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CCSSAAKK  RRIITTKKÁÁNN  JJÁÁRR  BBEE  HHUULLLLNNII
(fülszöveg)

Hulló stukkók, szecessziós cserepek, kávéházak, belakott borozók, galériák, színházak,
rejtett bordélyok, metróállomások városában élek. Utcám elején tábla hirdeti, hogy néva-
dója a romantika egyik legnagyobb alakja volt, vagyis mostani ablakom alatt a 76-os tro-
li, a 133-as és a 15-ös busz otthonoskodik a Pozsonyi út, illetve a Pannónia utca irányá-
ba – áldásommal.

Sûrûn költözöm, átmeneti szállásaim közt ténfergô lábnyomaim láthatatlan hálójával pél-
dátlan erôfeszítéssel tartom tehát egyben városom tömbjeit, és sûrûn tekingetek fölfele: lé-
gifolyosóim tucatnyi landoló és emelkedô repülôgépére kapom föl napra nap a tekintetem,
vaksin, rendszerint kézírásom hangyabetûitõl elszakadva.

Olyan városban lakom, hová a hó csak ritkán jár be hullni. Olyanban, ahol egy nap
alatt száz órát is alhatom, s türelmes jármûveken – személyvonatokon, komótos kompokon,
háttérrádióm dzsessz sztenderjein –- ilyenkor félálomban is utazhatom, míg sínek, farvizek,
karjaim közül kiszabadult idôk fogyogatnak alattam, mögöttem. Ilyen városban lakom. Pe-
dig „amikor elhagytam Bostont San Franciscóért, nem gondoltam, hogy meghalni jövök.
Nem vettem észre az állandó, szelíd vonzást” (Mert John Kliphan szép szavainak el kel-
lett itt, úgy hiszem, hangoznia.) Van mindenkinek Bostonja, és van mindenkinek San
Franciscója – s a fontos közbülsôk!

Salgótarjánban, Somoskôújfalun, Cereden, Amszterdamban, Dublinban, Krakkóban, Je-
ruzsálemben, Belgrádban, Athénban, Rómában, Kolozsváron, Kelenföldön, Prágában,
Szegeden, Londonban etc. – mondják – másként-másként összegzik az elsô pillantást. 
Tudom.

DUKAY NAGY ÁDÁM
Budapest, Újlipótváros—Zugló

2007. december

KKÖÖNNYYVVAAJJÁÁNNLLÓÓ
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1 A verseskötet borítója (illusztrálta: Földi Péter)
2 Ablakok (fotó: KBS) KKÖÖNNYYVVAAJJÁÁNNLLÓÓ

Kiscseri Mihály

AA  HHEELLYYII  EELLÉÉGGIIÁÁKKBBÓÓLL
„Az egész városban minden ember egész nap Más városban kóborol”

Robert Pinalcy

Eklektikus mûkô oromzatok, 
hulló stukkók, szecessziós 

cserepek, rézcsatornák, rizalitok, 
Erkélyt tartó 

ilyen-olyan mellû nôk, 
kedélytelen atlaszok, 

Kávéházak, galériák, rejtett 
bordélyok és metróállomások 

nélküli, 
Csökkenô terü-számú 

gyárkémények, könyvtárak 
városában élek. 

Sûrûn álmodom, vagyis városom 
szidott tömbjeit példátlan 

erôfeszítéssel egybetartom. 
Végsô erôtlenségemben naponta 

látom: költô támaszkodik fôteremen 
bronzlódenben tölgykorlátnak.

És találni még méltatlan 
öntvényalakokat is, a történelembôl 

— az ismert rosta — kihullottakat. 
És éjszaka, úgy kettô felé, 

tömítetlen tárnákból rémek 
kísértenek: újranyitnák. 

És sújtólég törölte csillések, 
csatlósok, vájárok álma fordul 

REM-fázisba bennem. 
És patkányok otthonoskodnak 

a sétálóutcámon, ahogy 
én talán soha nem. 

És olykor még „jószerencsét”-tel 
köszönnek rád. Vallod, így 

illendô a válasz is. 

És hiszed: ez a félelemalapú cinkosság 
— a mindig ropogó fôtegerenda fölötted is — 

másként nyújtat egymásnak kezet. 
Itt számolatlan hegyoldalak mézelô 

akácosai költöztek a mélybe. Tudható,
másképp pihensz ilyen földben. 

*

Addig is, korahajnalokon, urbanizált 
feketerigóid kiolthatatlan életdühe. 

Mert nekik nem kell hozzá még a 
gymnáziumod szétmálló tetôje 

fölül sietôsen kibomló fény sem. 
Suvadó aknák, némán berogyó járatok 

fölött, biztosnak vélt utakon, ismeretlen 
erôk megfeszült tektonikai réteghullámain, 

tenyérnyi birodalmamon át kamionok 
húznak északnak és délnek. Áldásommal. 

Ajánlás polgármestereknek 

Mert, ugye, az idô, amint tudjuk: 
Róma, Siena, Firenze, Bécs, Krakkó stb. 

Talán a borostyán úton végig. 
A fontos közbülsôk. És akik nincsenek rajta. 

De a kapaszkodás, fohásszal!

Se borostyán, se szén, se selyem, 
csak a mi idônk, a sokszögû. 

Amszterdamban — mondják — másként 
összegzik az elsô pillantást. Tudom. 

Salgótarján, 2002. április 22.
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Egy vers ára… – Gáspár István Gá-
bor író* dokumentumkötete Jecs-
menik Andor nem mindennapi kálvá-
riáját tárja az olvasók elé (Palócföld
könyvek, Salgótarján, 2007).

Jecsmenik Andor, salgótarjáni mun-
kás, 1966-ban írt egy verset, amely-
ben a szabadságvágyát fogalmazta
meg. Munkatársai azonnal feljelentet-
ték. Két év börtönt kapott, s az 1956-
os szerepéért reá rótt 12 évvel együtt
ezt is le kellett ülnie. 14 év börtön és
a társadalomból való kitaszítottság
lett a vers ára. A kötetben ennek a be-
súgásnak és pernek a dokumentumai
olvashatók, már-már az orwelli ab-
szurditás erejével hatva az olvasóra.

Jecsmenik Andor most 82 éves. Ren-
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ÉÉLLEETTÚÚTT

NNee  áállmmooddjj,,  nnéépp!!

1 2

díthetetlenül hisz abban, hogy a sza-
badság az emberi lét egyetlen elvisel-
hetô formája. Még mindig reméli,
hogy 1956 egyszer ennek a nemzet-
nek közös és legbüszkébb öröksége
lesz. Nem magának kér elismerést,
hanem a nemzetnek élô emlékezetet.
Mert tudja, a hallgatásnak is ára van.
Sokkal súlyosabb, mint az, amit ô ka-
pott egyetlen versért.

A hallgatás a leggonoszabb hamisí-
tás, szól egy közismert gondolat. De
az is közismert, vagy legalábbis an-
nak kellene lennie, hogy az irodalom,
legalábbis amelyiknek még van er-
kölcsi értéke, segít az embereknek
megtalálni az igazsághoz vezetô utat;
és segít felnyitni az emberek szemét
mindenféle gonoszság, aljasság, meg-
alázás felismerésére és elutasítására.
Megadja a reményt arra, hogy van, il-
letve lesz egy tisztességes kor, amikor
valóban élhetnek bûntelen emberek.
S nem is kevesen. Ennek reményében
írta meg ezt a könyvet a szerzô is.

EGY VERS ÁRA…

Praznovszky Mihály bevezetôje
a kötethez

„Nem kell a múltat lerombolni, elmúlt már.
Bármikor újra megjelenhet;
jelennek érezzük, s az is.”

John Cage

Nem vagyok a 20. század kutatója, de ér-
dekel minden, ami velünk, s általunk történt.
Ezért is olvastam kezdetben érdeklôdéssel, ké-
sôbb egyre gyomorszorítóbb rémülettel Gás-
pár István Gábor könyvét.

Illetve, ez nem is az ô könyve. Ez egy doku-
mentumkötet, amelyben a szerzô igen okosan
a háttérben marad, idônként tesz megjegyzé-
seket, eligazító magyarázatokat. A történet
ugyanis önmagáért beszél.

Pedig milyen egyszerû minden. Egy vers áll
a középpontban. Egy vers, amit megírt egy
verselgetô munkás. A maga módján, bicsakló
rímekkel, de tiszta hevülettel és megszolgált
élettapasztalattal. Egy vers, amilyenbôl mindig
is, ma is, sok születik ebben az országban. Hi-

szen itt mindenki költô, ezer éve már. Csak ép-
pen nem mindegy, mirôl szól a vers, mikor ír-
juk, és kinek adjuk oda elolvasásra.

Jecsmenik Andor, a salgótarjáni, a zagyvai
bányaüzem dolgozója, ezt nem tudta. Vagy
tudta, de azt hitte, a legendás nógrádi munkás
szolidaritás, a közös sors ezt a verset is értéke-
li, elfogadja. Nagyot tévedett. 1966-ot írtak
ekkor, ami egy átlagos év lehetne a sok közül,
ha nem tudnánk, hogy tíz évvel vagyunk 1956
után. Ami nem kerek jubileum, de ez a vers eb-
ben az évben többszörösen is önveszélyes
volt.

Jecsmenik Andor megkapta a maga bünteté-
sét 1956-ért, miként nagyon sok nógrádi mun-
kás, értelmiségi is. Kivégzések, internálások,
hosszú börtönbüntetések – a büntetések száma
és súlya alapján ítélve is látszik, Nógrád me-
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gye valóban méltón viselkedett ezekben a drá-
mai hónapokban, meg is lett a következmé-
nye. A megfélemlítés, a lelki terror minden más
megyénél súlyosabban csapott le. Az erôszak
nem válogatott az eszközökben: névtelen felje-
lentés, besúgás, beépített ügynök jelentése –
volt itt minden, ami ahhoz kellett, hogy min-
denki tudja: elég egy rossz szó, s máris viszik
az illetôt.

Jecsmenik Andor is tudta, hiszen tizenkét
éves fegyházbüntetésébôl amnesztiával sza-
badult 1963-ban, tehát érezte, hogy állandó-
an figyelik, követik ôt is, meg a családját is.

És mégis megírta azt a verset 1966-ban. És
megmutatta a mûhelyben néhány munkás tár-
sának, akikben talán megbízott, akiket hason-
lóan gondolkodónak vélt. Akik azonnal rohan-
tak a verssel a rendôrségre! Vagy legalábbis
bejelentették, hogy a Jecsmenik a kommuniz-
must szidalmazó verseket ír.

Ezzel megkezdôdött egy vers története. Ez a
történet olvasható a kötetben. Hiszen a rend-
szerváltás után Jecsmenik Andor hozzájutott a
rendôrségi, bírósági, ügyészségi iratokhoz, és
Gáspár István Gábor ezekbôl állította össze a
kötetet. Nem másított, nem írt át semmit, csak
követte az eseményeket. Így lett a történet a
hatalom, a diktatúra félelmetes látlelete.

Nem kell szépírói eszköz, színpadi drámai
konfliktus a szörnyûség átéléséhez. Elég oldal-
ról oldalra lapozni, s látni, miként mûködött a
Kádár-rendszer terrorhatalma. Honnan vették
ezeket a módszereket? Ki találta ki a testi és
lelki megnyomorításnak ezt az orwelli, koest-
leri döbbenetét? Színtiszta profizmus, harminc
évvel a sztálini diktatúra és tíz évvel a magyar
ávós rendszer eltûnése után. Eltûnése? De-
hogyis tûnt el. Sôt, a maga tökéletességében

látszódik ebbôl a könyvbôl a mechanizmusa,
a mûködése. (Talán még a mûködtetô szemé-
lyek is ugyanazok ekkor…)

Minden irat hiteles, ami ebben a könyvben
szerepel. A nevek is, a személyek is valóságo-
sak. Nem könnyû ítélkezni felettük. Nemcsak a
rendszer kiszolgálói voltak, de vannak közöt-
tük gyávák és meghunyászkodók, aljasok és
gátlástalan törtetôk. Az utókor nem ad felmen-
tést nekik, csak elgondolkozik: miért és kik
nyomorították meg így ôket, hogy azt a társu-
kat, akivel együtt lépnek át nap mint nap a
gyár kapuján, önként és elsô szóra kiszolgál-
tatják a hatalomnak. Mit tett az a rendszer
ezekkel az emberekkel?

És ami ugyanilyen szörnyû: mi nem tudtunk
errôl semmit. Iskolába jártunk ekkor, KISZ klu-
bokban töltöttük az idôt, ôt órai teán táncol-
tunk, éltük az ifjúságunkat, miközben tôlünk öt
méterre a hatalom újra lecsap, és egy ember
újra börtönbe kerül, hogy összesen tizennégy
évet töltsön ott. És nem csak egy ember, de
mennyien voltak még ilyen léthelyzetben a mi
városunkban is.

Jecsmenik Andor verset írt 1966-ban. Gyen-
gécske, amatôr írás, de tele tisztasággal, meg
nem alkuvó erkölcsiséggel. A versnek története
lett. Igazi, huszadik századi magyar történet.
Befejezetlen történet és abszurd, amilyen csak
Magyarországon lehet, errôl tanúskodik a vá-
ratlan csattanó a könyvben, ami szintén nem
kitaláció.

