sem. Én a
ma esti közönségnek játszom! Ez a közönség pedig még nem látta a darabot, tehát úgy
kell eléjük tárni, hogy ők először látják. És kevés annak az esélye, hogy még egyszer
megnézik, mert X vagy Y ma este halványabbat nyújtott, hátha holnapra összeszedi
magát.
- Filmet forgat, a Világszámot.
- Már dolgozunk erősen a Világszámon. Egy bohócdinasztia hányatott sorsa
végigvonul a huszadik századon, 1903-tól 1972-ig. A legizgalmasabbak az ötvenes
évek, a börtön, 1956, majd a megtorlás. A csoda ment meg az akasztófától, a haláltól.
Miért, a filmben ne történhetnének csodák? Ha már az életben nincsenek. Ikerpárt alakítunk Gáspár Sándorral. Ő lesz Dodó, én pedig Naftalin, apánk Bodrogi Gyula, a
színházigazgató az Oscar-díjas rendező, Jirí Menzel. Különös, kalandos dolgok esnek
meg családunkkal.
- Hogyan vette rá Menzelt a szerepre?
- Megkértem, hogy nézze meg előző filmemet, a Csocsót. Szemben a magyar
kritikusok véleményével, neki tetszett. Ezután már volt bátorságom felkérni az egyébként nem túl hálás szerepre.
- Életében először nem saját történetet visz filmre.
- Az író Horváth Péter. A dramaturg - életében először- Dés László, aki persze
a film zenéjét is szerezte. Jó másfél évet dolgoztunk együtt. Tavasszal tizenhat napot
forgattunk Szatmárnémetiben a városban és a színházban.
- Miért éppen Szatmárnémetiben?
- Sokszor hívtak, számos alkalommal léptem föl a városban és megszületett az
invitálás filmforgatásra. A filmjeimet telt házakkal játszotta a város mozija. Támogatónk is akad a szatmárnémeti vállalkozók köréből. Hallatlan gesztus az idén ötven éves
szatmárnémeti Északi Színház részéről, hogy az évad kellős közepén két hétre „köl162

csönadták" nekünk a színház épületét és színészeiket. Szívesen játszottak, mert ahogy
elmondták, nem szívesen hagyták volna ki a nagy lehetőséget, a filmezést. Nemcsak a
magyar, hanem a román színészek is kaptak kisebb-nagyobb szerepeket.
- Ezt a magyarországi színházüzem nemigen viselné el...
- Nem viseli el. Természetesen szatmárnémeti színészek is játszanak a filmben
és a kisvárosi jelenetek jórészét is ott vettük föl. Alaposan „fölforgattuk" a várost, hiszen több, mint négyszázan statisztáltak. Percre beosztott a programunk, hiszen decemberben közönség elé szánjuk az alkotást.
- Tiszteletre méltó tempó. Mekkora a Világszám költségvetése?
- Háromszáz millió forint. Az összeg egésze a forgatás kezdetekor nem állt rendelkezésre, ám, ha várunk, aligha készülnénk el az idén. Egyik támogatónk egyébként
Szatmárnémeti magyar testvérvárosa, Nyíregyháza önkormányzata, úgyhogy ott is forgatunk pár napot, nyíregyházi színészekkel.
-Ez a Bánk bán, a Hidember, vagy minden idők legmagasabb költségű magyar
filmjéhez a Sorstalanság két és fél milliárdjához képest csekélység...
- Az eddigi hat után ez a legmagasabb költségvetésű filmem. A Csocsót 200250 millióból hoztuk ki. Igen, eltörpül. Nem mozgatjuk folyamatosan színészek, statiszták százait. Bár Szatmárnémetiben másról sem beszélt a város, mint a filmforgatásról, amikor négyszáz statiszta vonult föl az 1956-os forradalom tömegjeleneteiben.
Nagyon szigorú az időbeosztásunk, negyvenhét nap alatt leforgatjuk a filmet. A nagyján már túljutottunk. Ősszel még néhány jelenetet fölveszünk lombhullás után, azután
a vágószoba következik. A pénzzel úgy tudunk leginkább takarékoskodni, ha a kollégák és a magunk idejét, erejét a legprecízebben beosztjuk. Most a Magyar Mozgókép
Közalapítvány Játékfilmes Szakkuratóriuma a legfőbb támogató.
- Koltai Róbert a József Attila Színház művészeti vezetője nem csendes, távolról
szemlélődő tanácsadó. Nemcsak az igazgató figyelmét hívjaföl erre-arra, hanem társait is inspirálja, leginkább a saját maga játékával, hiszen rendszeresen föllép. Ha
nem is minden este, de ahhoz éppen elég sűrűn, hogy a filmforgatással együtt
„kilegyen a napja ". Emellett közönségtalálkozókra is eljár, nehezen utasít vissza bármilyen meghívást. Isten őrizz, hogy a korára figyelmeztessük, hiszen valóban nem
mondaná meg senki, hogy betöltötte a hatvanat, más szempontból lehet jogos a kérdés; hová ez a rohanás? Nem kellene-e fékezni egy kicsit?
- Miért fékeznék, amikor ez a dolgom. Győzöm energiával. Majd, ha fogy az
erőm, biztosan kevesebbet vállalok. Most olyan barátok, olyan munkatársak dolgoznak velem együtt, akik inspirálnak. Jirí Menzel finoman megjegyezte: reméli, hogy a
következő filmem egyik fontos szerepét neki szánom. Mit válaszolhatnék? Nem hinné
el, hogy nem lesz következő! Éppen azért dolgozom ennyit, mert ez az életem. Bízom
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abban, hogy e szerethető történeteknek köszönhetően a támogatók szívesebben nyúlnak a zsebükbe. Ebben a pénzszűke világban, a magángazdaságban az üzletemberek
százszor meggondolják, mihez nyújtsanak támogatást. Hiszen ellenszolgáltatásként
„csak" a filmet tudom fölajánlani. A Szerencsejáték Rt. harmadszor állt mellém. Nem
mintha mások nem lettek volna elégedettek, ám Magyarországon még kevésbé alakult
ki a művészet támogatásának e módszere. Energiáim nagy részét emészti föl egy-egy
filmem költségének előteremtése. Szerencsésebb volna ezeket az energiákat a művészi
munkába fektetnem.
- A szolnoki Szigligeti Színház 2004 novemberében tervezi bemutatni Závoda
Pál: Szólj anyádnak, jöjjön ki! című szatíráját Telihay Péter rendezésében. A darabban az elképzelések szerint játszik Koltai Róbert is.
- Igen, mindannyiunk elképzelése szerint. Bízom benne, hogy a szándék, a kölcsönös jót akarás eredményeként fölléphetek a Szigligeti Színház színpadán.
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Kettős bilincsben
Kovács Mihály könyvéről
Kovács Mihály könyvét megírta. Nincs abban semmi különös, ha az ember, túl
a hetvenen - a szerző a hetvenhetediket tapossa - úgy érzi, eljött a számvetés ideje. Az
öcsödi rőfös fiára már korábban ráköszönt ez az érzés; tudják meg unokái - most szám
szerint kilencnél tartunk; a legkisebb fél, a legnagyobb huszonhárom éves - ki volt a
nagyapjuk, honnan indult és miféle stációkon át érkezett e tiszteletet parancsoló korba.
Tudják meg, hogy - bár négy fia Ausztráliában, az unokák pedig Angliában születtek
- a gyökereik Magyarországon, nevezetesen az Alföldön, Öcsödön erednek.
Megvallom, ha könyvének alcíméből - Öcsödtől az Agrobankig és tovább... nem derül ki a Jász-Nagykun-Szolnok megyei érintettség, valószínűleg nem kerül kezembe a mű. De kiderült, és sorait ugyanúgy faltam, mint az összes olvasó, akivel találkoztam, és aki véleményt mondott; Kovács Mihály könyvét nem lehet letenni! Sőt,
miután végigolvasta az ember- szinte gyorsolvasással -, időről időre előveszi, belelapoz, hatása alól képtelen szabadulni. A huszadik század történelmi kalandregénye
egy javíthatatlan optimista szemével, sorsával, annak minden állomásával hitelesítve.
Az öcsödi Kovács Mihálynak nincs diplomája, még érettségije sem. Az élet iskoláját azonban kijárta. A szakmatanulást - aranyművesnek szánták - a huszadik század legszörnyűbb gyalázata - a holokauszt - szakította félbe. Az öcsödi zsidók a szarvasi gettóba vonultak, engedelmeskedve a törvénynek. A Kovács gyerekek édesanyját
már korábban elragadta a gyógyíthatatlan betegség. A szomszéd fölajánlja, hogy tanyáján rejti el a három gyereket, míg elvonul a vész, édesapjuk azonban nem akarta
halálos veszedelembe sodorni a jóakarót. Szarvasról a szolnoki cukorgyári gettóba vezetett a számkivetettek útja, oda gyűjtötték Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye
zsidó lakosságát 1944 nyarán. Szenvedéseiket nem részletezem; a könyv e fejezeténél
hitelesebb leírást nem kaptunk másoktól, még történészektől sem, az idén, a holokauszt hatvanadik évfordulóján sem.
A vonatszerelvényeket számukra ismeretlen elvek alapján töltötték meg emberekkel. Az öcsödiek összetartottak. A három Kovács testvér előtt azonban becsapódott a vagon ajtaja. Rajta a rokonság, köztük a nyolcvan éves nagyapa. Az a szerelvény megtelt. Utólag derült ki, hogy a szerencsétlenek Auschwitzba indultak. A következő vonat utasait nem a gázkamrák, hanem cseh- és morvaországi uradalmak várták, így úsztak meg; életben maradtak. Kovács Mihály parádés kocsis lett az uraságnál, szabadon mozgott fényes fogatával, a legszebb két lóval. Kínálhat-e a sors ennél
nagyobb gyönyörűséget egy tizenhét éves gyerekembernek?
Nem mesélem tovább... Kovács Mihályt a második világháborúból újjáépülő
Budapesten találjuk, nagybátyja fakereskedésében. Jól megy a bolt, az ifjú gyorsan beletanul.
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Az államosítás azonban véget vet önálló kereskedői álmainak, fiatal feleségével
Ausztráliában kötnek ki. Akkor az a földrész tűnt a korlátlan lehetőségek hazájának.
Kovács Mihály nemhogy félt volna az újtól, az idegentől, ellenkezőleg; inkább
vonzotta, hogy próbára tehesse önmagát. Mások nyelvtudás és helyi tapasztalatok
híján beálltak egy-egy hatalmas gyár futószalagja mellé. Ő nem; zöldségsavanyításba
kezd, öcsödi receptek és saját ízlése szerint.
Mi az, ami minden vert helyzeten, nehézségen átsegítette? Életszeretete, önbizalma és hihetetlen munkabírása. Sohasem érezte magát elveszett embernek.
Ugorjuk át az ausztráliai évtizedeket! Kovács Mihály Londonban telepszik le
családjával, majd az angol fővárostól negyven kilométerre megvesz egy farmot, és
azon rendezi be életét. Úgy, ahogy Öcsödön volt. El is nevezi birtokát Kis-Öcsödnek.
Grósz Károly magyar miniszterelnök meglátogatja és hazahívja. Kovács Mihály
komolyan veszi a hívó szót, és üzletekbe kezd hazájában. Ezek egyike az Agrobank,
abból kerekedett az Agrobank-ügy. A bank tulajdonosát - elnökét - Kovács Mihályt
felmentették, vezérigazgatóját, Kunos Pétert elítélték. A felmentő ítéletet közel sem tálalta akkora szenzációként a sajtó, mint Kovács Mihály előzetes letartóztatását, rabszíjon vezetgetését.
Könyvének utolsó fejezetében „kiírta magából" megaláztatásának történetét.
A Kettős bilincsben 2003. novemberében jelent meg a Vince Kiadó gondozásában négyezer példányban. Szétkapkodták. Azt nem mondhatom, hogy a média
agyonhallgatta. Kovács Mihály szerepelt néhány interjúban, melyekben elmondta;
végre megnyugodott. írásából megtudhatják az igazak és az ellene vétők azt is, jómaga
miként élte át ezt az utolsó évtizedet.
Kinek ajánlom Kovács Mihály könyvét? (Bízzunk benne, fölkerül az internetre
is.) A hívőknek és a kétkedőknek. Az Agrobank-ügy a bíróságon, Kovács Mihály lelkében és a magyar közvélemény egy részében lezárult.
Az egyik bilincs, amely a könyv szerzőjét szülőföldjéhez, Öcsödhöz „láncolja"
erősebb a másiknál, amelyet a fegyőr kapcsolt csuklójára. Ez utóbbi „leolvadt", pedig
fémből kovácsolták. Az elsőt, a leiekét nem roppantja szét földi akarat. Az marad.
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Társszerző a huszadik század
Kovács Mihály az ajándék kuvaszról,
az Agrobankról és az öcsödi kemencéről
Az öcsödi temetőben nyugszik a legrégebbi nyilvántartott őstől, az 1809-ben
született Kohn Lajostól kezdve a család csaknem minden tagja. Ott, ahol a 98 százalékban református község eltérő vallású népei - nevezetesen a reformátusok és a
zsidók - békében éltek, békében haltak. A nagyapát a szolnoki gyűjtőtáborban terelték
a SS-ek az Auschwitzba induló vagonba. Az apa munkaszolgálatosként kezdte a vészkorszakot, és nem tudni, hol végezte.
- Nagyapám nyolcvan évet élt, de akkor már nagyon öregnek tűnt. Gyerekszemmel azt láttuk, hogy a nyolcvan éves embereknek meghajlott a hátuk, görbe botra
támaszkodva tipegtek. Én augusztusban betöltőm a hetvenhetet, de ötvennek érzem
magam. Az ékszer-nagykereskedő céget - amely négy földrészen hat leányvállalatot
tud magáénak - a négy fiam viszi, de elnökként beleszólok a lényeges döntések meghozatalába. Furcsa belegondolni, hogy - ha megérem - három év múlva tényleg olyan
vén leszek, mint egykor a nagyapám. Egészségem az életkoromnak megfelelő - talán
jobb is az elvárhatónál -, akkor meg mire panaszkodjak?
Az őseim - mindannyian öcsödiek - ahogy a könyvemben is olvasható, szegényparaszt zsidók voltak egytől egyig. Édesapám váltott a kereskedelemre, nyitott
egy kis rőfösüzletet. Persze a versenytársak között nekünk ment a legrosszabbul. Vásári napokon, amikor mások boltjába dőlt a nép, a miénk kongott az ürességtől. Apám
idegességében - hogy nálunk le sem nyomják a kilincset - átküldött bennünket, gyerekeket, nézzük meg, mi újság a gazdag Pálfiék boltjában. Be sem fértünk, annyian
nyüzsögtek a pultok előtt. Mit mondunk apámnak? Hazatérve „bevallottuk", hogy az
az üzlet is üres. Erre apám megnyugodott. Abban a nagy szegénységben - az 1930-as
években -, talán éppen a kilábalásért folytatott küzdelemben, jól éltünk. Ahogy megélt
a harminc holdas gazda, megélt a kubikos, a kereskedő is. Igaz nem Svájcba jártunk
nyaralni, hanem Keserűbe a nagyapához.
Hozzászóló (merthogy író-olvasó találkozót hallgatunk az öcsödi művelődési
ház zsúfolásig megtelt nagytermében):
- Emlékszem a boltra. Kicsi lányka voltam, éppenhogy iskolás. Betértünk édesanyámmal vizsgára való ruhaanyagot venni. Akkoriban a tanév végén a templomban
tartották a vizsgát, illett szépen felöltözni. Édesanyámnak persze nem volt pénze
anyagra. Nem baj — válaszolta az Ön édesapja —, vigye csak el, aztán hozza be az árát,
ha meglesz a rávaló. Nem szabott határidőt, mikorra.
A könyv szerzője elérzékenyülhetne, de nem teszi. Inkább elmeséli, hogy, ha a
nagyapához indultak a falu egyik széléről a másikra, minden negyedik-ötödik háznál
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megálltak beszélgetni, az embereknek volt mondanivalójuk egymáshoz. Megváltozott
a világ. Akkor az öcsödiek megbíztak egymásban. Nem kellett írás, elég volt a szó.
Sötét felhők az öcsödi égen: 1944 tavasza. A zsidókat a szarvasi gettóba gyűjtik. Gyerekeket, öregeket, csecsemőket, mindenkit. Összefogtak, lovas kocsikat béreltek, hogy ne kézben cipeljék az engedélyezett élelmet, hogy az öregeknek, a betegeknek, a gyerekeknek legyen mibe kapaszkodni. A szarvasi gettóhoz rendszeresen átmotorozott a szomszéd, az ezermester Rónyai Imre. Élelmet csempészett be élete kockáztatásával. Közben Kovács Mihály édesapja Gyomára vonult be munkaszolgálatra.
Egy reggel a motoros szomszéd a szokásosnál korábban érkezett Szarvasra: - Gyere
Misi, apádhoz megyünk! Rónyai Imre még nagyobb kockázatot vállalt. Olyat, amit
tényleg nem úszott volna meg egy-két pofonnal, ha rajtavesztenek. Gyomán a tizenhat
éves fiút átemelte a munkaszolgálatosok körletének kőkerítésén, a másik oldalon az
apa levette. Nem búcsúztak életre-halálra, hiszen egyikük sem sejthette, hogy akkor
találkoznak utoljára.
Szarvasról Szolnokra vezetett a Békés, a Szolnok megyei számkivetettek útja.
Ott ismeretlen elvek szerint válogatták szét és vagonírozták be az embertömeget. A
három Kovács gyerek előtt becsapódott a vagonajtó, lemaradtak a rokonságtól. A vakszerencsének köszönhették, hogy nekik nem jutott hely az Auschwitzba tartó szerelvényen és egy másik transzportba kerültek. Őket Magyarországról - öt szerelvénnyel,
közel húszezer embert Kasztner Rezső cionista embermentő és Eichmann alkuja értelmében - az ausztriai Strasshofba szállították, ahonnan munkatáborokba kerültek.
Kovács Mihály és a békés megyeiek a cseh-morva határ közeli Jaroslavicébe, egy jókora uradalomba. Megúszták a háborút, megúszták Auschwitzot.
A holocaust halálos öleléséből kiszabadult fiatalember az újjáépítés éveiben rokoni segítséggel - komoly kereskedői tapasztalatra tett szert. A fővárosban fogott
önálló egzisztenciája megteremtéséhez. Azonban mire megnősült, a rokonság minden
cégét államosították. Szakma nélkül, nyelvtudás híján vakmerőségnek tűnt a disszidálás, ám az ifjú Kovács - oldalán fiatal feleségével - belátta, hogy Magyarországon befellegzett önállóságának. 0 alkotni, teremteni vágyott, nem eszmékhez alkalmazkodni.
Egy fél élet Ausztráliában, majd újabb döntés; vissza az öreg kontinensre, Londonba.
A hetvenes évek elejétől megnyílt az út az óhazába is.
- Gyermekkorában arról ábrándozott, hogy ha valamikor megengedheti magának lovakat fog tartam és kuvasz kutyát. Mindkettő megadatott. Esténként hat lipicai kancája kéri a zabot (volt már ennél sokkal több is). Első kuvaszát Grősz Károly tói kapta 1988-ban.
- Grósz Károly, miniszterelnökként Londonhoz közeli tanyámon keresett fel.
Elmondta, hogy Magyarországnak szüksége van a világban sikeres magyarokra: segítsenek az ország gazdaságának föllendítésében. Úgy véltem, ha valakinek kötelessége
segíteni a hazáját, akkor az öcsödi Kovácsnak föltétlenül az. Grósz Károly egy gyönyörű kuvaszt hozott ajándékba, nem tudom, honnan szerezte. Az állat hűségesnek bi168

zonyult, tíz évig élt. Akkor már nem tudott felállni, a hátsó lábai nem engedelmeskedtek. El kellett altatni.