A versnek ára lett. Egyfelôl azt mondhatom,
tizennégy év a börtönben, tizennégy év ebbôl
az amúgy is rövidre szabott létben szabadság
nélkül. Másfelôl pedig egy ember sorsán át hi-
teles és igaz példázat minden idôk minden
magyar nemzedékének.

DECEMBER 8-ÁN TARTÓZTATTÁK LE

1956. december 8-a: Salgótarján legtragi-
kusabb napja. A tüntetô tömegre leadott sortûz
131 halálos áldozatot követelt. Azon a napon
tartóztatták le Jecsmenik Andort is, aki politi-
kai elítéltként 14 évet töltött börtönben.

Jecsmenik Andor Salgótarjánban született
1926. augusztus 8-án, és 1956-ban vaseszter-
gályosként dolgozott a szénbányák nagy-
bátonyi gépüzemében. A forradalom alatt a
helyi munkástanács alelnökévé választották. A
megyei tanács november 13-i visszafoglalása
után társaival fegyveresen ôrizte az épületet.
November 14-én a beérkezô szovjetek letar-
tóztattak, és négy napig Gödöllôn tartották
fogva. Így emlékezik a kritikus napokra:

– November 30-án szólt Beda József, hogy
a megyei munkástanács ülését a rendôrség fel-
oszlatta; menjünk fel Budapestre, tiltakozzunk
a kormánynál! Egy autóval még aznap este út-
nak indultunk. December 1-jén elôbb a vasutas
székházban tartózkodó Nagy-budapesti Mun-
kástanácsot tájékoztattuk a történtekrôl. A Kos-
suth téren találkoztunk Cser Gyula nógrádi
kormánybiztossal, aki nem volt hajlandó felkí-
sérni bennünket a Parlamentbe. Végül Balogh
Ignác, az Ikarus gyáriak elnöke sietett a segít-
ségünkre. Kádár János az indiai külügyminisz-
terrel folytatott tárgyalásra hivatkozva kitért a
találkozás elôl. Egy miniszternek mondott is-
meretlen személy fogadott bennünket. Beda
felolvasta a nyolcpontos követelését, majd én
adtam elô a három pontomat: a párt tisztítsa
meg a sorait a kompromittált személyektôl; a
fegyveres üzemi ôrségek, nemzetôrségek tag-
jait mi választhassuk ki rátermett, feddhetetlen
emberekbôl; és ezen alakulatok tagjai nemze-
tiszínû karszalagot viseljenek. Majd kértem,
hogy tekintettel a szombati napra, a kormány
a válaszát hétfô reggelig közölje a rádióban.
Mi a röplapokat már úgy fogalmaztuk meg,
hogy nemleges válasz esetén hétfôn reggel a
megyében általános sztrájk kezdôdik. Végül
Kádárék nem válaszoltak, és a sztrájk elindult.

A következô napokban felgyorsultak az ese-
mények, amelyek a december 8-i tragédiához
vezettek…

– Az orosz és a magyar vezetésben is voltak
olyan józanabb személyek, akik hajlottak a

1 A kötet borítója
2 A Balassi Bálint-emlékérem, a civil Magyarország elis-
merése (Fotó: Handó Péter)
3 A díjátadó ünnepségen, balról: Pap Dávid, Gáspár Ist-
ván Gábor, Rieger Tibor, Kiss Dénes és Jecsmenik Andor
(Fotó: Handó Péter)

3
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köznyugalmat szolgáló megegyezésre. Így jött
létre a december 6-i megbeszélés a nagy-
bátonyi bányaigazgatósági épületben. A fe-
szült légkörû tárgyalás azonban megszakadt,
és a folytatást december 8-ra tûzték ki a me-
gyei tanács épületébe. A fáradtságom, az
orosz fogság és a kilátástalannak tûnô megol-
dási kísérletek arra késztettek, hogy lemondjak
az üzemi és megyei tisztségekrôl, de társaim
ezt nem fogadták el. Szabó Ervin, a megyei
munkástanács elnöke közölte, hogy december
8-án választhatok: vagy elmegyek a salgótar-
jáni ülésre, vagy felutazom az Országos Mun-
kástanács értekezletére. A fôvárosi utat válasz-
tottam. Az Építôk székházában tanácskoztunk,
amikor belépett Rácz Sándor elnök, és el-
mondta: most jött a Parlamentbôl, ahol Maro-
sán György közölte, hogy mától fogva nem
tárgyalnak, hanem lônek. Nem sokkal késôbb
berohant Szekeres titkár, azzal, hogy
Tarjánban baj van! Ott szereztünk tudomást a
véres sortûzrôl. Mondták, hogy ne menjünk ha-
za, ôk átdobnak bennünket a határon, de
Steigerwald Ottó, a megyei munkástanács el-
nökhelyettese mégis hazacsalt, és este letartóz-
tattak.
– Mi történt a lefogása után?

– Bevittek a megyei rendôrkapitányságra,

ahol Salupin orosz parancsnok, Ladvánszky
Károly rendôr altábornagy és Házi Sándor ve-
zérôrnagy megkérdezték, hajlandó vagyok-e
10 perces beszédet mondani a tarjáni rádió-
ban, a nép megnyugtatására. Azt feleltem,
csak akkor, ha én fogalmazom meg a beszé-
det. Ekkor Házi ordítani kezdett, hogy akkor
majd másként beszélünk. A fogdában Ferencz
István mellé ültettek, aki állítólag eldobta a sor-
tüzet kiváltó hanggránátot. A pufajkások
agyon akartak verni bennünket, de a rendôrök
nem hagyták. A kihallgatáson az oroszok is
megjelentek. Azt mondták, ránk vigyáznak,
mert az acélgyári Hadady Rudolfot és Hargi-
tai Lajost a pufajkások kivégezték. Végül lezaj-
lott a per, és 12 évi börtönre ítéltek. Az 1963-
as közkegyelembôl kizártak, és csak három-
szori éhségsztrájk után helyeztek feltételesen
szabadlábra. 1966-ban írt versem – Ne ál-
modj, nép! – miatt újabb két év börtönre ítél-
tek, de az elôzô büntetésébôl hátra lévô öt év
öt hónapot is le kellett töltenem. Így összesen
két részletben 14 évet és egy hónapot „ültem”
börtönben.

Jecsmenik Andort a rendszerváltás után a ré-
gi emlékmûvek megrongálásáért többször is
elôállították a rendôrök. Indult helyi és ország-
gyûlési képviselôjelöltként, de sikertelenül. 

4 Jecsmenik Andor egy versért súlyos börtönéveket ka-
pott
5 Jecsmenik Andor és a könyv szerzôje, Gáspár István
Gábor (Fotó: Noskó Zsolt)

4

Jecsmenik Andor

NNEE  ÁÁLLMMOODDJJ,,  NNÉÉPP!!

Ledöntött útjelzô vagyok.
Sötét kor fôútja szélén.
Lassan enyészve korhadok.
Fény dereng, nyíltáblám végén.

Gyönge fényecske az éjben.
Behunyt szemû népnek jelez.
Holtak közt gázoltak vérben!
Hóhérok, s szolgák útja ez!

Akarj! Merj, emberré lenni!
S teremts magadnak szép jelent!
Ily úton terelve menni...
Bôrödön érzed, mit jelent!

Múltban, szebb jövôt ígértek.
Jelent nem! Mint ma is teszik.
Régi urak is így éltek.
Csúf hagyomány, s ma átveszik.

Népellenes kényuralom.
(Minden tolvaj rémuralom.)
Összeomlik!... Ezer a jel.
Árulóknak nincs irgalom,
Bûneikért felelni kell.

Nép, ne álmodj! Jóra (jobbat) várva!
Más népek harcoltak érte!...
Jólét, s a fény útját járva
Büszkén hirdetik! Megérte.

Sanyargótarján, 1966. VIII. 9.
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Verseskötete – A szabadság gondolata –
2003-ban látott napvilágot. Ne álmodj, nép!
c. versét a Dongó együttes megzenésítette. Az
egykori forradalmár az 50. évforduló alkalmá-
ból átvehette Nógrád megye Önzetlenség-dí-
ját. Hogy jelenleg hogy él, arról annyit mon-
dott:

– Nyolcvanéves elmúltam, de állandóan dol-
gozom Forgách-bányatelepi lakásom körül,
hogy ne gondolkodjam a mai világ dolgain,
mert csak elkeseredem. Hogy mennyire becsü-
lik meg az 56-osokat? – ezzel már nem foglal-
kozom. Belefáradtam…

BALASSI-EMLÉKÉREM
A SZABADSÁGHÔSNEK

A forradalom ötvenedik évfordulóján
Jecsmenik Andor nem kapta meg a Szabad-
ság Hôse kitüntetést, „kiérdemelte” viszont ezt
az állami – a köztársasági elnök és a minisz-
terelnök által is aláírt – elismerést az a K. Jó-
zsef, aki „Bükkszéki József” fedônéven III/III-as
jelentéseket írt Jecsmenikrôl…

A civil Magyarország azonban megköszöni
a szabadság hôsének áldozatát. A 82 éves

Jecsmenik Andor költô a minap átvehette a Ba-
lassi Bálint-emlékérmet, amelynek odaítélését
Molnár Pál újságíró kezdeményezte.

A salgótarjáni Balassi Bálint Könyvtárban
megtartott ünnepségen Eötvös Mihály alpol-
gármester méltatta a meghurcolt szabadság-
harcost. A politikus rámutatott: az ünnepelt
nem tartozott a korábbi rendszer kedvencei
közé. Jecsmenik Andor kétkezi munkával, esz-
tergályosként kereste kenyerét. Az 1956-os
forradalom alatt a munkástanács elnökhelyet-
tese volt. December 8-án letartóztatták, majd
„a népi demokratikus államrend megdöntésére
irányuló szervezkedésben játszott vezetô sze-
repe miatt” a Legfelsô Bíróság Vida Ferenc ál-
tal vezetett tanácsa 12 év börtönre és teljes va-
gyonelkobzásra ítélte. 1963 augusztusában
kegyelemmel szabadult.

Az alpolgármester rámutatott: Jecsmenik An-
dor mindvégig hû maradt elveihez. 1966. au-
gusztus 8-án, 40. születésnapján Ne álmodj,
nép! címmel írt egy verset. Letartóztatták, két
év börtönre ítélték, de a felfüggesztett öt év
négy hónapot is le kellett töltenie. Börtönébôl
csak 1973. augusztus 4-én engedték szaba-
don. Ítéletét a Legfelsô Bíróság 1990-ben sem-

ÉÉLLEETTÚÚTT

missé nyilvánította. 2006. október 23-án, a
forradalom ötvenedik évfordulóján nem kapta
meg a Szabadság Hôse kitüntetést, amelyet vi-
szont a besúgója átvehetett. 

Ne fogadjuk el a hazugságot, az árulást, er-
re biztat bennünket Jecsmenik Andor verse –
hangsúlyozta végül Eötvös Mihály.

A Ne álmodj, nép! címû verset Pap Dávid, a
salgótarjáni Madách Imre Gimnázium 10/b
osztályos tanulója szavalta el.

Jecsmenik Andort köszöntötte Kiss Dénes, Jó-
zsef Attila-díjas költô, aki 1956 után fél évet
töltött gyûjtôtáborban, szintén egy verse miatt.
A költô rámutatott: hét év börtön istentelenül
sok idô egy versért. Miféle bíróság ítélkezett,
miféle emberek ültek ott, akik kiszabták a hét
évet? – tette fel a költôi kérdést Kiss Dénes, em-
lékeztetve arra: 1956 után példátlan megtor-
lás következett, még Haynaun is messze túltet-
tek az akkori bírák, sôt tíz- és tízezrek voltak
úgy, hogy még évtizedek múltán, ôk és leszár-
mazottjaik is másod- és harmadrendû állam-
polgárként éltek saját hazájukban. Hány
Jecsmenik Andor lehet még, aki azóta sem ka-
pott elégtételt? – tette fel a kérdést Kiss Dénes,
és azonnal rámutatott: szerencsére mindig ma-
radtak gerinces emberek, akik a forradalom le-
verése után is kitartottak elveik mellett, úgy,
mint Jecsmenik Andor.

„1966-ban már az ENSZ-ben is azt hitték,
hogy Magyarországon már minden rendben
van, amikor Jecsmenik Andort még letartóztat-
ták és súlyos börtönbüntetéssel sújtották egy
verséért” – hívta fel a figyelmet Kiss Dénes,
majd végül megjegyezte, hogy a Balassi-em-
lékérem fontos kitüntetés, amivel, ha az igaz-
ságtalanságot jóvátenni nem is lehet, de lega-
lább némi elégtétellel szolgálhatunk Jecsmenik
Andornak.

Ezek után Rieger Tibor, M. S. mester-díjas
szobrászmûvész – az érem alkotója – adta át
a Balassi-emlékérmet az ünnepeltnek, aki kö-
szönetként két, szintén mély társadalmi tartal-
mat hordozó versét szavalta el a szépszámú
hallgatóságnak, akik vastapssal köszöntötték
a kitüntetettet.