- Megmaradt-e a kapcsolata Grósz Károllyal?
- Amíg hivatalban volt, egyetlenegyszer kértem tőle szívességet. Valóban segített. A World of Life nevű baptista világszervezet magyarországi működésének engedélyezése volt a tét. A könyvemben elolvasható, hogyan ismerkedtem meg egyik repülöutamon a szervezet nemzetközi kapcsolatainak igazgatójával. A World of Life Magyarországon is szeretett volna egy otthont alapítani kallódó fiatalok számára. Az Állami Egyházügyi Hivatalban elutasították kérését. Grósz Károly közbenjárására enyhült a szigor; a világszervezet gyökeret verhetett hazánkban, és hamarosan megnyithatta szeretetotthonát.
Később, a rendszerváltást követően Grósz egyedült maradt. Szinte csak én látogattam gödöllői magányában. Ha Magyarországon tartózkodtam, vasárnaponként
együtt reggeliztünk Gödöllőn. Szalonnáztunk, jó magyarosan, hagymával. Teljesen elfeledve, elhagyatva ért véget élete.
- Az Agrobank-ügyet, majd az aranycsempészési ügyet a nyilvánosság kitüntetettfigyelme kisérte. 72 órára előzetes letartóztatásba helyezték. Legfeljebb csak
cellatársa számolhat be róla, hogyan viselte a fogvatartást. Rendkívül komoly egzisztenciával rendelkezett, korábban rangos kitüntetéseket kapott a magyar gazdaság
fellendítéséért, az Agrobank tulajdonosa és elnöke volt, fiai és unokái várták szorongva a híreket; apjukat, nagyapjukat letartóztatták. Mit élt át belülről?
- Tökéletesen nyugodt maradtam, hiszen tisztában voltam azzal, hogy nem követtem el semmilyen törvénybe ütközőt. Még azt sem foghatták rám, amit néha a politikusokról állítanak, hogy törvénybe nem ütközik amit tesznek, legfeljebb etikailag kifogásolható. Sem a rendőrség, sem az ügyészség nem tartotta fontosnak velem közölni, miért tartóztattak le. Cellatársam rádiójából tájékozódtam annyira-amennyire. Senkinek sem kívánom a kényszerű fogva tartást. Az ember le sem hunyhatja a szemét,
hiszen percenként fölkapcsolják a villanyt. Kifárasztani, fizikailag, majd szellemileg
megtörni - ahogy tapasztaltam - ez lehet a cél. Mit tettem? Ha lefekszem és alvás nélkül végigkínlódom az éjszakát, bosszúságomban csak magamnak ártok. Ültem az
ágyon és tornáztam. Arra ügyeltem, hogy mindvégig ura maradjak önmagámnak.
- Hosszú herce-hurcát követően Önt mindkét ügyben fölmentették. Mégis, mi,
vagy ki sejthető az eljárások mögött?
- Nincs róla tudomásom, hogy valaki személyesen kezdeményezett volna valamit ellenem, vagy az Agrobank ellen. Nem sejtem, kinek lehettem, lehettünk útjában,
ki akarhatott félre állítani, lehetetlenné tenni. Folyamatokat érzékeltem, érzékeltünk. A
vállalatok megvásárlásához, privatizációjához rendkívüli kedvezményt nyújtott az Egzisztencia-hitel. Előnyös volt a hitelt nyújtó banknak, mert forrását a Magyar Nemzeti
Bank szolgáltatta, így a kereskedelmi bank saját forrásának felhasználása nélkül tehetett szert nagy számlaforgalmú ügyfélkörre. És előnyös a hitelt fölvevőnek, mert cse169

kély saját erő mellett nyílt lehetősége cégvásárlásra és az E-hitelt tizenöt éves törlesztésre is megkaphatta. Ugyanakkor azonban a kereskedelmi bank is komoly kockázatot
vállalt, hiszen a Nemzeti Bankban a hitelt fölvevő készfizető kezeseként szerepelt.
Érthető tehát, ha a kereskedelmi bank igyekezett saját maga számára is garanciát teremteni és a privatizált cég működését a lehető legmegbízhatóbb módon figyelemmel
kísérni. Mi az Agrobankban ezt úgy oldottuk meg, hogy megnehezítettük a privatizált
cég „kirablását", a hitelbe nyújtott pénz elsíbolását. Gyakorlatunkat - amelyet később
más bankok is követtek - találta valaki gyanúsnak. Szemet szúrhatott, hogy az
Agrobank - egy kis, közepes, magántulajdonban lévő pénzintézet - akaratán kívül az
E-hitelezés piacvezetőjévé vált. Bizonyára sokszor sokféle érdeket megsértettünk, hiszen egy-egy nagyobb cég privatizációja körül nemcsak gazdasági vezetők, vagy vállalkozók bábáskodtak, hanem politikusok is. Éreztük jeleit egyfajta nyomásnak, feljelentés feljelentést ért, amelyek mind az Agrobankot támadták. Tudomásul vettük, hogy
ez a privatizációval, az azt kísérő hisztérikus hangulattal jár együtt és nem
tulajdonítottunk a támadásoknak túlzott jelentőséget. Lehet, hogy ebben hibáztunk...
A Nemzeti Bank átfogó vizsgálatot végzett nálunk, biztosítékot garantáló
módszerünket rendben lévőnek találta. A tisztviselők legfeljebb arra intettek bennünket, fogjuk vissza kissé magunkat az E-hitelezésben. Az Állami Vagyonügynökség
igazgatóságának is beszámoltunk, ők sem állapítottak meg törvénybe ütközőt. A
rendőrség is szaglászni kezdett, erre kinyilvánítottuk együttműködési készségünket az
Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságával. Válasz helyett letartóztattak engem és a Kunos Pétert, a bank vezérigazgatóját. A többi nagyjából közismert.
- Miért éppen az Agrobankot szemelték ki?
- Amint említettem, piacvezetőjévé váltunk az E-hitelezésnek. A közvéleményt
a privatizáció egésze izgalomban tartotta. A levegőben lógott valamiféle bűnbakkeresés politikai szándéka, egy jó szaftos bankbotrány „igénye". Melyik bankba lehetett
belerúgni? A Postabank az államé volt, a Budapest Bankot Bokros Lajos vezérigazgatta. Kis, közepes bankként az Agrobank lett az áldozat.
- Milyen céllal írta a könyvet? - csöppenünk vissza az író-olvasó találkozó
hangulatába. Nevek röpködnek a levegőbe, mindenki ismeri a másikat. Kovács Mihály
hatvan év elteltével fejből sorolja ki, hol, melyik utca, melyik házában lakott. És mindenkiről tud egy történetet.
- Szerettem volna a fiaim, az unokáim és az ő unokáik számára is megörökíteni
izgalomban, kalandban nem szűkölködő életemet. Ismerjék meg a gyökereiket, az én
gyökereimet, amelyek az öcsödi földből, az öcsödi parasztok közül erednek. Nem múlik el nap a családban, hogy Öcsödöt ne említenénk. Délelőtt beszéltem telefonon az
egyik unokámmal. Azt kérdezte: - Hová mégy? Öcsödre? A könyv tehát mindenképpen megszületett volna, persze a magyar privatizáció krimibe illő fejezeteit, meghurcoltatásomat szívesen elhagytam volna.
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Amikor azonban azt tapasztaltam, hogy letartóztatásomnak rendkívüli figyelmet
szentelt a sajtó, ám felmentéseimről legfeljebb egy-két sorban számolnak be a lapok,
elszántságom nőtt. Kiírtam magamból ezt a nyomasztó történetet, és megnyugodtam. Az ember nem cipelheti magával élete végéig az őt ért rosszat, mert felőrlődnek az idegei. Ha elfelejteni nem is lehet azt, ami megtörtént, túl kell lenni rajta, és
előre nézni.
- Önnek - ebben a tisztes korban - merre az előre?
- Az ember agya olyan, mint egy számítógép. Egy hetvenhét éves ember számítógépében óriási, széles sávot foglal el a múlt, és igen keskeny sáv marad a jövőnek.
Ám arról a kicsiről nem mondhatunk le. Az agyam jár. Sokan sokféle ajánlattal keresnek meg, amikor Budapesten találnak. Az érzéseim azt diktálják, töltsék több időt szülőhazámban, tehát bizonyosan belevágok itthon valamilyen vállalkozásba, amelynek
irányítása ide köt.
Az időm nagyobb részét egyelőre Angliában töltöm. Hétfőtől szerda délig az
irodában, akkortól a Londontól negyven kilométerre lévő birtokomon, Kis-Öcsödön.
A szombat általában főzéssel telik. Szeretek jót főzni és jót enni. A legúribb közönség
előtt sem vallottam szégyent a nagyanyámtól ellesett öcsödi népi ételeimmel. Amit
szombaton megfőzök, azt becsomagolom, és vasárnap valamelyik fiam családi körében közösen elfogyasztjuk.
Hol veszem az alapanyagot a főzéshez? A barackot Budapesten, a Fény utcai
piacon. Minden évben főzök lekvárt. A tarhonyát, a csigatésztát, a vékonymetéltet, a
laskatésztát Öcsödről vásárolom Jusztika nénitől. Nyolctojásos tészta! Vehetnék Londonban is olasz tésztát, az is volna olyan finom. Az öcsödi mégis jobb! Meg az úgy túl
egyszerű volna: lemegy az ember a boltba és megveszi. Ezt bárki megteheti. Ám én
fölhívom Jusztika nénit a megrendeléssel, és legalább tíz percig beszélgetünk. Ki él, ki
halt, ki milyen betegségben gyengélkedik? Aztán a gondosan csomagba készített tészta autóbuszon fölutazik Budapestre. Misi, az alkalmazottam kimegy érte a távolsági
autóbusz-pályaudvarra. Hazaviszi, még jobban átköti és föladja Londonba.