A (V – 152011) „kézirat” az Állambiztonsá-
gi Szolgálatok Történeti Levéltárában került
elô, 2005-ben.

BALÁS RÓBERT

*Gáspár István Gábor 1957-ben született Salgótarján-
ban. Író, újságíró, szerkesztô. A rendszerváltozáskor több
lap alapítója [Salgótarjáni Röp(lapok), Salgótarjáni Króni-
ka, Felvidéki Lapok]. Kötetei: Stációk (1991), Kint és bent
(2006), Egy vers ára (2007); megjelenésre vár: Idô van
címû kötete.

5
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az akkori város egyik legszebb utcájában, az
Acélgyári úton nôttünk fel. Szüleink nagyon
boldog gyermekkort adtak meg nekünk, ôk
voltak azok is, akik elindítottak a tudomány fe-
lé. Édesanyánk igazi pedagógus volt, humán
beállítottságú. Tôle a tanulás fontosságát és
módszerességét tanultuk meg. Sajnos ô már
nincs köztünk. Édesapánk mérnök, aki jó ma-
tematikai érzékkel, mérnöki precizitással és lo-
gikus gondolkodással rendelkezik még mind a
mai napig. Az ô tervszerû gondolkodása min-
dig példa volt elôttem. 

Már gyerekkorom óta a matematika volt az
a tárgy, amit a legjobban szerettem. Mindig
nagyon élveztem a jó feladatokat, problémá-
kat. Én rejtvénynek tekintettem ôket. Késôbb
aztán rájöttem, hogy a matematika más, mint
érdekes feladatok gyûjteménye, de ez az új
matematika még jobban vonzott.
– Hová járt iskolába, egyetemre?

– Általános iskolai tanulmányaimat az akko-
ri Malinovszkij Úti Általános Iskolában végez-
tem. Több matematika versenyt is nyertem. Az
általános után a Bolyai János Gimnázium ma-
tematika tagozatán folytattam a tanulmányai-
mat. Az akkori gimnázium országosan jó hír-
névnek örvendett, és rengeteg jó tanár dolgo-
zott ott, különösen a természettudományok-
ban. A gimnáziumi matematikatanárom meg-
határozó volt számomra. Kapás Józsefné,
Gizike tanított, és hogy matematikus lettem,
nagyon sokban neki köszönhetem. Olyan ta-
nár volt, aki mellett nem lehetett nem szeretni
ezt a tárgyat.

A szegedi József Attila Tudományegyetem
matematikus szakára jelentkeztem, ahová el-
sôre bekerültem. Tudtam, hogy pedagógusnak
nem vagyok alkalmas, nevelési feladatok nem
vonzottak, ezért választottam Ákos testvérem-IINNTTEERRJJÚÚ

„„MMûûvveelltt  ffôôkk  kkeelllleenneekk  aa  ffeelleemmeellkkeeddéésshheezz““
A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét vehette át dr. Gubán Miklós matematikus

1

2

„Engem a gyökereim idekötnek, nagyon szeretem ezt a várost, minden bajá-
val együtt. A környékünk hihetetlenül gyönyörû. Bár a világban sok helyen
megfordultam, de amikor jövök haza, és meglátom a Karancsot, az semmivel
sem pótolható. Emellett hiszek abban – bár ma jelét sem látom –, hogy elôbb
vagy utóbb itt is bekövetkezik az a felemelkedés, ami más városainkkal már
megtörtént. Szerintem ehhez a felemelkedéshez mûvelt fôk kellenek. Ma az ér-
telmiség inkább elmegy a városból, mint idejön. Gond az is, hogy a korábbi jól
képzett szakmunkásréteg is eltûnt, és így szinte lehetetlen olyan munkahelyet
teremteni, ami késôbb a város fejlôdéséhez is hozzájárul. Akkor nyújtunk iga-
zán sokat az embereknek, ha a fejekbe adunk olyat, ami késôbb anyagit ad
vissza nekik, és nem pusztán anyagiakkal segítjük ôket” – említi dr. Gubán
Miklós, a Budapesti Gazdasági Fõiskola Salgótarjáni Intézetének igazgatóhe-
lyettese, tanszéki osztályvezetô fõiskolai docens. A nem csupán városszerte,
hanem az országban és a nagyvilágban is elismert, kiváló matematikus a már-
cius 15-i nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Köztársaság Arany Érdemke-
resztjét vehette át Budapesten Hiller István oktatási és kulturális minisztertõl. A
kitüntetést oktatói-nevelôi, kutatói munkája elismeréseként kapta a vérbeli lo-
kálpatrióta szakember, aki szerint a fôiskolánk megtartásához városi, megyei
és regionális összefogásra van szükség, de úgy véli, profilbôvítés nélkül nem
lehetnek életképesek.

– Gratulálunk! Hogyan fogadta a kitüntetést?
– Nagyon örültem, elôször el sem akartam

hinni. Csak az ünnepség elôtti héten tudtam
meg, hogy kitüntetnek, amikor kaptam egy le-
velet a minisztériumból, amelyben meghívnak

a Szépmûvészeti Múzeumban tartandó áta-
dásra. Bár a tudományos munka – ellentétben
a mûvészeti, illetve sporttevékenységgel – so-
hasem a nagy nyilvánosság elôtt folyik, így en-
nek nyilvános elismerése is ritkább (lásd: ren-
geteg mûvészeti és sportdíj, kitüntetés van, de
kevés tudományos), ezért különösen örülök,
hogy ezt a köztársasági elnök által adomá-
nyozott kitüntetést innen, Salgótarjánból is
megkaphattam. Emellett nagyon fontosnak tar-
tom ezt az elismerést, hiszen a tavalyi felvéte-
li rendszerrel több felsôoktatási intézmény –
így a mi fôiskolánk is – nehéz helyzetbe került.
Remélem, ez a díj is ráirányítja a figyelmet
ezekre az intézményekre, hogy itt is komoly és
nagyon színvonalas munka folyik.
– Az indoklás szerint milyen érdemei alapján
kapta meg az elismerést?

– A miniszter úr bejelentése szerint tudomá-
nyos munkásságom eredményeként kaptam a
kitüntetést. Valójában mindig is a tudományos
munka volt az, amely a munkám jelentôsebb
részét kitette. és természetesen mellette a felsô-
oktatási oktatói munkám. 
– Honnan indult, és miért lett éppen matema-
tikus?

– Büszkén vallom, hogy tôsgyökeres, több-
generációs tarjáni, illetve Nógrád megyei csa-
ládból származom. Ikertestvéremmel, Ákossal
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mel együtt ezt a szakot. Nem bántam meg. Ott
olyan oktatók tanítottak engem, mint Lovász
László, az egyik legnagyobb matematikus, aki
pont most, március 15-én kapta meg a nagy
Széchenyi-nagydíjat a köztársasági elnöktôl,
valamint Szôkefalvi-Nagy Béla, Fodor Géza
világhírû matematikus professzorok. Élveztem
az egyetemet, és elég könnyedén végeztem el.
Ekkor már a geometria, azon belül is a véges
geometriák, valamint a matroid-elmélet kezdett
érdekelni.
– A diploma megszerzése után mivel foglal-
kozott?

– Amikor végeztem, több lehetôségem is
volt, hogy jó állásba kerüljek, de mindenféle-
képpen Tarjánban akartam elhelyezkedni. Itt
azonban nem volt a szakmámnak megfelelô
állás. Szerencsére üresedés volt a SZÜV Sal-
gótarjáni Intézetében, ahová programozónak
kerültem, de rövidesen rendszerprogramozó
lettem. Otthon azonban a saját kis matemati-
kai problémáimmal szórakoztam. Itt ismerked-
tem meg feleségemmel, akivel már 25 éve va-
gyunk házasok. 1985-ben átmentem az akko-
ri Vízmûhöz, ahol egy teljes számítástechnikai
rendszer kialakítására kaptam lehetôséget.
Nagyon élveztem, de miután készen voltam,
nem elégített ki az ottani feladat, és ekkor jöt-
tem át a jelenlegi munkahelyemre. Fôiskolai
dolgozóként kerültem a Miskolci Egyetem Hat-
vany József Doktori Iskolába, ahol doktori cí-
met és PhD tudományos fokozatot szereztem
informatikai tudományokból.
– Mikor került a salgótarjáni fôiskolára, és ott
mivel foglalkozik?

– Huszonegy éve dolgozom a fôiskolán,
kezdetben mint szoftverfejlesztési csoportveze-
tô, majd 1993-ban átkerültem a Matematika-
Statisztika Tanszékre. 1996-ban kineveztek
adjunktusnak, és én lettem a tanszék vezetôje
is. Azóta a tanszék kibôvült, és most Módszer-
tani Tanszék néven mûködik, melynek szintén
vezetôje vagyok. Jelenleg fôiskolai docensként
dolgozom. Emellett az intézet igazgató-helyet-
tese vagyok.

Elsô perctôl kezdve az olyan alkalmazott
matematikai tárgyakat oktattam, mint az ope-
rációkutatás, a matematika mellett mindig is
nagyon érdekelt a számítógépes programozás
elmélete, és ezeket a tárgyakat is oktattam
több felsôoktatási intézményben is. A logiszti-
ka is bekerült az életembe és vele együtt a ma-
tematikai modellezés is. Mint az akadémia
köztestületi tagja, alapító tagja lettem a Mû-
szaki Tudományok Logisztikai Albizottságá-
nak.

Emellett rengeteg számítógépes rendszert is
kifejlesztettem. Volt két olyan közte, ami több
mint húsz évig volt használatban. Egyik érde-
kes rendszerünk, amelynek fejlesztését elnyer-
tük, a Magyar Katolikus Egyház pénzügyi

nuló, és amire külön büszke vagyok, kiváló
matematikából.

Nagyon büszke vagyok egy olyan rendez-
vénysorozatra, melyet füleki barátaink találtak
ki, de velem közösen indítottak el, ha jól em-
lékszem 1996-ban. Ez az INFOPROG a Kár-
pát-medencei magyar középiskolások progra-
mozói és felhasználói versenye. Ez a verseny
két helyszínen zajlik: a Füleki Gimnáziumban
és a fôiskolánkon, s ma már Szlovákiában a
felvételinél pluszpontokkal ismerik el. Ez a ver-
seny külön cikket érdemelne, olyan nagy do-
log.

Szintén jó szívvel gondolok vissza a szlová-
kiai tehetséggondozó programra, ahol na-
gyon sok tehetséges fiatalnak adtam új ismere-
tet. Nagyon jó érzés volt, amikor a Mûszaki
Könyvkiadó elsô ottani könyvem megírása
után még öt további szakkönyv megírására fel-
kért. Jelenleg több mint 16 könyvem, jegyze-
tem jelent meg monográfiaként, illetve társszer-
zôként. Közel ötven szakcikkem jelent meg ed-
dig hét országban. Közte a már említett Egye-
sült Államokban, Kubában, Ausztriában. Ta-
valy elôtt egy nemzetközi konferencia szaklek-

3

1 Dr. Gubán Miklós
2 Feleségével
3 A büszke apa és fiai

rendszere.
– Mi a legfontosabb kutatási, tudományos te-
rülete?

– Korábbi kutatási területem a gráfok színe-
zésén keresztüli csoportosítási, mûszer-felisme-
rési problémák voltak. Egy módszert dolgoz-
tam ki az Egyesült Államokban, amelyet aztán
három országban is publikáltam (beleértve az
USA-t is). Mostanában gyakorlati problémák
matematika eszközrendszerével történô leírá-
sa foglalkoztat, valamint a hozzá kapcsolódó
olyan optimalizálási eljárások kidolgozása ér-
dekel, melyek alapfeladatához nincs hatékony
úgynevezett egzakt megoldás. Ezek részben
az úgynevezett heurisztikus algoritmusok. Ve-
lük hatékonyan lehet megoldani problémákat,
és bár nem adnak pontos optimumot, de na-
gyon jól megközelítik azt. Emellett már régóta
szintén módszertani oldalról érdekel a számí-
tógépes programok készítésének (és itt a hang-
súly nem a programon, hanem a készítésén
van) módszertana.
– Eddigi pályája során mire büszke, életének
mely fontosabb állomásaira gondol szívesen?

– Eddig egyetlen elismerésem volt, melyet

1991-ben kaptam: PSzF fôigazgatói dicséret
kitüntetés. Legbüszkébb elsôsorban a csalá-
domra vagyok. Feleségem mérnökinformati-
kus, aki rendszergazdaként dolgozik egy cég-
nél. Két gyermekem van: a fiam végzett köz-
gazdász és egy jó nevû pesti banknál dolgo-
zik, nagyon jól halad, bár ô is nehezen hagy-
ta itt Tarjánt. Lányom pedig a BME negyedé-
ves vegyészmérnök hallgatója, nagyon jó ta-
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4 A kitüntetést Hiller István oktatási és kulturális miniszter
adta át
5 Gyermekeivel

IINNTTEERRJJÚÚ

4

5

hanem, hogy olyan helyre kerüljenek, ahol el
is tudják végezni az egyetemet, de jól is tud-
ják érezni magukat. Egy Budapesttel például
Tarján nem lehet versenyképes. Ez a nagy
probléma. Ha lehetne, akkor itt változtatnék,
és jelentôsen figyelembe venném, az elmara-
dott régiókban milyen fontos szerepet tölt be
egy felsôoktatási intézmény.
– Hogyan értékeli a salgótarjáni intézet hely-
zetét, lehetôségeit?