Miért vettem házat Öcsödön? Nem csak azért, mert megengedhettem magamnak, hiszen a világ bármely részén megtehetném. Hanem nosztalgiából. Egy
semmi kis nádtetős parasztház, egyelőre üres. Nem hiszem, hogy ilyennel büszkélkednek a gazdagok! Ám van benne egy kemence. Elképzelem, hogy a házat rendbe
hozatom, bebútorozom. A kemencében kenyeret, lángost sütök, és minden vendéget
azzal a magam sütötte kenyérrel, lángossal kínálok meg. A nádtetőn mindig akad igazítani való. Egy okkal több, hogy a szülőfalumat fölkeressem.
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Hadiüzemtől Electroluxig
Ipartörténeti kuriózum és városépítés a Zagyva mentén
Egyedülálló monográfia Jászberényből
Vékony, igényes borítójú könyvecskét tartok a kezemben. Címe: „A Hűtőgépgyár és Jászberény fél évszázada". Kiss Erika munkája. Gondoltam, sebtében átlapozom, az érdekesebb fejezeteknél meg-megállok; hiszen mi az, amit nem tudunk
még Jászberényről, meg a Hűtőgépgyárról? Kiss Erikát, a szerzőt jó két évtizede ismerem, örültem, hogy neki jutott a feladat.
Belekezdtem a könyvbe és nem tudtam letenni. Végig kellett olvassak aprólékosan minden fejezetet, minden oldalt. Hogy megértsem, mi miért történt és miért
úgy történt. Az első vonulat, amiért azonnal dicséret illeti a szerzőt, a történelemé.
Nemcsak azért, mert fél évszázadra már valóban illik a történelmi lépték. Hanem
azért, mert Kiss Erika az álságos szemérmességet félretéve szembesít bennünket a legenda mögötti valósággal.
Azt tudtuk - legalábbis, mióta családunk az első szódásszifon-palackot megvásárolta, még a hatvanas években -, hogy a berényi gyár hadiüzemnek indult, tüzérségi töltényhüvelyek gyártására hozták létre. Ennyi a felszín, amiről a jászberényiek ma is azt gondolják, hallgatni illik. Erre tanították őket, ezt vésték beléjük.
Ezért ma sem szívesen nyílnak meg. Ám a szerző nem hagyta magát! Ment és kérdezett, kiből kevesebbet, kiből többet húzott ki. Bújta a kutató szenvedélyével a megyei
levéltárat, s fölfedezte, csaknem véletlenül valószínűleg a legeredetibb, leginkább
hasznosítható forrást, az egykori rendőrtiszt üzemtörténetét, amelynek megírására
Gorjanc Ignác, a legendás vezérigazgató adott megbízást 1967-ben, a 15. éves évforduló alkalmából. Az egykori szerző már nincs az élők sorában, maradt tehát a mű,
benne a hadiiparnak kijáró mindenféle titkos dokumentummal.
Az ötvenes évek legelején járunk, a Rákosi-rendszer tobzódásának idején,
amikor az imperializmussal vívandó végső harcra készültek az ország urai. Kell a töltény, kell a fegyver, ráadásul elkezdődhet a vidék iparosítása. Jászberényre azért esett
a választás, mert közel a főváros, ipara nincs, amúgy meg jó kis eldugott hely. Az
építőkkel együtt megérkeztek a „rabok". Egyesek szerint százahányan, mások szerint úgy négyszázan. A szocialista rend „ellenségei", leginkább a kuláknak nyilvánított, nem éppen tehetős emberek. De szorgalmasak. Kezük munkája nyomán
megépültek a csarnokok, elkezdődött a termelés. Szerencsére - álcázásból - sokfélét
gyártottak az akkori Fémnyomóban, alumínium lábastól a Berva motorok alkatrészéig. Ez tartotta életben a céget, mert az eredeti cél, a rézhüvelyek helyett acél töltényhüvelyek gyártása nem vezetett eredményre. Pedig a magyar vezetők nagyon bizonyítani akartak. A réz jóval drágább, ráadásul az alapanyag a Szovjetunióból érkezett. A „nagy testvér" gazdaságát szerette volna némiképp tehermentesíteni a kis
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Magyarország úgy, hogy közben a nagy közöshöz némi „hungaricumot" csöpögtet
acélhüvelyek formájában. Csakhogy az Ózdról származó, az ottaniak szerint legjobb
minőségű alapanyag is csődöt mondott; vagy szétporladt a lövésnél a hüvelyek feneke, vagy szétnyílt az oldaluk.
Az már a gyár akkori vezetőinek zsenialitásán, és az első számú főnök,
Gorjanc Ignác politikai súlyán, tekintélyén múlott, hogy ebben a helyzetben nem
csőd és bezárás fenyegette a céget, hanem, addigi mellékes profiljait előléptetve
gyártották, amit tudtak. A történetet nem mesélem el, kiderül Kiss Erika könyvéből,
miként jutottak el a hűtőszekrényekig, hogyan vált a Lehel Hűtőgépgyár nemcsak
Jászberény, nemcsak a Jászság, hanem Jász-Nagykun-Szolnok megye legnagyobb
ipari üzemévé, valódi ipari fellegvárrá.
Egyetlen nevet említettem eddig, a „nagyvezérét", Gorjanc Ignácét és ezzel áteveztem a kiadvány másik értékére, a történelmi látásmód melletti másik erényére, a
portrékra. A meghatározó egyéniségek egyik-másika megkapóan őszintén, olykor
önmagát sem kímélve vall a gyáriak egymás közötti viszonyairól, mellényúlásaikról,
tévedéseikről. Igen sok nevet sorolhatnék; László Károly műszaki igazgatótól az export nagy mesterén, Tavasz Ferencen át az ifjú titánokig, majd az első electroluxos
vezér Kertész Tiborig. Az ő emlékeik teszik mindenekelőtt emberivé a gyár történetét. Sajnos a „nagyfőnökről", magáról Gorjanc Ignácról tudtuk meg a legkevesebbet,
ám ez korántsem a szerző hibája. Az emlékezők az egykori országgyűlési képviselőről, a parlament Gazdasági Bizottságának elnökéről szólva még ma is bezárkóznak.
Tudtuk eddig is, hogy - mint minden nagy ember - Gorjanc is maga volt a merő ellentmondás a politikai fenegyerek, a ravasz kereskedő és a jóságos atya tulajdonságainak keverékével. Vezéri szerepe éppen abban teljesedett ki, hogy sohasem lehetett tudni, mikor, melyik lap van nála fölül. A legőszintébb mondatok, amiket róla olvasunk: „Szerette az életet, a nőket, a jó ételeket, a jó italokat." Kerülve a morbiditást, mégis ide kívánkozik: Jászberény, a Jászberényi Kórház még Gorjanc betegségéből is profitált. Ahogy mélyült „a főnök" kapcsolata a kórház gasztroenterológusával, úgy kapott egyre több támogatást Jászberény egészségügye a Hűtőgépgyártól. Ismétlem, nem a szerzőnek róható föl, ha kevesebbet tudunk meg könyvéből Gorjanc Ignácról, mint másokról. „A főnök" maga is nagyra tartotta a személye körüli titokzatosságot. Bizalmi embereitől holtukig bizalmat és bizalmasságot
követelt. Az utóbbiak erényére és a mi bánatunkra legyen mondva: be is tartották, be
is tartják íratlan fogadalmukat. Gorjanc Ignác halála után kérdeztem alkotásáról, művéről, annak hatásáról a város értelmiségének egyik jeles képviselőjét. Amit Jászberény, e táj neki köszönhet, azt, hogy megteremtette a Zagyva mentén az ország egyik
ipari fellegvárát, minden elismerést megérdemel. Azonban, amilyen módszerrel tette,
az nem a demokráciára emlékeztet. Gondolom, sőt bízom benne, hogy sokan, sokféleképpen árnyalják ezt az alapjában igaz, mégis sommás ítéletet.
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Lopnak-e manapság az Electroluxtól? Ugye milyen nyers, udvariasságot nélkülöző a kérdés, különösen, ha a cég tulajdonosainak, vagy itteni főnökeinek tennénk
föl? Ami kiderül, annak nem örülünk - válaszolnának. Kiss Erika ugyanilyen nyers
őszinteséggel foglalkozik a „magyar mentalitásnak" e nehezen gyógyítható vadhajtásával. Számtalan trükköt sorol fel az üzemi szarkaság történetéből, amelytől nem volt
mentes sem a melós, sem az irodista, aki a gyárból élt. Hogy mennyire nem jászberényi jelenségről szól a fáma, annak igazolására teszem közzé a szolnoki mondást a
Járműjavító környéki házakról. Tudniillik azok, a „Jármű" műszakkezdést jelző sípszavára ma is elkezdenek remegni. Indulnának. Visszakívánkoznak.
A szerző erényeinek dicséretét még jó néhány példa elősorolásával egészíthetjük ki. Bentről és kintről egyaránt láttatja nemcsak a történetet, hanem a valóságot is! Ide tartozik annak a nehezen felbecsülhető mértékű környezetszennyezésnek a
felszámolása is, amely már az Electrolux korszakához kötődik.
Mi marad a gigantikus méretekkel is illusztrálható - az Electrolux jászberényi
gyára Európa legnagyobb porszívógyártója - termeléséből néhány éven belül Jászberényben? Nem tudjuk, mert a jövőbe nem látunk. Azt azonban nagyon is jól tudjuk,
hogy a tőke igencsak mozgékony, és mindig oda kívánkozik, ahol legjobban fialhat.
Megépült az Electrolux új gyára Romániában. A termelés ott még nem kezdődött el.
A cég határainkon belül is kilépett a megyéből, a Nyíregyházi Ipari Parkban húzza
föl újabb üzemcsarnokát. Oka, amilyen összetett, annyira egyszerű: ott, hatvan-hetven kilométeres körzetből kap szalag mellé munkást minimálbérért. Szolnokon amely egyébként máris messzebb található az autópályától, mint a szabolcsi megyeszékhely - annyiért valóban nem kapna.
A szerzőt legfeljebb annyival becsüli meg a jelen, hogy neki juttatta az embert
próbáló munkát: kísérelje meg a legrövidebb időn belül a legjobb tudása szerint elvégezni. Összefésülni a tények tengeréből azt, ami unokáit is érdekelheti. Hálával tartozik nem mindennapi teljesítményéért a város érett szerzőjének a reméljük hálásabb
utókor.