– Mint az elején mondtam, nehéz helyzetbe
került kis intézetünk az elmúlt évben. Azt min-
denki elismerte, hogy ez nem a saját hibánk-
ból történt, bár ez nem sokat segít rajtunk. Az
idei évben nagyon komolyan felkészültünk, s
lehetôségeinkhez és szûk pénztárcánkhoz
mérten „kampányoltunk“. Igazán azonban
nem ez lenne a megoldás. Itt egy megyei, vá-
rosi és régiós összefogásra kell alapoznunk,
még azon az áron is, hogy struktúrát váltunk.
Ezen egyébként nagyon keményen dolgozunk.
Szerintem ma profilbôvítés nélkül nem lehetünk
életképesek. Itt fôleg a mûszaki irány behoza-
tala lenne a legfontosabb.

Bízom benne (és én optimista vagyok ebben
a kérdésben), hogy megfelelô megoldás fog
születni, mert ennek a megyének és városnak
elképzelhetetlen veszteséget jelentene, ha az
intézet eltûnte.
– Azon értelmiségiek közé tartozik, akik kitar-
tottak Salgótarján mellett. Miért maradt itt, mi-
lyennek látja a város helyzetét, mi lenne a
megoldás? 

– Engem a gyökereim idekötnek, nagyon
szeretem ezt a várost minden bajával együtt.
A környékünk hihetetlen gyönyörû. Bár a világ-
ban sok helyen megfordultam, de amikor jö-
vök haza és meglátom a Karancsot, az semmi-
vel sem pótolható. 

Emellett hiszek abban – bár ma jelét sem lá-
tom –, hogy elôbb vagy utóbb itt is megtörté-
nik az a felemelkedés, ami más városainkkal
már megtörtént. Szerintem ehhez a felemelke-
déshez mûvelt fôk kellenek. Ma az értelmiség
inkább elmegy a városból, mint idejön. Gond
az is, hogy a korábbi jól képzett szakmunkás-
réteg is eltûnt, és így szinte lehetetlen olyan

munkahelyet teremteni, ami késôbb a város fej-
lôdéséhez is hozzájárul. Akkor  nyújtunk iga-
zán sokat az embereknek, ha a fejekbe adunk
olyat, ami késôbb anyagit ad vissza nekik, és
nem pusztán anyagiakkal segítjük ôket. Csak
piacképes szakmákat kellene igazán támogat-
ni, bevonva a helyi komoly és innovatív gon-
dolkodással rendelkezô vállalkozókat, vállala-
tokat. Ezt úgy tudnám elképzelni, hogy ezek a
cégek valamilyen módon visszakapják azt,
amit befektettek. Szakképzés szerintem mû-
ködô vállalkozás nélkül nem lesz piacorientált
és rugalmas.
– A szakmai munkája mellett még mivel fog-
lalkozik?

– Gyerekkorom óta rajongok a képzômûvé-
szetért, azon belül is a festészetért, grafikáért.
Ákos testvéremmel létrehoztuk a fôiskolai galé-
riát (amely ma Hegedûs Morgan nevét viseli),
ahol szinte csak nógrádi képzômûvészek alko-
tásait állítottuk ki. Emellett alapító tagjai va-
gyunk a Ceredi Mûvésztelepnek, az Ars Longa
Mûvészeti Egyesületnek. Alapítója vagyok a
Salgótarjáni Shotokan Karate Clubnak is (mai
nevét már nem tudom), sokáig vezetôedzôje is
voltam. Ma már persze elfoglaltságaim mellett
erre nincs idôm. 

Szintén alapítója vagyok a Peák István Ma-
tematikai Versenynek is.

Nagyon szeretek túrázni, a Tátra legfonto-
sabb túraútvonallal jelölt csúcsára feljutottam.

Imádok zenét hallgatni. A tarjáni dixieland-
fesztiválon kezdetek óta ott vagyok.
– Tervei?

– Rengeteg tervem van még. Ezek természe-
tesen függnek a fôiskolánk sorsának alakulásá-
tól is.

Közeli terveim: több kutatási projektben va-
gyok benne, szeretnék minél több eredményt
elérni bennük.

Hosszú távon szeretnék egy olyan salgótar-
jáni felsôoktatási intézményben dolgozni,
amelyik legalább a jelenlegi színvonalas kor-
szerû képzést nyújtja a sok Salgótarjánba je-
lentkezô fiatalnak.

BALÁS RÓBERT

torának kértek fel a törökországi Izmiri Egyete-
men.
– Hogyan látja a magyar oktatásügy, a felsô-
oktatás helyzetét?

– Vegyesek az érzéseim. Szerintem a bolog-
nai folyamatot helyes, hogy bevezettük, nagy
lehetôségek vannak ebben és maga a három-
lépcsôs egymásra épülô képzés nagyon jó
gondolat. Talán probléma, hogy az alapkép-
zés melletti felsôfokú szakképzés nem igazán
tölti be a szerepét. Ma még a szülôk, és fôleg
a munkáltatók sem igazán ismerik fel, hogy
nem kell mindenhová diplomás szakember.
Remélhetôleg elôbb-utóbb be fog állni ez a
képzés a megfelelô helyre.

A nagyobb probléma a magyar felsôoktatás
struktúrájában van. A felsôoktatási intézmé-
nyeknek közel a fele Budapesten van és a ta-
valy felvett hallgatók 42%-a egy városba (!!!)
koncentrálódik. És ez a szám növekvô tenden-
ciát mutat, sajnos. Ilyen nincs a világon más-
hol. Ez azt jelenti, hogy az állami támogatás
jelentôs része Budapestre kerül. Az elmaradott
régiók felsôoktatása így nehéz helyzetbe ke-
rül. Sajnos a szülôk és fôleg a diákok nem a
képzés kimenetét (és nem a színvonalat) nézik,
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1

1 Békésszentandrás 1966 április 2.

„„FFeessttéésszzeetttteell  mmáárr  nneemm  lleehheett  mmeeggvváállttaannii  aa  vviilláággoott””
Interjú Lóránt János Demeterrel

Kissé mulatságos körülmények kö-
zött NEM találkoztam életemben elô-
ször Lóránt Jánossal. Mielôtt azonban
elmesélném ennek történetét, még va-
lamit szeretnék megosztani az olva-
sókkal. A’ 70-es évek nagy részét Sal-
gótarjánban éltem, kivéve a két év
katonaságot. Mint a hozzám hasonló
tizen-huszonévesek többsége, én is
különbözô kiállításokon találkoztam
elôször Lóránt képeivel. Amikor 1981-
ben a múzeumba kerültem, ô már
Mátraalmáson élt. 1985-ben, az ad-
dig nyaranként leginkább a salgótar-
jáni leánykollégiumban mûködô nem-
zetközi mûvésztelep Mátraalmásra
költözött. Természetesen Lórántnak
csak a hûlt helyét találtuk abban a
mûteremlakásban, ahol végleges ott-
hont reméltünk a múzeum által mû-

Vissza a lényeghez!
2001 szeptemberének elsô napjaiban, Pá-

rizsban forgattam a salgótarjáni születésû
avantgárd mûvész, Nagy Pál portréfilmjét. Az
elképzelésem az volt, hogy Pali a párizsi utcá-
kon sétálva mesél nekem, a kamerával folya-
matosan hátráló operatôrnek. Eléggé fárasztó
munka volt mindkettônknek. Egy nap épp az
Odeon kávéház teraszán gyûjtöttünk erôt a kö-
vetkezô helyszínhez, miközben a kamera fo-
lyamatosan dolgozott (óh, azok a sohasem
elegendô vágóképek…), amikor a kávéház
elôtti zebrán a tömegben felbukkant egy em-
ber, aki pont úgy nézett ki, mint Lóránt János…
Na jó, egy kicsit fehérebb volt a haja és a sza-
kálla. Fel kéne ugrani, gondoltam és utána ro-
hanni. Igen ám, de mit mondok neki? Én isme-
rem magát. Na és, ô sosem látott engem.
(Most persze eszembe jut jeruzsálemi találko-
zásom Wim Wendersszel, de az egy másik
történet.) 

A szalag tovább forgott, hogy aztán az
Odeon kávéház elôtt sétáló emberek immáron
a film (Monológium II.) végsô változatában él-
jenek tovább, közöttük természetesen Lóránt
Jánossal. 

A DVD másolatát ez év januárjában ajándé-
koztam a mesternek, az itt következô interjú al-
kalmából találkoztunk elôször. Másnap déle-
lôtt ismét összejöttünk. Hogy tetszett a film, kér-
deztem. Hú, legalább tízen voltunk, mesélte,
és amikor felbukkantam a tömegben, olyan
örömujjongás tört ki, mint amikor a kedvenc
focicsapatod gólt szerez a kupadöntôben! 

(Azt hiszem, filmmel ekkora sikert még nem
arattam…)
– Kezdjük a gyermekkorral.

– 1938-ban születtem Békésszentandráson.
Szarvason jártam a Vajda Péter Gimnázium-
ba. Ez nagyon jó hírû gimnázium volt, még a

MMÛÛVVÉÉSSZZEETT

ködtetett telepnek. A mester ez idô
tájt Egerben tanított a fôiskolán.
(Egyébként a mátraalmási mûvészte-
lepen 1985 és 1991 között nyaranta
egy hónapot dolgoztak a különbözô
országokból érkezett alkotók. Bolgá-
rok, finnek, hollandok, angolok, skó-
tok, olaszok, oroszok, szlovákok és
természetesen magyarok szívták ma-
gukba a friss mátrai levegôt, hogy az-
tán egymást is inspirálva, új képekkel
kápráztassák el a környezetüket. A
meghívottak között mindig volt me-
gyei mûvész is, hirtelen Földi Péter,
Hibó Tamás, Hegedûs Morgan és
Tomka István neve jut az eszembe.
Aztán a rendszerváltás „elsodorta”
ezt a telephelyet a múzeum tulajdoná-
ból, a helyi önkormányzaté lett, ké-
sôbb egy vállalkozó vásárolta meg…)
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ron nem lehetett találkozni. Sosem felejtem el
az elsô élményünket, amikor leszállva a vonat-
ról, beléptünk a régi állomásépületbe. Pálinka-
szag, kegyetlen állapotban lévô klotyó, ôrült
nagy káosz volt itt, és közben éjjel-nappal zu-
bogtak a gépek, verték a cölöpöket, épült a
város.
– És ez nagyon inspiráló volt számodra.

– Ezt azért mondtam el, mert ha Kaposváron
maradok, maradunk, akkor a szemléletem fes-
tôi értelemben polgáribb lett volna, tehát nem
mélyedek bele olyan témákba, mint amilyene-
ket a Tarjánban készült képeimen látni. A mun-
kás-mûvész találkozóra, az autóbusz-állomás-
ra meg a bányásztémákra gondolok. Tehát itt
inkább az élet úgynevezett árnyékosabb olda-
lára figyeltem, ami egyébként is élt bennem,
és mind a mai napig így vagyok ezzel. Tarján
abban segített, hogy erre forduljon az érdeklô-
désem. Megpályáztam a Derkovits-ösztöndí-
jat. Abban az idôben egy tanárember 1200-
1300 forintot kapott havonta, én pedig 3000-
et, és mindezt három éven keresztül. Ez hihe-
tetlen idôszak volt! Évenként kellett beszámolót
tartani a Mûcsarnokban az ösztöndíjasoknak,
és fiatalon, hála a jó sorsomnak, eléggé ismert
és befutott mûvész lettem. Szerepeltem A TV
Galériája címû mûsorban, amelyet D. Fehér
Zsuzsa szerkesztett, szóval ez nagyon jó kor-
szak volt az itt töltött életemben. Amikor véget
ért a Derkovits-ösztöndíj, akkor lehetôségem
nyílt, hogy úgynevezett szocialista szerzôdést
kössek az Öblösüveggyárral. (Ez bevett szo-
kás volt, más mûvészekkel is kötöttek ilyent.) A
gyárban volt egy 4-5 fôs társaság, gravírozók,
és tanítgattam ôket rajzolni, hogy az üvegvá-
zákon megjelenô motívumok és figurák normá-
lisan mutassanak. Ezért kaptam a fizetésemet,
és nem kellett szégyenkeznem, hogy a semmi-
ért kapok támogatást. 
– És nem kellett visszamenned tanítani, lehe-
tett tovább festeni.

– Így van. Akkoriban alakult a Magyar Kép-
zô- és Iparmûvészek Szövetsége észak-ma-
gyarországi szervezete. Itt is elég aktív munkaMMÛÛVVÉÉSSZZEETT

3

2

mai napig is az. Bejáró voltam, Szentandrás
és Szarvas között négy kilométer a távolság.
Az elsô két évben bicajjal jártam, aztán kap-
tunk egy Rába buszt, utána jött a Fakarusz.
Ezek direkt diákbuszok voltak, ’52 és ’56 kö-
zött vagyunk. A Rábában az volt a jó, hogy ál-
talában lerobbant, és akkor az elsô két óra el-
úszott. Akkoriban Szentandráson nagyon sok
rizsföld volt. Szerettem a vizek mellett ólálkod-
ni, és megkedveltem ezeket a rizsföldeket elá-
rasztó gépeket. Különbözô maszek gyártmá-
nyok voltak, millió technikai megoldással, és
engem ez nagyon izgatott, úgyhogy gépész-
mérnök akartam lenni, mindenképpen. Na-
gyon jó voltam matekból és fizikából, de pár-
huzamosan kezdett bennem kialakulni egy
másféle vonzódás. Fôleg horgászat közben,
igen szép tájakat, vizeket meg tükrözôdéseket
láttam, ami csoda volt a számomra. Ha van
egy tó, aminek tükrözôdik és fodrozódik a vi-
ze, és van egy erdô mögötte, és az erdô elég
oldottan jelenik meg a vízben, akkor az egy
kész impresszionista festmény. Ezeknek az él-
ményeknek a hatására végül is úgy határoz-
tam, hogy jelentkezem a képzômûvészeti fôis-
kolára. De mivel abban az idôben rajz- és mû-
történet-oktatás nem szerepelt a szarvasi gim-
názium képzésében, nem éreztem magam
annyira erôsnek, hogy felvételizni merjek az
akadémiára. Szegedre jelentkeztem a tanár-
képzôre, földrajz-rajz szakra, és ott is végez-
tem. A mesterünk, Vinkler László nagyon nyi-
tott ember volt, nem kényszerített senkire sem-
mit, milyen stílusban dolgozzon, hanem ami
egyediséget, egyéniséget látott bennünk, azt
próbálta fejleszteni, és ez nagydolog volt ak-

koriban. Szegeden jártunk egy vasutas szak-
körbe is a fôiskolai képzés mellett. Ott talál-
koztam elsô feleségemmel, Presits Lujzával.

Ô kaposvári volt, én alföldi, és amikor vé-
geztünk a fôiskolán, Kaposvárott kaptam rajz-
tanári állást, és két évig teljes óraszámban ta-
nítottam. De hála a Teremtônek, az igazgatóm
szerette és támogatta az úgynevezett mellék-
tantárgyakat, úgyhogy se osztályfônök, se út-
törôvezetô nem voltam, csak a szakmámmal
kellett törôdnöm.  Piciket is tanítottam, és ez
óriási élmény volt, mert nagyon sokat tanultam
tôlük. Mivel én már akkoriban festettem és
eléggé sokat dolgoztam, az igazgató ajánlot-
ta kollégáimnak, hogy vegyenek tôlem festmé-
nyeket, részletfizetésre. Ez óriási segítséget je-
lentett. 

Kaposváron egy szobában laktunk az anyó-
soméknál. Képzelj el egy ötször ötös szobát,
ott volt a két gyerek, az volt a mûterem, az volt
a mosdó, mert fürdôszoba nem volt. Hallot-
tam, hogy tetôtér-beépítéssel kialakítottak mû-
termeket a városban, kezdtem erre gyûjtögetni
a pénzt. Közben tagja lettem a Fiatal Mûvé-
szek Stúdiójának, amelynek az volt az elônye,
hogy a tagok sok információt kaptak a lehetô-
ségekrôl, pályázatokról, kiállításokról. 

1962-ben volt az elsô nagy kiállításom Ka-
posvárott, a Rippl-Rónai Múzeumban. A mû-
vek nagy része alföldi tájkép volt, meg néhány
balatoni ábrázolás. Nem sokkal ezután, a stú-
dió körlevelében jött a hír, hogy Salgótarján-
ban épül négy új mûtermes lakás. Megpályáz-
tuk Lujzival, és néhány hónap múlva jelentke-
zett egy ember levélben, hogy mikor tudna
bennünket meglátogatni. Ez Kelemen Pista
volt, aki Salgótarjánban, a megyei tanács mû-
velôdési osztályán dolgozott. Levonatozott Ka-
posvárra, körülnézett, hogy tényleg van-e két
lányunk, megnézte a munkáinkat, és fél év
múlva jött az értesítés, hogy az egyik mûter-
mes lakást megkaptuk. Ez 1966 táján volt.
Nem tudom, a Rokkant-telep építésére emlék-
szel-e, de az egy ôrült nagy agyaghegy volt,
utak és minden nélkül. Teljesen új házak, de
az utak még nem voltak kikövezve, nagy ke-
réknyomok mindenütt, azokon bukdácsoltunk
lefelé. Lujzi mindjárt kapott állást a Gagarin is-
kolában, én pedig Pálfalván kezdtem tanítani. 

Mi a harmadik emeleten laktunk, és télen a
pincébôl hordtam fel a szenet meg a fát, de
mégis óriási dolog volt a mûtermes lakás, mert
el tudtam kezdeni a munkát, volt hol festenem.
– Nem sajnáltad Kaposvárt?

– Kaposvár tipikus kispolgári város volt,
Rippl-Rónaival, Vaszaryval. Egészen más ka-
rakterû, mint Tarján, ez az úgynevezett szoci-
alista város a hatvanas években, ahogy a sem-
mibôl elkezdtek kinôni a modern épületek. Itt
fedeztem fel olyan figurákat, fejeket, elgyötört,
durva arcú embereket, amilyenekkel Kaposvá-
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folyt, országos kiállításokat szerveztünk.
Tarjánban elkezdôdtek a Tavaszi Tárlatok, ké-
sôbb a Rajzbiennálék, Egerben az Akvarellbi-
ennálék, Miskolcon pedig a Grafikai bienná-
lék. Ez jól összehangolt munka volt, sok siker-
élménnyel. 
– Nem kellett politizálnod, festened kellett.
Szerencsés dolog.

– Igen, szerencsés. De az is szerencsés volt,
hogy, bár Czinke Ferirôl elég sok rosszat el-
mondtak, és sokan nem szerették, de azt,
hogy Salgótarjánban létrejöttek ezek a tárla-
tok, biennálék és a képzômûvészeti gyûjtemé-
nyek a múzeumban, nagyrészt neki köszönhet-
jük. Mert ô az MSZMP megyei végrehajtó bi-
zottságának is tagja volt, és olyan szónoki te-
hetséggel volt megáldva, hogy el tudta hitetni
az akkori vezetôkkel: elvtársak, ha mi ebbôl a

Salgótarjánból komoly várost akarunk építeni,
akkor itt kultúrának is lennie kell. De még ah-
hoz is köze volt, hogy a modern városközpon-
tot a kor legjobb építészei tervezték, és a leg-
jobb szobrászok készítették a köztéri alkotáso-
kat. Lehetett volna házgyári panelekbôl is épít-
kezni, nézd meg a többi szocialista várost…
– Tehát „alakult” a kulturális élet.

– Alakult. Elég jelentôs fiatal társaság kezd-
te bontogatni a szárnyait: Molnár Zsolt, Tóth
Elemér, Kojnok Nándi és a kollégáim, Iványi
Dönci, Szatmári Béla, Szujó Zoli, Hibó Tamás,
de Földi Péter is kezdett már jelentkezni, aztán
Pál Jóska és Végh Micó a Palócföldnél. Tehát
volt egy feltörekvô társaság. (Földi Péterrel ba-
rátságunk révén egyre közelebb kerültünk egy-
máshoz, talán ô az egyetlen, akivel ma is el tu-
dok beszélgetni mûvészetrôl, életrôl.)
– Volt összetartás ebben a társaságban?

– Volt. Mondjuk Czinke Ferire sokan irigy-
kedtek, mert az átlagosnál több megrendelést
kapott, de korántsem annyit, mint gondolták.
Ha akart volna, akkor milliomos lehetett volna
abban az idôben, de mint tudjuk, gimnáziumi
tanárként ment nyugdíjba. Azért Ferirôl azt
tudni kell, hogy amikor ôszintén beszélt, akkor
azt mondta, hogy Janikám, azért azt be kell
vallanunk, hogy egy gyarmat vagyunk, a
Szovjetunió gyarmata. Ezekkel tisztában volt,
de ezt nem mondta ki hangosan, hanem beállt
a sorba, hogy vigye valamire. 
– Te jó viszonyban voltál vele is, meg Szujó
Zolival is.

– Feriékkel családi kapcsolatban is álltunk,
mert a gyerekeink sokat játszottak együtt.
Könnyebben találtunk hangot, talán abból ki-
folyólag, hogy mindketten faluról jöttünk:
Czinke a Bodrogközbôl, én meg Békésbôl, és
a gyerekkori élmények jobban összekötöttek
bennünket, s azt hiszem, a gondolkodásmó-
dunk is sokban hasonlított. 

Ferinek volt egy nagy korszaka, a Népi esz-
közök, népi tárgyak címû linómetszet-soroza-
ta. Szerintem neki ez a fô mûve, mert azok
ôszinték voltak, azt a gyerekkorból hozta és
zseniálisan emelte át a magas mûvészetbe.
Hát, a hatalom megbízásából készült képek és
mozaikok alkalmazott mûvészetnek tekinthe-
tôk. Amit kívántak tôle, azt a maga színvona-
lán megvalósította. Millió rézkarcot készítet-
tünk, én is, Hibó Tamás is Szujó Zoli is. Ennek
semmi politikai oka nem volt az égvilágon,
csak családi oka: kellett a pénz. Nem szeret-
tem a múlt rendszert, mert rengeteg ellentmon-
dás volt benne, meg a bezártság, amit csak
most kezdek tapasztalni, hogy hol tarthatna a
magyar mûvészet ismertsége nyugaton, ha
nem lett volna a vasfüggöny. Ugyanakkor ar-
ról se feledkezzünk meg, hogy abban az idô-
ben évenként egy vagy két alkalommal a váro-
si, vagy a megyei pártbizottság osztályvezetô-

je, vagy a kulturális osztály vezetôje eljött,
meglátogatott. Megkérdezte, mi újság, tud-e
valamiben segíteni. Manapság ilyesmirôl szó
sincs. Az más kérdés, hogy ezt hivatalból tet-
ték, vagy pedig ôszinte érdeklôdésbôl, esetleg
bûntudatból, vagy csak hencegni akartak az-
zal, hogy mûvész barátaik vannak? De tény,
hogy volt ilyen.
– Mesélj még a kollégáidról.

– Nagybátonyban, a vasút mellett, ahogy át-
megy az ember a sorompón, volt egy épület,
tán kocsma volt alul, fent pedig egy kis pad-
lásszoba. Valaki mondta abban az idôben,
hogy ott él egy Szujó nevû dekoratôr, aki raj-
zolgat is, és elmentem megnézni. Óriási él-
mény volt találkozni vele, meg a munkáival.
Nagyon sajnálom, hogy olyan korán elment.
Sajnos nála is bejött az a szindróma, hogy aki
faluról városba kerül, könnyen elcsúszik, és ta-
lajtalanná válik. Sok ilyen kollégám van, pesti-
ek, akik faluról kerültek a nagyvárosba, elve-
szítették a kapcsolatukat a környezetükkel, és
csúsznak lefelé. Hibót nagyon szerettem. Egy
nagyon keményen és nyíltan beszélô, mindent
kimondó ember volt. Nem volt berezelve sem-
mitôl. Nagyon szerettem Iványi Döncit is, aki
hihetetlenül barátságos, jóindulatú, és amellett
nagyon naiv ember volt. Senkirôl semmi
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2 Karácsony
3 Czinke Ferenccel
4 PortréLLÓÓRRÁÁNNTT  JJÁÁNNOOSS  DDEEMMEETTEERR

A ’60-as, ’70-es évek hazai festészeté-
nek egyik legeredetibb képviselôje. Mû-
vészi felfogása látszólag a vásárhelyiek
realista szemléletével rokonítható, Lóránt
magányos, szuverén egyéniség. Korán
rátalál sajátos témavilágára és szug-
gesztív kifejezési eszközeire. Fôként a
végtelenséget sejtetô kopár tájak, folyó-
parti térségek érdeklik, ahol rendszerint
magányos vagy mechanikus rendben
megjelenô apró alakok tûnnek fel. Mint-
ha Mednyánszky vagy Nagy István figu-
rális felfogását építené tovább, amikor
megteremti tömbös, magukba roskadó,
zárkózott lényeit, akik szemlátomást a
föld gyermekei, ám ilyenformán is mély-
ségesen magányosak és elhagyatottak.
Annál is inkább, mivel Lóránt monokróm
szürkés, okkeres képfelületeket alkot. Ez-
zel valami álomszerû misztikát kölcsö-
nöz látomásainak. 

A ’80-as években kipróbálta a textíli-
ákban rejlô képalkotási lehetôségeket.
Talán ez is közrejátszik, hogy ettôl kezd-
ve festôi elôadása is színesebbé válik.
Most már Csontváry vagy Földi Péter ele-
ven színkultuszából töltekezik, másrészt
a szürreális komponálás és az ironikus
emberfelfogás is beépül mûvészetébe.
Lóránt konzekvens, sokoldalú alkotó, aki
az olajfestészet mellett a grafikában, a
vízfestészetben is jelentôs mûveket alko-
tott.