Kiss Erika: A Hűtőgépgyár és Jászberény fél évszázada. Megjelent a Gépipari
Tudományos Egyesület kiadásában 2003-ban.
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Szolnoki Művésztelep
Két kötet
A Jászkunság almanach 2003 című kiadványban, a Szolnoki Művésztelep újjáéledéséről szóló írásunkban harangoztuk be az egyesület Tudományos Füzeteinek első darabját, amely még abban az évben In Memóriám Supka Géza címmel jelent meg.
Az 1902-ben alapított Szolnoki Müvésztelepet létrehozó Szolnoki Művészeti
Egyesület mintegy fél évszázados „Csipkerózsika-álmából" 2002. április 3-án felébredt és újjáalakult. Feladata Szolnok művészeti életének, különösen a Szolnoki Művésztelep működésének segítése. Az egyesület tervei között szerepel az egykor itt, a
Tisza-Zagyva torkolatában alkotó művészek, illetve a kortársak munkásságának feldolgozása.
A magyar kulturális és szellemi élet egyik meghatározó egyénisége, dr. Supka
Géza (1883-1956) régész, akadémikus, a könyvnap megálmodója születésének 120.
évfordulóján, 2003-ban vehettük kezünkbe a karcsú, ám annál értékesebb kötetet,
amelyben a tudós a Nagyszentmiklósi kincs kultúrköre című tanulmánya valódi kuriózum. A szerző feltehetőleg valamilyen előadására készülve rendszerezte e tárgykörben gondolatait, amelynek kézirata közel kilenc évtizedig lappangott a család archívumában. Lánya, dr. Supka Magdolna, a Szolnoki Művésztelepen tartott lebilincselő előadását követően vált lehetővé a betekintés dr. Supka Géza munkájába, amely bibliográfiájával, valamint a róla szóló megemlékezéssel vált teljes kötetté.
Fazekas Magdolna, a Szolnoki Művésztelep megbecsült alkotója művészetét
bemutató monográfia az egyesület Monográfiák sorozatának első köteteként látott
napvilágot, ugyancsak 2003. évszámmal. Supka Magdolna 1958-ban pályakezdőként
került a Szolnoki Művésztelepre. Festészetének középpontja az a ragyogás, ami e tájban körülveszi: az Alföld, a Tisza, a Zagyva.
A róla szóló kötet külön erénye többnyelvűsége. A szerkesztők a Szolnoki Művésztelepet Európa XX. századi művészettörténete megkülönböztetett jelentőségű alkotóhelyéül aposztrofálják, ezért a magyar mellett angol, német és francia nyelven is
közzé teszik a Fazekas Magdolnától származó, illetve a róla szóló legfontosabb mondanivalót azért, hogy a képzőművészetet szerető olvasó - határainkon innen és túl megérezze azt a különlegesen egyedi hangulatot, atmoszférát, amelyet Szolnok jelent a művészeknek és közönségüknek.
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Fotóriporter fekete-fehérben
Tarpai Zoltán képes albuma
Tarpai Zoltán bízott magában és nem cifrázta a címadást: Fotó Tarpai. Hivalkodásnak, tolakodónak tűnhet ez az énközpontúság. Pedig ellenkezőleg! Az újságban
a kép alatt így jelzik a fotó készítőjét. Szintén nem cifráznak. Fotó: Tarpai. Finomkodóan alkalmazott fotográfiát mondhatnánk. Tényszerűen sajtófotót. A valóság:
mindennapos szolgálat. A lapfelület igényli a képet. (Régebben még többet igényelt.)
A megyei napilap fotósától - Tarpai Zoltán közel két évtizedet teljesített a Szolnok
Megyei Néplap, majd több, mint fél évtizedet a Jászkun Krónika szerkesztőségében műfaji gazdagságot vár a napos szerkesztő. Először is teljesítse hivatását; tudósítson
képeiben a mindennapok történéseiről. Kicsikről és nagyokról. Hivatalos ügyekről,
emberek érkezéséről, kézfogásáról, felszólalásáról, aláírásáról. Mindennapi dolgainkról: az új év első bébijének születéséről, a Tisza
áradásáról, az aratás kezdetéről, a gólokról, amiket rúgunk, dobunk, és amiket kapunk. Legyen ott mindenütt, ahol történik valami és ahol nem történik.
Közúti és vasúti katasztrófáknál, tűzesetnél, tisztavatáson, eskütételen, ballagáson, az óvodások farsangján,
hogy négyszáz méteren leaszfaltozták az akármelyik
utcát, száz gyorson viszont XY nyert.
Közben járjon nyitott szemmel, vegye észre a
természet szépségét, a szánkózás örömeit, a tavasz első csókját. Szóval egy kis életet, humort, töprengést is
csempészhet a lap hasábjaira, ha ízlése egyezik a napos szerkesztőjével.
Végezetül; tartsa örökké kattintásra készen a gépét, főleg, amikor nagynéha szabadságra utazik a Balatonhoz, Erdélybe, a Felső-Tiszához, vagy a Tiszakürti Arborétumba. És kattintgasson csak úgy, a maga,
meg a családja örömére. Lehet, hogy ilyenkor születnek legszebb képei.
Tarpai Zoltán meglett férfikorba serdült. Már
több az ősz hajszála, mint a lisztes. Úgy vélte, meglepheti magát száz oldalon egy csokor képével. A régiekkel, amelyek megjelentek ugyan a napilapban, de
hát ott mégsem úgy mutattak, mint egy keményfedeles fotóalbumban. És tényleg. A napilap az, ami.
Egy napig él. Vagy még addig sem! Öt percig, egy
percig?
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Tarpai tényleg bebarangolta Erdélyt, a Bükköt, végigülte egy időben a Szigligeti
Színház próbáit. Megörökítette a munka világát, leszállt a bányába és kiment a pusztába, meg még egy csomó valószínűsíthető helyszínre. Dolgozott.
Most már hosszabb ideje nem áll alkalmazásban - hogy ezzel az eufemisztikus
meghatározással illessem jelen nem létét -, mint amennyit utolsó munkahelyén, a
Jászkun Krónika szerkesztőségében töltött. Hiányoznak-e valakinek Tarpai fotói?
Akiket megörökített, meg még megörökíthetne, azoknak igen. Kiállításokon be- és
megmutatkozik, pályázatokra küldözgeti képeit. Itt él, ebben a Tisza-parti városban,
aminek Szolnok a neve és lassanként kimegy az emlékezetből: Fotó Tarpai. Ahogy
mindahányan.
Ezért jó, hogy kiadta ezt az albumot: való világil) én is itt vagyok. Feketefehérben. Pedig tudom, hogy készültek, készülnek színes képei is.
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Szedett-vedett megyétől az 1956-os
Forgószél hadműveletig
A Zounuk évkönyvek legfrissebb számából
Közel sem állítható, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Zounuk
névre keresztelt évkönyvei a legszélesebb olvasóközönség számára készülnek. Ezzel
azonban egyetlen percig sem állítjuk, hogy multunk helyi történetének, kultúrájának
ismerete ne váltana ki a mainál jóval szélesebb érdeklődést!
A sorozatban a 18., évszámában a 2003. évi kötet számos olyan kuriózumot
tartalmaz, amelyek ismeretében közelebb juthatunk e „szedett-vedett megye" arculatának megismeréséhez.
Itt ágaskodik bennünk mindjárt a legelső kérdés; ha a Jászság, a Kunság oly sajátos, egyedi kultúrával, kultúrtörténettel rendelkezik, Szolnok környéke, a Tiszamente miért nélkülözi a csak reá jellemző megkülönböztető jegyeket? A választ ezúttal
Túri Zoltán: Egy talányos kistáj, a Szolnoki-ártér című dolgozatában leljük meg. A Szolnoki-ártér sohasem tartozott az erős identitástudattal rendelkező, a „népi tájszemlélet" és
a tudomány által is meghatározott történeti-néprajzi tájakhoz. Ennek legfóbb oka az
egykor önálló közjogi egységet képező kiváltságos - önmagát megváltott - Jászság és
Nagykunság, valamint a szolnoki részek eltérő jogállása, történelmi fejlődése, társadalmi-gazdasági szerkezete, ugyancsak eltérő fejlettségi színvonala.
Szolnok városa, majd Külső-Szolnok vármegye a török megszállással veszítette
el közigazgatási önállóságát. Csak az 1867. évi XXXIII. Törvénycikk szerinti területrendezéskor született meg Jász-Nagykun-Szolnok vármegye a Jászság, a Nagykunság, Külső-Szolnok Tisza menti települései és néhány Pest megyei község egyesítésével, Szolnok megyeszékhellyel. Ez lett az úgynevezett „muszáj", vagy „csináld" vármegye.
Szolnok környékét a legkülönbözőbb korok tudósai igyekeztek valamiféle sajátosjelzővel ellátni, melyek között a legsikerültebb talán a szolnoki Tiszatáj megjelölés lehetett.
A Szolnoki-ártér települései a megye létrehozásakor: Besenyszög, Kőtelek,
Nagykörű, Szajol, Szolnok, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszasüly, Tiszavárkony és
Vezseny. Később e tájhoz íródott Ballatelep /Törökszentmiklós mellett/, Csataszög,
Hunyadfalva, Szakállas /Törökszentmiklós közelében/, Szandaszőlős, Tiszabő,
Tiszajenő, Tiszatenyő és Tószeg. Ha nagyon akarjuk, a kistáj határvonalába bevonható
még Jászkisér és Jászladány, Tiszaroff, Fegyvernek, Kengyel és Tiszaföldvár is.
A felsorolásra pillantva, első ránézésre szembeötlik, hogy a kistájon belül is
hányféle eltérés tapasztalható a táji néprajzban. Az egyedüli összekötő valóban a Tisza. Ám, ha akarom a Jászsági községek a Jászsághoz, a kunságiak a Nagykunsághoz,
a Szolnoktól délre fekvők a Tiszazughoz tartoznak. Szolnok táj meghatározó szerepét
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tehát semmiképpen sem kapcsolhatjuk az évezredes megyerendszerhez, sőt a Zagyvatorkolatában kreált megyeszékhelyt még kistérségi hatóerőként is csak feltétellel említhetjük. Keressük hát tovább, immár Túri Zoltán dolgozatától függetlenül a szolnoki identitást!