SZUROMI PÁL
artportál.hu
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szépen, mert csak traktorral lehetett volna kihú-
zatni. Volt, hogy két-három napig is el voltunk
zárva a külvilágtól. A kocsma volt a találkozó-
hely, jó magas lépcsôvel. De az alatt a négy
év alatt, amíg ott éltünk, egy szál ember sem
esett le a jeges lépcsôkön, pedig hót részegek
is voltak közöttük. Közben felajánlottak egy
szakkörvezetést Nagybátonyban, a mûvelôdé-
si házban, és hetenként egy alkalommal lejár-

tam tanítani. Ez megint külön élmény volt, mert
sok tehetséges gyerekkel találkoztam. Kicsiny
Miklós volt még akkor az igazgató. Egy kicsit
nehéz volt, hogy a párom nem ment el dolgoz-
ni, mert gyengén beszélte a magyar nyelvet.
Mielôtt megismerkedtünk, a kassai kórházban
dolgozott a radiológián. Borzasztóan kelle-
metlen, ha az ember nem érti rendesen a má-
sik nyelvét. Az alkata különben is az átlagnál

rosszat nem tudott volna feltételezni, mindenkit
szeretett, mindenkivel jó viszonyt ápolt, s nem
mellesleg kiváló akvarellista és remek pedagó-
gus volt. Kár, hogy nincs annyira a város köz-
tudatában, mint ahogyan azt megérdemelné.
Hegedûs Morgant nem ismertem annyira, de
nagy mûvésznek tartom, ahogy a munkáiból
ez késôbb kiderült számomra.
– Te végül is nem kerültél konfliktusba a hata-
lommal a képeid miatt.

– Nem. Viszont sok kritikát kaptam a hata-
lomtól az Új lakás, a Buszmegálló, meg egy
csomó más képem miatt.
– Szerintem egyébként indirekt módon a te
képeid ugyanolyan erôs kritikái az akkori
rendszernek, mint a Hibóé.

– Azt szoktam mondani, hogy ez volt az én
szocreálom, a Munkás-Mûvész találkozó és a
hasonlók. Emlékszem, Kányáson kijöttek az
emberek a bányából, mi pedig vártuk ôket:
én, Kálovits Géza, a szakszervezeti fônök és
Hann Feri, a mûvészettörténész.
– Hogyan kerültél Mátraalmásra?

– Visszamentem a falumba, és a húgommal
éltem egy évig a szülôi házunkban. 1979 tá-
ján visszahívtak Nógrád megyébe, és akkor
adódott a mátraalmási lehetôség, hogy az
egykori iskolát mûtermes házzá alakítják. Hát,
ez csodálatos négy év volt. 
– Csak közbevetôleg, 1985-tôl a nemzetközi
mûvésztelep mûködött ebben az épületben,
és nagyon sokat dolgoztam ott, mint a múze-
um munkatársa. Több filmet is készítettem.

– El tudod-e képzelni, hogy ott állsz a mûte-
rem nagy ablaknál, mondjuk egy februári dél-
elôttön, egy bizonyos magasságig köd van, és
a köd felett látni az Alacsony- és a Magas-Tát-
ra csipkézett vonalait? Ez hihetetlen látvány
volt. A faluban sok emberrel összebarátkoz-
tam. Megtanultam 18-20 féle erdei gombát
100%-os biztonsággal gyûjteni. És azok a be-
szélgetések! Bányászok és favágók éltek
Mátraalmáson, eredetileg szlovák település
volt, és az akkori párom is szlovák volt. 
– Tehát a városok után megérintett ez a csön-
des vidéki lét.

– A Mátra látványa maga a csoda. Almás
550 méterrel a tengerszint felett van, és ami-
kor itt Tarjánban hetekig köd volt, ott, abban a
magasságban sütött a nap. Az ôszi és a téli er-
dô… Ezeknek a látványa olyan vonalakat, fak-
túrákat, struktúrákat hoztak elô, ami engem
borzasztóan érdekelt, és abban az idôben ké-
szítettem több nagy sorozatot. Terveztünk
könyvet is Tóth Elemérrel, néhány verssort a
rajzokhoz – aztán ebbôl semmi sem lett. (A
rajzokat egyébként a Nógrádi Múzeumnak
ajándékoztam.) Az évszakok változása, azok
a figurák, a mai napig visszajönnek a képei-
men. Meg a nagy fehér telek. Sokszor ott kel-
lett hagyni az autót Szuhán és felgyalogolni

SSAALLGGÓÓTTAARRJJÁÁNNII  FFLLAASSHHBBAACCKK

A költözés
Mint vékony tojásfehérjemáz a nagymama temperás-sütijét, úgy borítja a porhó a január

esti Salgótarjánt, amikor apám kinyitja a még guruló vonat ajtaját. Jó meleg a Volga taxi,
megcsap jellegzetes szaga, ahogy beülünk a vidám, palócbeszédû sofôr mögé.
Rokkanttelep 17.

Az ismerkedés
Apu, anyu, Feri bácsi, Gizi néni, Laci bácsi és Ibi néni a mûteremben boroznak. A

nagyszobába, ahol Cicókával, Zsuzsikával és kis Ibivel babázunk, beszivárog a ciga-
rettafüst, nevetésük, felnôtt beszélgetés.

A festmények
Ez az utolsó forduló. Bekeretezett, olajfestékkel fedett vásznakat, vakkereteket,

nagyméretû farostlemezeket cipelünk négyen a harmadikra. Libasorban, egymás között
kuncogva, a lépcsôkorlátban el-elakadozva, a lakók megvetô, kíváncsi vagy éppen
megértô tekintetétôl kísérve.

A horgászatok
Macskával ölünkben, álmosan és mérgelôdve szállunk be a kocsiba, apánk a horgokkal,

gilisztákkal, villantókkal és botokkal babrál a csomagtartó mellett, anyánk szendvicseket
kínál. Irigykedve gondolok más, normális család gyerekeire, akik a betonfalak között tölt-
hetik a vasárnapot.

A koncertek
Apu már lement a garázsba. A szokásos kapkodás, az elsôrôl visszafutás a jegyekért,

a lakásajtó is nyitva maradt. Éppen csöngetnek, amikor belihegünk a Józsiba.

A korcsolyázások
Bakancsainkat fûzzük szorosabbra, megkötjük sapkáinkat, kesztyût húzunk, óvatosan

körözünk egyre nagyobb ívekben a befagyott Ipoly kiöntésen, amíg apánk fûzfaágakból
hokibotokat farag. 

A kiállítás-megnyitók
Anyu a legújabb divat szerint, attraktív aura, parfümillat, szôke paróka, extrém köröm-

lakk, egyedi kosztüm; apu a mûvész, festékfoltos kordbársony nadrág, kinyúlt pulóver,
hóna alatt katalógus. Kollégákkal, barátokkal beszélgetnek az üvegcsarnokban. Lujzika és
én unatkozunk, röhögô görcsökön túl, a kiállítást már ötször is körbenézve. Mikor már csak
az a 15–20 fôs szokásos brancs marad, végre elindulunk haza. Ôk is jönnek. A barátok.
Újabb üveg Debrôiért kell mennem a kisboltba. A lépcsôházban is hallom a gitár és a
furulya dalát. „Este tíz óra van, nem tudok pihenni” – csönget be Aliz néni, máskor csak
szimplán kihívja a rendôrséget.

GARAINÉ LÓRÁNT ANDREA

Varoslako 7  22.4.2008  18:16  Page 14



15

TARJÁNI VÁROSLAKÓ 7/2008

érzékenyebb volt. Nos, amikor már a Képcsar-
nok Vállalat sem vette úgy a képeket, mint elôt-
te, elfogadtam az egri fôiskola ajánlatát, és új-
ra elmentem tanítani. Ugyanakkor alakultak új
alkotói közösségek az országban, és bár-
mennyi képet el lehetett adni, mert korábban
ezt korlátozták. Nekem, mint fôiskolai docens-
nek, hat és félezer forint volt a fizetésem, és az
alkotó közösségtôl gyakran 20-25 ezer forin-
tot is kézhez kaptam, havonta. Úgyhogy ez
óriási változás volt. 
– És milyen volt Egerben?

– A fôiskolán szerettem tanítani. Sok tanítvá-
nyom van, akik elismert mûvészek lettek mára.
Viszont nem találtam meg az „egri csillago-
kat”, akikrôl korábban olvastam. Az ottani kul-
turális élet nem volt annyira pezsgô, mint a tar-
jáni, annak ellenére, hogy sok fôiskolás hall-
gató élt ott. Viszont számtalan, olyan kimon-
dottan mûvészeti kérdésben hozott újat a taní-
tás, amire választ kellett találnom, illetve közö-
sen oldottuk meg a problémákat a hallgatók-
kal. És ez jó volt. Sajnos ekkor történt, hogy a
fiam, aki hároméves volt ekkor, kegyetlen tü-
dôgyulladást kapott, amit késôn vettek észre,
és két hétig élet-halál között lebegett. A tüdô
nem tudott oxigént felvenni, és így a szív is le-
gyengült. Csont és bôr volt. Láttam egy csomó
auschwitzi fényképet, és látványban nem volt
különbség azok között az emberek és az én fi-

am között. Újra kellett tanulnia járni. A párom-
nak meg még mindig nem volt munkahelye, és
volt egy olyan ígéret, hogy Budapesten, a
MÁV-kórházban lesz egy státus a radiológián.
– Közben gyakorolta a nyelvet?

– Gyakorolta, és honosítottuk a diplomáját
is. Úgy volt, hogy Pestre költözünk, fel is aján-
lottak egy mûtermet a Gorkij fasorban. De az
orvosok nem javasolták, hogy Pesten éljünk, a
rossz levegô miatt, mert az borzasztóan veszé-
lyes lett volna Demeter betegségének, ugyanis
maradtak összenövések a tüdôcsúcsokban. Ek-
kor úgy döntöttünk, hogy a húgomtól meg-
vesszük a szülôi házat, mert ô gondozta a szü-
leinket halálukig, így az övé lett a ház, és
visszaköltözünk Szentandrásra. Ez 1986-87
körül volt.
– Visszatértél a szülôhelyre.

– Vissza, reméltem, végleg, de nem úgy lett.
Ez megmagyarázhatatlan, nyilván az én hi-
bám is és lehet, ahogy a páromé is, ô nagyon
érzékeny volt. Azt tanulta az iskolában, hogy
a magyarok idejöttek 1000 évvel ezelôtt, és ki-
irtották a szláv népeket. Nekem mindig azt
mondta, hogy menjek vissza Etelközbe, oda,
ahonnan jöttem. Mire én: Figyelj! Amerikát
csak 400 éve hódították meg a spanyolok és
az angolok, és nézd meg, hogy hány bennszü-
lött indián él ma, és ôk is hogyan. És aztán
nézd meg az itteni szlovákságot és a nemzeti-
ségeket. Szóval ilyen vitákba torkollott a kap-
csolatunk végül, bár én rendkívül lojális va-
gyok mindenkivel, mert félig bolgár vagyok.
Anyai nagyszüleim bolgárok voltak ugyanis.
Egyébként ekkortól kezdtem el használni a má-
sodik keresztnevemet, nagyapám, Dimitar
Koszta után. Sokáig éltünk Békésszentandrá-
son, akadtak azért jó idôszakok is. A festésze-
tem egy kicsit kiszínesedett, a gyerekkori té-
mák inkább elôjöttek.
– Hogyan kerültél Mezôtúrra?

– Végül elváltam a páromtól, és ôk ott ma-
radtak a családi házban, a fiammal. Szeren-
csére a párom összeismerkedett Szentand-
ráson egy tojásfestônôvel, és elkezdett tojáso-
kat festeni meg gravírozni. Kiderült, hogy na-
gyon ügyes a keze, jó ízlése van.
– És mit csinál ma Demeter?

– Demeter Pesten él, 25 éves, filmezik, fotó-
zik, meg rajzol is. Perfektül beszéli az angolt,
díjat kapott Amerikában egy rövidfilm vágásá-
ért. De inkább a horrorfilmek felé orientálódik. 
– Elakadtunk Mezôtúrnál.

– A nagyobbik lányoméknak van lakásuk
Szegeden, és miután Szentandrásról el kellett
jönnöm, mert már kezdtem begolyózni, leköl-
töztem Szegedre, egy évig ott voltam. Elôtte
két évvel ismerkedtem meg Louss-szal. Mezôtú-
ron mûködik a nyári nemzetközi mûvésztelep,
Louss hivatalos volt egyszer, és ott találkoz-
tunk. Aztán a várostól bérlünk egy mûteremla-

kást, amit a saját elképzelésünk szerint alakí-
tottunk át.
– És akkor most kétlakiság? 

– Igen, ilyen kétlakiságban élünk, most már
vagy 10–12 éve. 
– Louss mivel foglalkozik?

– Szobrot mintáz, nyomtatott grafikát készít.
Hollandiában, Leidenben tanított egy népfôis-
kolán, ezt ott Folk akadémiának hívják. Külön-
bözô korú emberek tanulnak valamilyen mûvé-
szeti ágat, aztán diplomát kapnak, és általá-
ban szociális munkásként dolgoznak valahol,
ahol idôsekkel, kicsit sérült emberekkel töltik a
napot, és foglalkoztatják ôket. Általában 3-4
hónapot töltök Hollandiában, és ô is ennyit
van Magyarországon. A többi idô egyedül te-
lik, de ez nagyon jó, mert olyankor nem zavar
semmi, lehet haladni a munkával. A lényeg
az, hogy Leidenben van egy szép régi épület,
ipari tanuló inasiskola volt (az 1900-as évek-
ben épült), és abból egy csomó mûtermet ala-
kítottak ki, és ott van Loussnak is egy.
– Milyen benyomásokat szereztél Hollandiá-
ban?

– Most, hogy sokat járok oda, kezdek rájön-
ni, hogy nekünk a törökökhöz sokkal több kö-
zünk van, mint a finnekhez, mert kinézetük-
ben, mentalitásukban hasonlítanak ránk. Ott
ugyanis sok török él, hasonlóan más nyugat-e-
urópai országokhoz. Hollandia egy ideig csak
olyan hatással volt rám, hogy érdekes, színes,
látványos, de most már kezdtem meglátni a
visszásságait is, és igyekszem ezt megfesteni.
A holland egy furcsa nép. Én magyar szemmel
megnéztem, megrajzoltam, lefestettem ôket,
de ôk nem úgy látják saját magukat, mint én,
és egy kicsit elnézô mosollyal tudatják velem,
hogy mi nem ilyenek vagyunk, ám! 
– A hetvenedik születésnapodat ünnepeljük.
Nem tudom, van-e valami összegzésed a szá-
munkra ebbôl az alkalomból. 

– Észnél kell lenni, csak olyan dolgot mûvel-
jen az ember, aminek értelme van, és semmi
feleslegeset ne tegyen. Magadnak és a csalá-
dodnak kell élni, az idô kegyetlen. Ilyen köz-
helyek jutnak az eszembe. Apám részt vett az
elsô világháborúban, meg is sebesült, és gye-
rekfejjel nem kérdezgettük azokról a dolgok-
ról, pedig egy szülôtôl kapott információ sok-
kal mélyebbre rakódik, mintha olvasnánk vala-
hol. Minden fiatalnak elmondom, hogy kér-
dezgessék a szülôket, és azok meséljék el,
hogy mi volt, hogy volt, mert a fiam, például el
nem tudja képzelni, hogy amikor 1972-ben át-
mentem Szlovákiába, és volt nálam 225 forint,
akkor a határon elvettek tôlem 25 forintot,
mert azt már tilos volt átvinni. Aztán van egy
sor olyan dolog, ami ellen nem lehet mit tenni.
Az egyik, hogy ezzel a szakmával, amit én
mûvelek, ma már nem lehet a világot megvál-
tani, mert ott van a televízió, a multiplex, a

5

5 Munka közben

MMÛÛVVÉÉSSZZEETT
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– Az itteni kiállítást követôen nagyon sok
meghívásom van erre az évre. Ha ez lezajlik,
a meglévô anyagomat elosztom a rokonság és
néhány múzeum között, akik támogattak és
megbecsültek. Aztán van még egymillió üres
vásznam, tehát nem hagyom abba a munkát.
Igyekszem naprakész lenni, amiatt, mert 70 fe-
lett már ajándéknak mondanak minden napot
a magyar férfiak esetében, tehát lehet, hogy
holnapután én már nem vagyok. Ez praktikus
kérdés, hogy ne legyen családi probléma a
hagyatékból. Még Mátraalmáson hallottam
egy öregasszonytól, azt mondta: „Dolgozni
úgy kell, mintha sosem halnánk meg, imádkoz-
ni meg úgy, mintha már másnap.” Apám kán-
tortanító volt, én nem tartom magam különö-
sebben vallásos embernek, de van egy olyan
érzésem, hogy az, ami bennem összegyûlt ta-
pasztalat, érzés, az nem tûnhet el a semmi-
ben. Ennek valahol le kell csapódnia, tovább
kell élnie. Végül is a halált egy nagy kaland-
nak tartom, kihívásnak. De abban hiszek,
hogy amit az emberiség felhalmozott magá-
ban, azt a tudást, érzést, akár gyûlöletet, az
átplántálódik valahová, esetleg egy másik em-
berbe. De nem tudom konkrétabban megfogal-
mazni.
– Mindenkitôl megkérdezem: van elsô emlé-
ked?

– Mesélj.
– Meghatározzák a napjaimat. Annak elle-

nére, hogy nem mindig emlékszem rájuk, de
napközben elôjönnek.
– Könnyen megy a festés?

– Á, dehogy. Nagyon ritka, amikor az em-
ber úgy érzi, hogy megfogta az Isten lábát.
Sokat dolgoztam, ez tény, de ezekkel meg-
szenvedtem. Nagyon-nagyon ritka volt az,
amikor úgy éreztem, hogy most repülni tud-
nék, mert annyira jól sikerült, és úgy sikerült
befejezni, hogy már nem szabad hozzányúlni.
Egyébként vannak idôszakaim két-három hó-
nap, amikor azzal ébredek, hogy megnézem,
mit csináltam elôzô este. Ezek nagyon jó idô-
szakok. Valamikor meg nincs mit mondanom
és nem is érdekel a dolog. Még egy hobbim
elôjött mostanában. Majdnem ötven év eltelte
után vettem egy klarinétot, és újra kezdtem ját-
szani, csak úgy a saját szórakoztatásomra. Ez
ugyan elszáll, de végül is én azt tartom, hogy
a zene a legfantasztikusabb mûfaj, mert ebbe
nem lehet semmit belemagyarázni, ott te vagy
a fôszereplô, te, aki hallgatod. 
– Sokfelé éltél és jártál már a nagyvilágban,
milyennek látod a mai Tarjánt?

– Annyira nem ismerem a mai várost, de egy
kicsit fáradtnak, kopottnak érzem, ahhoz ké-
pest, amilyen a ’70-es években volt. El tudnám
képzelni, és Louss-szal errôl sokat beszélget-
tünk, hogy ha  a házakat kifestenék, vagy ki-
színeznék, akkor egészen más hangulatot
árasztana. Egyébként volt egy ôrült ötletem,
még akkoriban, amikor a Cigányhegy meg-
volt. A 70-es években a naiv festészet világ-
szerte borzasztóan feljövôben volt, és én java-
soltam Csík Paliéknak és a város más vezetôi-
nek, hogy a Cigányhegyet meg kéne menteni,
a házakat rendbe lehetne hozni, szigetelni,
csatornázni, miegymás. Aztán kiosztani a jó
népnek egy csomó festéket, ecsetet, vásznat,
és akkor gyerünk, neki. Ez egy világszenzáció
lehetett volna, de természetesen nem végleges
megoldás. Ebben nyilván volt egy csomó szür-
realista elképzelés is, de szerintem néhány év-
tizedig mûködhetett volna.

KOVÁCS BODOR SÁNDOR

MMÛÛVVÉÉSSZZEETT

6

6 Mûterem belsô– Igen, van egy, amikor talán 3-4 éves lehet-
tem, és az édesapám elsô házasságából szár-
mazó kislányka, aki akkor 19 éves meny-
asszony volt, meghalt tüdôbajban. Ott rémlik
valami, egy nagy fehér szoba, rengeteg virág-
gal, és egy nagy-nagy fehér lepellel letakart
asztal. Ez visszatérô kép az álmaiban is. Én
egyébként rengeteget álmodom, vannak
visszatérô álmaim.

ván a munkáim miatt történetek így a dolgok.
Ha kritikus is volt egy kép a rendszerrel szem-
ben, a kvalitást elismerték. Ma meg? Minden-
esetre az idô elszállt, és olyan szempontból
hálás vagyok a sorsnak, hogy az irányultsá-
gom a groteszk és a kritikai megfogalmazás
felé itt alakult ki Salgótarjánban. És ez a mai
napig végigkíséri a munkáimat. 
– Eltelt az elsô hetven év. Hogyan tovább?

kommersz, a bulvár, a reklámáradat. Eléggé
beszûkült ez a terület, ahol az ember festmé-
nyekkel tudja kifejezni magát, pedig nagyon
sok mondanivalóm lenne a mai állapotokról,
hogy milyen erkölcsi viszonyok között élünk.
De ha mondok is valamit, az nem jut el túl sok
emberhez, és úgy gondolom, nem tudom
olyan expresszíven és brutálisan elmondani,
hogy komoly figyelmet keltsek vele. 
– Arra gondolsz, hogy festômûvészként ne-
héz a tömegekhez szólni, felrázni ôket?

– Nagyon sokat árt a nyugati kommersz kul-
túra beáramlása. A rendszerváltás elôtt, mûvé-
szi értelemben volt egy értékrend, ami még a
Képcsarnok Vállalatra is kiterjedt. Nem volt
olyan giccskipakolás, mint manapság. Ma,
igen jelentôs árakért kitesznek, és meg is vesz-
nek elképesztô giccseket. Vagy egy másik
eset: kiállításom nyílik valahol, jó lenne, ha va-
lamelyik tévécsatorna tudósítana róla. A szer-
kesztô elsô kérdése: „Mennyit tudsz adni,
százezret, kétszázat? A zsebembe, természe-
tesen. Mert csak akkor mehet.” Ilyen lett a vi-
lág. Hová tûntek az álmok és a csodák? Fiatal
mûvészként, korán Munkácsy-díjat kaptam,
ösztöndíjat, meghívtak Kubába, vitték a képei-
met szinte az egész világon bemutatni. Annak
ellenére, hogy nem voltam párttag, tehát nem
a kapcsolatrendszeremen múlott, hanem nyil-
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Tisztelt közönség!
Engedjék meg, hogy a ’70-es évekbôl né-

hány képcímet idézzek Ônöknek. Ott kezde-
ném, hogy Raposka, Át a hegyen, Egy malom
emléke, Bányászsor, Vadorzó, Új lakás, Fivé-
rek. Nagyjából abban az idôben láttam
Jancsó Csend és kiáltását, és aki ezt a filmet
látta, és látta Lóránt képeinek ezt az iszonya-
tosan feszülô drámáját, az tudja, hogy egy
léptékû, azonos gondolatkörû világról van
szó. Vagy, hogyha az ember emlékszik az In-
ternacionalistákra, akkor megint csak két
Jancsó-film jön az ember emlékezetébe, az Így
jöttem és a Csillagosok, katonák, amelyek bar-
tóki léptékû, kegyetlenül valóságos történelmi
igazságról szólnak. Szóval, ha az ember meg-
nézi ezeket a Lóránt-mûveket, akkor körülbelül
azt érzi, mint amikor tavaszi hóolvadáskor az
elhullt állatok vére, vagy éppen elpusztított em-
berek vére átüt a hófolton, és kegyetlenül, kí-
méletlenül, valami iszonyatos kietlenséggel süt
át a fájdalom, olyan igazságtartalmak men-
tén, amiket elôzôleg, addig ott és ilyen módon
senki nem fogalmazott meg. 

A szocreálnak az a nagyon buta, demagóg,
a külsôségekre és demagógiára építkezô, lát-
ványkeltô, látszatkeltô, és  propagandista mû-
vészete mellett egyszer csak megszólalt egy
olyan hang, aminek a léptéke, hogyha mond-
juk Az ipari tanulókra emlékeznek, csak Rouól
Tanoncával mérhetô, vagy hogyha egy irodal-
mi hasonlattal akarok élni, akkor nyilvánvaló,
hogy Márquez mágikus realizmusa valahol
már ott lappangott a levegôben. Lehet, hogy
Lóránt ezt elôbb megérezte. És akkor hadd
mondjak még valamit, ami nekem talán fonto-
sabb, vagy lényegesebb élmény volt, Ajtmatov
Fehér hajója, A versenyló halála, Dzsamilla
szerelme, ezen mûvek léptéke tulajdonképpen
azzal, hogy a világhírre emelték azt a fajta
drámai és tragikus emberi létet, amit láthatóvá
tett, a lóránti léptéket támasztják alá, illetve a
lóránti léptékkel vannak fogalmazva. Minde-
zeket csak azért mondom, hogy mértéket mu-
tassak annak a mûvészetnek, aminek most egy
szeletét látjuk ebben a környezetben. 

Olyan közegben mondott akkor Lóránt iga-
zat, amikor nem volt divat igazat mondani. A
mûvészetnek van egy megkerülhetetlenül fon-
tos, elhivatott lényege, tudniillik utat kell mutat-
nia. Nem lehet mûvészetet csinálni, csak azért,

mert mûvészetet kell csinálni, mert mûvészke-
dünk; egyszerûen a mûvész azért van, mert
életlehetôségeket ad, életlehetôségeket ajánl.
Bemutatja azt a rettenetes kétségbeesést, be-
mutatja azt a megnyomorodott testet, de köz-
ben, és ez a lényeg, átmenti az emberséget,
azt a nemzetet, akinek szól, akihez szól. Na
most ilyen nemzetmentô nekem Lóránt, és aka-
ratlanul nemzeti igazmondóvá vált. Nem volt
egyedül, mert ott volt Kô Pali Szárnykészítôje,
Német Józsefnek a Boronása, Kokasnak az
Életfája. Most, hogyha ezek mellé odateszem
Lóránt Át a hegyen-jét, honnan tudtuk, hogy át
fogunk érni? Azért, hogyha ezeket az ember
végiggondolja, akkor itt érzi meg a magyar
mûvészetnek a forradalmát, azt a forradalmát,
amikor a hazugság helyére az igazság lépett.
Nyilvánvalóan ebbe a vonulatba sok minden
beletartozott, ott volt a kondori vonal, de mö-
götte ott állt Nagy László és Illyés, és ott volt
valahol lappangva Tóth Menyhért. 