Ezen identitáskeresésnek kitűnő gyakorlóterepe Józsáné Nagy Adrienn munkája
Szolnok közművelődésének 1920-as éveiből, különösképpen a Tisza-part két nagyszerű
létesítményével, a Városi Színházzal és a Tisza Szálló és Fürdővel. A szerző nem rejti véka alá, hogy Szolnok számára nem kis előnyt jelentett az, hogy Horthy Miklós kormányzó szülőmegyéjének székhelyét, székvárosát „ahhoz méltó településsé kellett alakítani". El nem hanyagolható befolyásolója volt Szolnok gazdasági, kulturális fejlődésének a
város zsidó értelmisége és gazdag vállalkozó rétege, amely nagyban segítette Szolnok polgáriasodását és városiasodását.
Kik ringatták a szolnoki színjátszás bölcsőjét? Mindenekelőtt egy útközben itt
megbetegedett színész.
Szilágyi Pál 1822-ben Kolozsvárra indult.
inamban megbetegedtem, s Szolnokon tüdőgyulladásban feküdtem hat hétig: - hogy, hogy nem? Néhány vándorszínész megtudta ottlétemet, télvíz idején bekopogtattak hozzám, s kértek, alakítsak társaságot. Mivel? Én és önök ketten ? Se könyvtár, se díszítmeny, se színész, se színésznők? Mi hárman nem sokatfogunk produkálhatni, s mi több, orvosom sem enged még két hétig kimenni a szobából. — Meg lesz ez
alatt minden, lesz két színésznő, leszünkférfiak többen, van díszítmény is...
...A közönség olyan jól mulatott (a Zöldfa fogadóban, a színi előadás helyszínén), hogy a játék végeztével távozni sem akart." A nézők azon melegében újra jegyet váltottak és a társulat ismét előadta a darabot. És így tovább... olvashatjuk a
szolnoki színészet történetét a kőszínház megépítésén, annak tönkremenetelén, második világháborús lebombázásán át. Vajon eszünkbejuthat-e mindez, amikor a mai,
Siklós Mária emelte épületbe lépünk. Pedig eszünkbejuthatna, ha máshonnan nem,
hát a Zounuk e számában olvasottakból.
Nem találomra, hanem nagyonis megfontoltan emeljünk ki még egy írást e vastag könyvből. Fekete István: 1956 szolnoki katonai eseményei. (A helyi és a szovjet
fegyveres erők tevékenysége az 1956-os forradalomban) című művét. Annál inkább,
mert a Jászkunság almanach 2003 című kiadványunkban közölt két írás; dr. Cseh
Géza levéltárossal készített interjúnk, valamint Fülöp Tamás történész tanulmánya is
szorosan e kérdéskörrel foglalkozott.
Számukra a szomorú szenzáció: a szovjet támadás, a Forgószél hadművelet irányítási központját 1956 novemberében Szolnokon, a Vörös Csillag úti - ma Városmajor út - laktanyában találjuk Konyev marsall vezényletével. Szolnok soha sem
játszott ekkora szerepet a magyar történelemben...
Ajánljuk tehát Olvasóink figyelmébe a Zounuk legfrissebb számát.
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Redemptió
A jász és kun települések honismereti lapja
Általános iskolás korunkban halálra röhögtük magunkat a lófö székely szakkifejezésen. Pedig néhány mondat megvilágíthatta volna tudatlanságunk sötét foltját. A lófő székely ugyanis az a katonáskodó - a hazát, illetve hadurát - szolgáló középnemes,
aki lóval vonult a táborba. A sorakozón természetesen lovával együtt jelent meg és a
ló fejénél(!) állva - innen a kifejezés - hallgatta a regulát.
A debreceni cívis egyértelműbben teret nyert tudatunkban. A jászok legnagyobb
elismerésre méltó történelmi tette a redemptió, azaz a megváltakozás, a Német Lovagrend kifizetése árán a szabadság visszavásárlása. Ezért válhatott elismerő jelzővé a
,jász redemptus család sarja" megnevezés.
Szathmáry Istvánnak a Magyar Nemzet 2004. május 22-i számában megjelent A
nagy per Jászkunok panasza, Habsburgok adóssága című cikke a szélesebb olvasóközönség számára teszi érthetővé ezt a történelmi tettet.
I. Lipót német-római császár- ellentmondva a hatályos magyar törvényeknek,
valamint saját koronázási esküjének -1702-ben bocsátotta áruba a Jászságot, valamint
a Nagy- és a Kiskunságot. A vevő a Német Lovagrend volt, az adás-vétel oka pedig az
üres kincstár.
Miért a Jászkunság tűnt alkalmasnak az eladásra? Mert nem tartozott a vármegyei rendszerbe, az Árpád-házi uralkodók óta nagyfokú önállóságot élvezett. A nádoron keresztül egyedül a királynak volt alárendelve. És mivel nem önálló vármegyeként
létezett, az uralkodót nem fenyegette a vármegye sáncai mögé húzódó birtokos nemesség ellenállása. A Német Lovagrend sem, a Jászság sem lelte sok örömét a nyélbe
ütött üzletben.
A Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke tételesen kimondta, hogy a
Jászkunság visszaváltása az ország kötelessége, azaz az összeg felét a kincstár magára
vállalja. Csakhogy a kincstár semmilyen korban sem adakozó, ezért a Jászkunság lakói
Mária Terézia idején emberfeletti terheket vállalva maguk szedték össze a megváltás
összegét. Ezt hívjuk redemptiónak, azaz megváltásnak, amely joggal lett a jász öntudat
egyik alapja.
Ezért szerencsés címválasztása az immár XI. évfolyamát író honismereti lapnak
a Redemptió. Miről szólhatna másról, mint szerencsésen újjáéledő hagyományainkról?
Például a kun viadalról, a harangöntésről, az alföldi állattartásról. Nagyon jó, hogy él,
létezik, rendszeresen megjelenik a Redemptió! Jó volna, ha minél szélesebb körbe eljutna, és nemcsak az értők lapozgatnák, hanem tanítóik, tanáraik kezébe adnák minden iskolásnak, középiskolásnak.
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Ritka szép magyar népmesék
Ukrán és magyar nyelven

Ukrajna Nemzetiségi Nyelvű Irodalmi Főszerkesztősége bocsátotta útjára a
„Ritka szép magyar népmesék"-et 2003 őszén. (Az évszám pontos, alighanem az évszak is.)
A magyar népmeséket Musketik Leszja fordította ukrán nyelvre. A csodálatosan
illusztrált meséskönyv gyönyörködtetve tanít. Nem kevés olyan magyar gyerek születik Ukrajnában, akinek szülei a kétnyelvűség előnyeit vallják és vállalják. A legtöbb
élményt ők meríthetik a kötetből, hiszen a meséket elolvashatják magyarul és ukránul
úgy, hogy közben nem kell szótárt lapozgatniuk. Nemcsak az ötlet hasznos és nagyszerű, hanem megvalósítása is míves munka. Fölbecsülhetetlen értékű szolgálatot vállalt a szerző, a fordító. Köszönet érte.

Jászsági évkönyv 2003
Pethő László utolérhetetlenül szorgalmas szerkesztője a Jászsági évkönyvnek,
évkönyveknek. A 2003-as évszámot viselő vaskos kiadvány Művészet rovatának két
cikke is Hamza D. Ákossal és hagyatékával foglalkozik. A témáról lásd B. Jánosi
Györgyi személyes hangú vallomását e számunk 133. oldalán.
Búzás Sándor, Jászberény akkori tanácselnöke a Jászkunság évkönyve legutóbbi kötetében teszi közzé a Hamza házaspár hozzá írott, hazatelepülésük részleteivel
foglalkozó levelét, illetve elhatározásuk indoklását. E szerint „Azért gondoltak Jászberényre - bár nem itt születtek -, mert Hamza D. Ákos gyermekként érzelmileg a Jászsághoz, elsősorban Jászberényhez kötődött, ahol nagyapja, Hamza Pál katolikus néptanító volt, és a szünidőket Jászberényben töltötte.
Mi örömmel fogadtuk a művészházaspár azon szándékát, hogy Jászberényben
szeretnék leélni életük hátralévő részét, és a városnak, illetve a Jászságnak ajándékoznának mintegy 200 db festményt."
A História rovatban gazdag adalék a jászberényi tanítóképzés történetéhez
Erdészné Molnár Marietta tanulmánya, Jász-Nagykun-Szolnok megye legnagyobb hagyományokra visszatekintő felsőfokú tanintézetéről 1958-ban az alábbi véleményt alkotta a minisztérium előadója, aki országos pedagógiai szakfelügyelőként látogatott a Jászságba: „A jászberényi tanítóképző mind nevelési, mind esztétikai szempontból az ország
egyik legjobb tanítóképzői közé tartozik. .. .motorja a Jászság kulturális életének."
Hála istennek a Jászság kulturális élete mára jóval gazdagabb annál, amit egy
„motor" elműködtetne. Éppen ebben a kulturális miliőben elengedhetetlenül fontos
tanévről tanévre áttekinteni, mi vállalható a közös ügyekből, és minden év szeptemberében újraindítani azt a régi „motort".
A kultúra kiapadhatatlan forrásai közé soroljuk nyilvánvalóan a Jászsági évkönyvet is, amelynek szerzői és szerkesztői, valamint Olvasói egyaránt hálásak lehetnek e közös munkát szervező, irányító Pethő Lászlónak.
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Debreceni Disputa
Tar Sándor Panelmeséivel indít a cívisváros legújabb folyóirata, a város önkormányzata finanszírozta Debreceni Disputa. Az első, 2003 decemberében megjelent
szám panelmeséje valóságban megtörtént lakótelepi sztori. Aki már koslatott kótyagos
fővel rég látogatott lakótelepi nőismerőse után, és csöngetett be „tévedésből" másfél
óra leforgása alatt négyszer ugyanabba a természetesen téves lakásba, az mulat legjobban Tar Sándor Szomszédolásán. Nemcsak azért, mert magamagára ismer, hanem
mert mindahányunkra. Életünk valamely szakaszát - így, vagy úgy - beárnyékolta,
megszépítette a „panelprogram", mint a létezés tere, csakúgy, mint a Debreceni Disputa idei első számában a lakótelepi slambucfőzőkét. Tar Sándor - abban a számban A
hónap szerzője -, megint remekel.
Valójában szociográfiák ezek a mulatságos történetek valódi térrel, jelen időben, köztünk, velünk együtt élő igazi szereplőkkel, kiapadhatatlan mesélőkedwel, istenem, hát álnéven. Ott szorgoskodik a slambucfözők között maga a szerző is, hozza a
poharakat, ha kell, és közben hagyja maga körül kavarogni azt a cseppet sem unalmas
világot. Nem főszereplő ő - bár a Szomszédolásban éppenséggel az - csak elviseli a
történéseket, és közben a maga csöndességében figyel. Elraktározza a mozdulatot, a
vegyi gyümiért nyúló kezet, a bogrács borulását és a kidőlt slambucot a fűről jóízűen
kanalazó társaságot. Nagy kár, hogy a további hónapokban - a Debreceni Disputa havontajelenik meg - hiába vártuk Tar Sándor panelmeséit. Az biztos, hogy nem a forrás apadt ki - legfeljebb csak időlegesen - azaz mégiscsak várjuk a visszatérő alkalmakat, a folytatást.
Márciusban a sajtószabadságról ejtettek szót a Disputa szerzői, hiszen a nemzet
és a sajtó szabadságát március idusán ünnepeljük. Csakhogy van-e, ugyanazon a napon, lesz-e okunk - ha magunkba nézünk - erre az ünneplésre?
Aligha! Hiszen „A véleménynyilvánítás szabadsága... áldozatul esett az anyagi
érdekeknek, a sajtó a pénz szolgálatába állt." A sajtómunkás pedig tettestárs. Szolga.
Ám tolla, számítógépe nem az Olvasót szolgálja, hanem a gazdát, az uzsorást. Jól érzékeli ezt a társadalom: „három tucat kommunikáció szakos hallgató közül újságíró talán egy-két fiatalember szeretne lenni. Sztárok annál többen... Okok ők, vagy okozatok?" - kérdezi a Disputa, amelynek hasábjain sok kolléga keresi a választ.
Akadnak, akadhatnak, akik fanyalogva vették, veszik kezükbe a Debreceni Disputát; már megint mire költi a debreceni polgárok pénzét a város önkormányzata?
Összemérhető-e húsz méter járda havi 64 oldal irodalommal, kultúrával, közélettel?
Ugye, hogy nem!
Bizony, nagyonis örüljünk annak, hogy mindenféle nadrágszíj-meghúzás idején
megszületett a Debreceni Disputa. Remélem, megérjük legénysorba serdülését!
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Apák könyvei
Körmendi Lajos, Wessely Gábor

Lehet-e két szerzőről - nemcsak a takarékosság okán - írni egyszerre? Mi az,
ami miatt Körmendi Lajost a fiatalabb nemzedékhez tartozó Wessely Gáborral együtt
lehet említeni? Nagyonis sok! Az első és legfontosabb összekötő kapocs: „Ki ne szeretné megörökíteni gyermeke világra eszmélkedését?" Körmendi Lajos ezt megtette a
Telefax a megváltónak avagy IV. Louis Bejgliumban című könyvében, Wessely Gábor meg a Demokratikus fordulatban. Körmendi Lajost, az apát, fiának túláradó életöröme lendítette ki akkori alkotói válságából. A válság oka többszörös, nem a fanyalgás táplálta. Körmendi Lajos újságíró, költő, író, szerkesztő. 1989-1995 között szerkesztette a Jászkunságot: „... a Jászkunság főszerkesztőjeként egy irányzatoktól független, nyitott műhelyt próbáltam kialakítani, az értéket igyekeztem támogatni, és nem
csak az irodalom, hanem a régészet, a néprajz, a történelem, helytörténet, művészet is
helyet kapott a folyóiratban. Kilenc könyvet is megjelentettünk ebben az időszakban...
Más díj mellett a József Attila-díjat is megkaptam 1995-ben. Tudtam, hogy a folyóirat
körül sok a bizonytalanság, de úgy éreztem, ezek a díjak erősebbé tettek. Talán éppen
ezért okozott mély lelki traumát az a méltatlan hercehurca, ami az év vége felé a Jászkunság körül zajlott. A meghirdetett pályázatra benyújtott munkámat a legjobbnak tartotta a független bíráló bizottság, de a megyei közgyűlés megváltoztatta a lap profilját, hogy mást bízhasson meg a lap szerkesztésével... Elvették tőlem a lapot, ami
mostanra már meg is szűnt. Én pedig kényszervállalkozó lettem. Nagyon nehéz volt.
Ahogy minden történetben, ebben is akadtak Júdások, de rájuk már nem emlékszem."
- vallja a Magyar Napló 2003. szeptemberi számában. Majd így folytatja: „1995-ben
nyilvánvalóvá vált: vége a dalnak. Sokat töprengtem a folytatáson, így született meg a
Barbaricum, amely eddig negyven könyvet jelentetett meg. Ebből nőtt ki néhány év
után a berekfürdői írótábor, ahol hasonló szemléletű írók találkozójára nyílik lehetőség... Négy könyv született már ebből, és a Berek című folyóirat..."
Körmendi Lajos sokkal ismertebb és elismertebb a magyar irodalomban, mint
szűkebb pátriánkban.
Hát akkor mit szóljon a briliáns tollú Wessely Gábor. (Még nem felejtem: Körmendi is, Wessely is földmérőként, geodétaként ismerkedett pályakezdésként a nagy
magyar valósággal.) Wessely Gáborra egykori szolnoki osztálytársain és földhivatali
munkatársain kívül aligha emlékszik valaki a Tisza partján. Gábor a Tolna megyei
Népújság szerkesztőségében kezdte a szamárlétrát. Megnősült, Tolnán vettek családi
házat és jöttek a gyerekek. Közben változott a rendszer, csak a szerkesztőségi légkör
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maradt a régi: lefelé, a középszer felé, vagy még annál is lejjebb, nyesegessük csak a
tehetség vadhajtásait, ne villogjon itt senki. Pedig Wessely keveset szeret jobban, mint
tehetségét csillogtatni. (Megintcsak eszembe jut: annakidején, 1978-80 táján Körmendi Lajos is dolgozott - igaz, nem túl hosszú ideig - a Szolnok Megyei Néplapnál.
Majd a rendszerváltást követően, hajói emlékszem, mindvégig a Jászkun Krónikánál.)
Wessely Gábor megismételhetetlen élménye: lánya születése. Csakhogy lányának túláradó életöröme tönkreteszi az alkotás csöndjét. Hát még amikor a cseperedő
leányzó egyre inkább magára lel a család melegében! Persze nemcsak családi bajokról, füstölő olajkályhákról, folyton lerobbanó Skodáról szól a Demokratikus fordulat,
hanem naplószerüen mindenekelőtt a korról, amit rendszerváltásnak hívunk. Wessely
ugrik, hisz, reménykedik, s azután visszapottyan. A komikus kor vitriolos tollú, önmagát és családját sem kímélő krónikása mérgében útjára indította a Mentsvár című közéleti, közérzeti, értékmentő és -teremtő gondolkodtató és szórakoztató orgánumot.
Úgy kalapolja össze a pénzt minden számra, mint mi az Élő Jászkunságra.
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Költő a forradalomban
Emigráns a magyar irodalomban
Máté Imre válogatott költeményei a Pro Pannónia Kiadótól
Máté Imre nem az Alföld, hanem a távoli Dunántúl szülötte. Maglócán látta
meg a napvilágot, Csornán érettségizett. Ha nincs magyar 56, Máté Imre ma neves
nyelvészprofesszora - ma már nyugdíjas professzora - volna e hazának. És persze az
irodalom nem kevésbé neves művelője. Ám őt az egyetemen érte a forradalom vihara.
Káosz a fejekben, hitek rendülése: Máté Imre bölcsészkari folyóiratot szerkeszt, hogy
világot gyújtson.
A sorsdöntő napokban fegyverrel vett részt a forradalomban. Mennie kellett.
Münchenben telepedett le. Kevesen tettek annyit a magyar irodalom megismertetéséért Németországban, mint Máté Imre, a rábaközi sámán. Magyarul és németül
ugyanazon a színvonalon szüli verseit, tanulmányait. Szervezi a magyar írók bemutatkozását, estjeit.
Nyugtalan természete, nyitott elméje nem hagyta elkényelmesedni. Ha már az
ELTE-ről kimaradt, Göttingenben és Münchenben folytatta egyetemi tanulmányait.
1994-ben, hatvan évesen tette le záróvizsgáját a bölcsészkaron. Minek? Hát csak!
Hogy meglegyen a diploma!
írószövetségi estjét sokan hallgatták végig, mégis kevesen ismerik itthon. Ismertségének pótolhatatlan szolgálatot tett a pécsi Pro Pannónia Kiadó Máté Imre: Vállunkon vízözönnel című, válogatott költeményeit tartalmazó kötetének kiadásával.
A költő szülőföldjéből, a szerelemből és a forradalomból merít. A rábaközi parasztjózan ítélőképességéből, a női test szentéllyé emeléséből, és 1956-ból. Ő maga
így vall az utóbbiról: „.. .utórezgése lelkemben máig nem csillapodott le... Úgy érzem,
elorozták forradalmamat, az eszmét többszörösen megcsúfolták, a nemzet pedig, amelyért az életemet kockáztattam, majd a száműzetést választottam, a „váltás" után nem
tudott okosan bánni a szabadsággal... A hatvanas évek végéig a levert forradalom kísért költészetemben, a kilencvenes évek elejétől a döbbenet, a csalódás a gügyének bizonyult, a néhai harcossal szemben hálátlan és irracionálisán materialista nemzetben."
Máté Imre jól érzi: többet érdemelne a hazától! A haza talán egy csöppet törlesztett válogatott költeményeinek kiadásával. Várjuk a folytatást!
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Kardos Tamás fotóművész ötven éves
Villanyszerelőnek tanultam volna, de kirúgtak, mert színtévesztőnek bizonyultam. Igaz: nem kötögethetem össze egy életen át a piros vezetéket véletlenül a kékkel.
Még lejjebbről kezdtem: voltam cukrászsegéd, mozigépész a Vörös Csillag Filmszínházban, villanyszerelő segéd az építőiparban. Mindenütt segéd. Komoly előmenetelnek számított fotólaboránsságom a vízügynél. 1976. októberében kerültem a Szolnok
Megyei Hetényi Géza Kórházba fotólabor vezetőnek. Ha a pályámat valaki „karriernek" véli, hát ott indult a karrierem.
Fotóznom kellett a betegeket, a kórházi „eseményeket", az új műszerek érkezését, beszerelését, elkészítenem a tudományos munkák mellékleteit. Nagyon nagy szó
volt, hogy engedtek maszekolni a szocializmusban; az újszülöttekről én készítettem
életük első felvételeit. 1970-ben jártam először külföldön a Moszkva-LeningrádTallinn körúton vonattal. Azóta nem tudom, hányszor léptem át a határt. Bejártam
mind az öt földrészt. Japánba ötször utaztam el, Izraelbe háromszor. Jártam Brazíliában, az Amerikai Egyesült Államokban, Thaiföldön, Indiában, Ausztráliában, Afrikában, hogy csak az egzotikus útjaimat soroljam. Mindenütt rengeteg felvételt készítettem. Ma már tényleg nem tudom, hogy melyik a fontosabb: azért utazom-e, hogy képeket készíthessek, vagy utazom és közben fotózok. A kettő jól megfér együtt. Ez a
hobbim, a munkám, a szórakozásom.
A belső borítón a legelső képem 2002. februárjában készült a Dél-Afrikai Köztársaság körülfogta Leshotói Köztársaságban. Mintha ötezer évet lépnénk vissza a történelemben !
A leshotóiak egy 3.000 méter magas fennsíkra menekültek a dél-afrikai zuluk
elől. Néhányszáz ember, önálló köztársaság államhatárokkal, határőrséggel. Rémisztő
utakon katonai terepjárókkal viszik föl oda a turistát egy fél napot nézelődni. Közben a
lelkére kötik, hogy még rágógumival, vagy cukorkával se kedveskedjen a leshotóiaknak, nehogy tönkremenjenek a fogaik, hiszen ők nemhogy a fogorvost, de még a
fogkefét sem ismerik. A dohányzást meg felejtsük el a közöttük töltendő órákra.
A tisztáson álló központi épületbe bevezették a villanyt, egyébként mentesek a
civilizáció összes áldásától és ártalmától. Ott találkoztam a boldogság számunkra új
fogalmával: ezek az emberek boldogok. Boldogok, hogy élnek, nevelik az állataikat,
örülnek annak, hajó az idő. Teljesen zárt közösség. Mivel háromezer méter magasan,
nulla és öt fok körüli hőmérsékleten nem terem meg semmi, kizárólag állattenyésztéssel és az ahhoz kapcsolódó iparral foglalkoznak. Szíjakat, bőrből készült díszeket
gyártanak. Azt leviszik a hegy aljára és terményekre cserélik. A pénzt igazából nem
ismerik.
A következő egy Indiában készült kép. Indiában kétszer jártam. Először egy napot Japánba menet. Beköltöztünk Új-Delhiben kollégámmal a szállodába, belépett
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nyolc tagbaszakadt fickó és szabályosan kirabolt bennünket. Ötven dollárt váltottam a
reptéren, tőlem annyi jutott nekik. A kollégám még idejében a zoknijába rejtett néhány
bankjegyet, annyi maradt kettőnknek egy napra. Másnap korán reggel megjelent értünk két motoros riksás, hogy most ők elvisznek minket vásárolni. Tiltakoztunk, hogy
nekünk nincs pénzünk. Nem baj, ők adnak kölcsön, aztán majd megadjuk. De vásárolni kötelező. Hová vihetnek? Induljunk a belvárosba, csak minél sűrűbb tömegbe gondoltuk. Ott aztán minden bátorságunkat összeszedve kiugrottunk a riksából és futás. Bemenekültünk az első nagyobb szállodába. így úsztuk meg. Ám elhatároztuk,
hogy ezek után ebbe az országba még egyszer visszajövünk. így is történt. A hátsó borítón az a gyönyörű nő egy piaci szőnyegárus Delhiben.
Izraelben háromszor jártam. Jeruzsálemben egyetlen nagykövetség maradt,
mindenki más átköltözött a fővárosba, Tel-Avivba. A Nemzetközi Keresztény Nagykövetség vezetője Johann Luchof nagykövet valahol látta egy kiállításomat és meghívott. A szervezet - amelynek 107 ország tagja - minden évben fesztivált rendez a zsidó újévkor Jeruzsálemben, azt kellett fotóznom, majd hat héten át utazhattam az országban, ahová akartam. Ugyancsak a nagykövet új meghívásának tettem eleget 1993
után 1994-ben, majd 1997-ben. A három izraeli út során gyűltek össze a Kánaán kapujában című kiállításom képei.
Ez meg Izland. Oda úgy kerültem, hogy az izlandi szimfonikus zenekar érkezett
Magyarországra repülőgéppel. Hogy a gép ne üresen repüljön vissza, meghirdettek
kétszáz utasnak egy hetet 140 ezer forintért. Még belföldön is repülővel vittek bennünket az ország megismerésére.
Igen, ez egy thai kép. Elhatároztuk a feleségemmel, hogy 2002 szilveszterére
befizetünk egy thaiföldi körutat. Sokfelé jártam a világban, de mindeddig legjobban
Thaiföldön éreztem magam. Mert ott nem voltam „csóró magyar". Nekünk, magyaroknak olcsó, élhető pontja a világnak.
Szolnok? Furcsa, hogy ennyi szolnoki kötet, falinaptár után most egyetlen szolnoki képet sem választottam. Nem számoltam össze, hány napot töltöttem életemben
külföldön, de a „kályhához" mindig visszajöttem. Úgy döntöttem, megmaradok Szolnokon. 1984-ben jelent meg a Szolnok Képekben, 1989-ben a Szolnoki Séták, 1993ban a Szolnoki Mozaik és 2000-ben a Múltlapozgató. Több, mint két évtizede igyekszem földolgozni Szolnok múltját képekben. A Múltlapozgató 900 képben mutatja be
a város történetét. Ilyen még nem készült az országban.
Ezzel együtt azt mondhatom, hogy külföldön - a kiállításaim hatásaként - talán
ismertebb vagyok, mint itthon, Szolnokon. Ez néha bosszant, aztán megbékélek a
helyzettel és önmagámmal.
A „hivatalos" elismeréseimmel elégedett lehetek. 1997-ben megkaptam a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, 2000-ben Szolnok Város Kulturális díját Kaposvári Gyula Emlékére, 2001-ben a Mecénás díjat, a szolnoki Rotary Klub kitüntetését.
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Hogyan lesz a fotóművész? Nem attól, hogy a névjegykártyájára ki meri írni.
Egyébként nem is nagyon meri. A hivatalos út, ha valaki elvégzi a főiskolát. A másik,
ha autodidaktaként sajátítja el a műfajt és belép a Magyar Fotóművészek Szövetségébe. Megpróbáltam, de olyan hangon beszéltek velem, hogy gyorsan döntöttem: én ide
be nem lépek. Jövök lefelé a lépcsőn, és meglátom kiírva; Magyar Köztársaság Művészeti Alapja. Benézek, leültetnek, emberként kezelnek. Adjam be az önéletrajzomat,
meg tizenöt képemet. Beadtam. Három hét múlva közölték, hogy fölvettek. A most
100 éves Tabák Lajos bácsit (szociofotóst) követően én lettem a második szolnoki ebben a művészeti ágban, akit a Művészeti Alap méltónak talált a tagságra. (Feleannyi
idősen.)
Szakmai és művészi szempontból ezt a „hivatalos utat" nem fogadom el. Fotóművész az, aki tesz valamit. Kiállít, kötetbe rendez, megmutatja magát és tudását a
közönségnek. Számomra azt jelentette ez a „hivatalos" lépés, a Művészeti Alap tagsága, hogy jóval kritikusabb lettem önmagámmal szemben. Ha korábban mondjuk ötven
képemet válogattam össze egy kiállításra, ma abból legfeljebb harminc marad.
A Szolnok Képekben című könyvem megjelenése valóságos lavinát indított el
országszerte. Magyarország nagyvárosaiban, megyeszékhelyein gyártják az ehhez hasonló kiadványokat. A Szolnoki Falinaptár ötlete a régi és az új Szolnokkal azóta viszszaköszönt Sopronban, Pécsett. A barátaim kérdezik: miért nem védetem le az ötletet?
Mit védessek? Én itt élet, itt dolgozok, innen utazok el, idejövök haza. Nem Sopronba, nem Pécsre, nem máshová. Remélem, hogy a Szolnoki Múltlapozgatót is minél
több helyen utánozzák!
Mikor látom értelmét ennek az egésznek? Amikor a Tisza parton három néniké
előző kötetemmel a kezében igyekszik beazonosítani a régi képek mai színhelyét.
Közben felidézik egykori sétáikat, a valamikor vágyott csókok ízét. Képekkel teli
könyveim eljutottak a nagyvilágban mindenfelé, ahová szolnokiak elvetődtek. Tudom,
mert írnak, hívnak, gratulálnak.
Egy Angliában élő hölgy minden évben három könyvet megvesz, rendelik tőle
az ottani szolnokiak.

Az ötven éves Kardos Tamás fotóművészt e néhány képének közreadásával is
köszöntjük.
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