Ha az ember keresi a gyökereket, akkor nyil-
vánvaló, hogy egy Nagy Istvánt meg egy Eg-
rit talál meg. Nagy Istvánnak a póztalan igaz-
mondása, Egrinek meg az átírtsága az, ami

Lórántban valahol formanyelvi szinten is szá-
momra kitapintható, nem úgy, hogy ez valami-
lyen módon még csak hasonlítana is rájuk, ha-
nem egyszerûen az igazmondás kényszere,
az igazmondás formája tekintetében. És vala-
hol még Giacomettit említeném meg, ô az, aki
a festékbôl kihámozza azt a furcsa teret, ame-
lyik térben egyszer csak megfogalmazódik a
figura. De hogyha Giacomettinek ezt az indi-
vidualizmusát, ezt, ha úgy tetszik, befelé for-
duló, teljesen a magányra koncentráló mûvé-
szetet szembehelyezem a lóránti mûvészettel,
akkor itt nem lehet nem észrevenni azt a társa-
dalmi felelôsséget, amit a lóránti mûvészet
mindig hordozott, és máig benne van. És ez
nem a politikai értelmû társadalmi elkötelezett-
ség, ezért nem mondtam Derkovitsot. (Nem,
mint hogyha nem szeretném, mert rettenetesen
fontos mûvésznek tartom, különösen most,
hogy nem szeretnek róla beszélni.) De Lóránt
egyetemesebb, tudniillik Lóránt transzcendens,
és a transzcendencia az valami olyasmi, ami-
kor egyetemes emberségrôl szól, az egyete-
mes emberiségrôl beszél, úgy, hogyha ezt a
dolgot most képben szeretném megmutatni,
akkor tessék megnézni. Itt már beszéltünk a
Madách-képrôl. Ezen lehet leginkább tapasz-
talni azt a fajta, számomra Egrihez való kötô-
dést – tulajdonképpen lehet, hogy ez abszurd
–, mert Egri az atmoszferikus, nagyon fénnyel
teli világban fogalmaz, Lóránt meg ebben a
furcsa szürkében, de a festék terében egyszer
csak megfogalmazódik és kibújik egy figura,
belefeszül ebbe az ívbe, és az alak abból a
monocrom hamuszürkébôl emelkedik ki.

Aki gyerekkorában tüzelt már kukoricacsut-
kával, vagy ágnyesedékkel, és belerajzolt bot-
tal a hamuba, az tudja, hogy az a hamu mö-
gött az izzó parázs olyan nyomott hagy, ami
átégeti, fölmutatja a formát. Valahogy így ége-
ti át a teret a lóránti figura. Hogy mit csinál?
Hát itt van a különbség az elôdökhöz és a kor-
társakhoz képest. A lényege a lóránti mûvé-
szetnek az, hogy gondolati. Mindig van mö-
götte gondolatiság, például a madáchi léptékû
értelem játszik ezzel a kis krampusszal. És
egyszer csak mit veszünk észre? Hogy ez a kis
krampusz az idôvel mekkora feketeséggé nôt-
te ki magát. És akkor azt gondolhatjuk, hogy
Lóránt érvénytelen, mert nem látta elôre, mert
azt hitte, hogy ez csak játék. De a szellem mél-

1

1 Kubikus, 1968AA  llóórráánnttii  llééppttéékk
Lóránt János Demeter kiállítása*
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ecsetkezelés, a szaggatott felülethasználat
drámaivá „feketedett”. Az egész felületet meg-
feszítô gondolkodásmód lényegén nem változ-
tatott, csak az elôadásmód spontaneitása, ele-
vensége, intenzitása fokozódott. Ez a puritán,
eszköztelen fogalmazásmód, mint hogyha egy
festôi tobzódásba csapott volna át. Az ember
azt érzi, hogy egyszer csak Lóránt ráérzett a
festészet örömére, nem a felelôtlen örömére,
hanem a festés örömére.

Ha most ezt az újfajta festôi gondolkodás-
módot, hasonlítjuk az Új lakás címû képpel
(amely derkovitsi léptékû társadalomkritika
mentén fogalmazza meg a lakótelepi létet és
ennek a drámáját), csak tematikai váltást lá-
tunk. A szülôföld földszagú egyetemességére
talált rá. Arra az egyetemességre, ami a föld-
bôl, ebbôl a tépett, szakadozott, fölszabdalt,
sérült földfelületrôl szól. Arról az Alföldrôl,
amibe visszatalált, ami a teremtôerejének gyö-
kere. És tulajdonképpen az ebben gyökere-
dzô, az ehhez kötôdô, ebbe születô, ebbe
meghaló emberi, illetve állati lényeknek az
egymásmellettisége, az együtt élése az, ami új
típusú lett. 

Döbbenetes az a fajta szaggatottság, az a
fajta elevenség, az a fajta sérültség, sérülé-
kenység, amellyel ezeket a figurákat egymás

(önarckép), akkor látják, hogy úgy elvan ma-
gával. Sokan azt mondták, hogy „Lóránt,
ah…” Hát nézzék meg! Mert miközben ez a
mozdulat ott van benne, még a keze is megáll,
egyszer csak megszületik a kép, azokból az
élményekbôl, élménydarabokból, és ezek az
összerakott élménydarabok egyszerûen képi
tartalommá állnak össze.

Csak címeket mondok  – Alvó nyúl, A dög,
Valaki jön, Fagyni fog. Olyan nüánsznyi kis
történések, amiben mindig lehet találni gondo-
latiságot, mert A dög mellett ott az élô; A va-
laki jönnek a mozdulata, az Alvó nyúlnak ez a
furcsa állapota, ami egyszerûen a fölriadás
elôtti pillanat. A dolgoknak az a csendje, ahol
az idô végtelenségben egyszer csak történik
valami. Az a kicsi valami, amiért érdemes él-
ni. És mindez belefogalmazva egy olyan szín-
közegbe, amibôl színköltészet lett. Ez a színvi-
lág átemel, beleszippant a kép terébe, és ré-
szesévé tesz a képi üzenetnek. 

Mozdulatgesztusokat találunk. Azok a gesz-
tusok, amelyek eddig festôi gesztusokként a fi-
gurákat feszítették, most mozdulatgesztusokká
állnak össze, lendületté, olyan emberi és állati
gesztusokká, melyek idônként a horizont fölé
nôve, a horizontról néznek vissza ránk. A for-
maképzésnek kialakult egy olyan új típusú
szaggatottsága, egy olyan belsô teremtôereje,
amelyik néha már majdnem a brutalitással ve-
tekszik. De ez a brutalitás mindig valami külö-
nös költészettel is párosul, és ez a költészet, ha
most megnézzük a Zenét, tele van különös, de
nagyon emberei sóvárgással is. Ha az ember
megnézi azt a kútba merülô vödröt, akkor
meglátja, hogy ez a mélység kútja. A valóság
kútja. Lóránt nem kitalálja a mûvészetet. Lóránt
a valóságot fogalmazza.

A mai mûvészet a mûvészetben él, vagy sa-
ját zsigereiben. S legrosszabb esetben egy po-
litikai elvárás mentén próbálja meghatározni
magát. De Lóránt nem innen hozza a történe-
teit. Lórántnak a térszerkezete is egészen félel-
metes, talán itt van megint az, amit Egri kap-
csán említettem, hogy az atmoszferikus tér Ló-
rántnál egy egészen más, egy festôi térben, a
színben fogalmazódik meg. De amikor „hátra-
viszi” ezeket a vizeket, megfeszíti az eget,
olyan távlatot teremt, olyan végtelent tud az
ember számára mutatni, ami hordozza az élet
reményét, az élet igenlését. 

Ez az életigenlés, ez a fajta játékosság a
hollandiai élményekhez kötôdik leginkább.
Megértôbb lett, elnézôbb, ironikusabb, idôn-
ként, hogy úgy mondjam faunosan pajkos.
(Ha én valaha faunt festettem volna, a model-
lem biztosan Lóránt lett volna.) Szóval az a lé-
nyeg, hogy ugyanakkor ezekben is ott van
még a régi szociologikus érzékenység. („Az,
akinek saját halastava van”.) Megbocsátja az
embertársainak ezt a buta kis bumfordiságot.MMÛÛVVÉÉSSZZEETT
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tósága kuncog azon a szánalmas ördögi erôl-
ködésen, amelyen az Isten képére teremtett
ember önbecsülését vonja kétségbe.

Lóránt a magyar mûvészet egyetemességét
emelte a konzumglobalizmus látszatkeltô, fel-
színes, üzleti érdekeket hajszoló jellegtelensé-
ge fölé. Tessék megérteni, hogy olyan jelenté-
keny alkotó, aki erkölcsileg, etikailag emelte
vissza a mûvészetet arra a rangjára, amit az
ôsember kitalált neki. A hazugságoktól tisztí-
totta meg. 

Aztán úgymond jött a változás, amit az em-
berek így, úgy, amúgy értékeltek. Hogy miért
nem csinálta Lóránt tovább azt, amit csinált.
Mi az, hogy most akkor újat kezdett. És ha
mindezt alaposan megnézik, akkor rájönnek,
hogy az egész gondolkodásmód abszolút egy
lényegû. Olyan módon egy lényegû, amilyen
módon egy ember természetes fejlôdését ta-
pasztalni, érzékelni lehet csak. És ennek mi a
lényege? Tulajdonképpen azok a feszes ívek,
amelyek eddig is ott voltak, ezek egy kicsit la-
zábbak lettek. Oldottabb lett a felület, az újra-
festett, megfeszített, kényszeresen, a kép teré-
be, de annak a síkjába belepréselt figurák
egyszer csak lazábbak, könnyedebbek lettek,
de ennek ellenére és ebbôl adódóan tulajdon-
képpen expresszívebbé váltak. A szaggatott

mellé rakja, és ahogy ezek a figurák tulajdon-
képpen a földbôl kinôve a térbe fogalmazzák
önmagukat, és megjelenítik azt a fajta mély
emberséget, amirôl eddig is beszélt. Tulajdon-
képpen életképek. Élet = kép. Nem az a mese-
beli életkép, amit a mûvészettörténet életkép-
nek mond. Élményalapú, de mindig belül szü-
letik. 

Ha megnézik az Egy cigaretta címû képét
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Az a kis bugyi, ami bevágódik a combja közé
a csúnyácska lánykának, annyi érzékiséget, és
annyi örömünnepet hordozva magában, hogy
elhisszük az élet szépségét (Holiday). Itt jön
elô az, hogy a karikatúra megértô bája is be-
épül a képeibe.

Tulajdonképpen nekem ezek az idolok is ezt
az örömet, ezt az euforikus élményét hordoz-
zák. Addig csiszolja, addig koptatja, addig
színezi ôket, amíg egyszer csak ezekbôl a
megtalált kis uszadékfákból, formákból jellem
lesz, karakter lesz.

Ha a rajzokat is megnézzük, akkor azt lát-
juk, hogy a megtalált tömegeknek a viszonyla-
tai pontosan kimértek. Tessék azt megérteni,
hogy Lóránt folyamatosan szerkeszt, építi a ké-
pet, és a figurák egymásmellettisége – bármi-

lyen szabadosnak is tûnik – mindig átgondolt,
és mindig az arányok, az értékek mentén fo-
galmazódik meg.

Három önarckép, három különbözô forma-
nyelv. De mind a háromban ott van valami ret-
tenetesen fontos, ez pedig a közlésvágy. Ló-
ránt nem tud nem festeni. Ha nem festene, be-
lehalna. Ez a közlésvágy feszíti folyamatosan,
mióta él, és ez fogja ezentúl is vinni. 

Hadd beszéljek arról a képrôl, amit még so-
ha nem láttam, és ami valami iszonyatos erô-
vel hatott rám: Még egy cigaretta a címe. Egy-
szerûen csak azt láttam benne, hogy hihetetlen
felszabadultsággal fest valaki valamit, és ez a
felszabadultság már mindenféle gátlást, min-
denféle pózt levetkôzött. Picasso és Remb-
randt, amikor eljutott az öregkorára, levetkôz-

te az összes bizonyítási kényszerét. Azt hi-
szem, Lóránt is eljutott erre az állapotra, már
nem akar senkinek sem bizonyítani. Kinek,
mit, miért? Ha ez nem volt elég, akkor mi…?
Hanem egyszerûen elkezd úgy festeni, mint,
ahogy egy gyerek fest, önfeledten, elragadtat-
va, belefeledkezve, és egyszer csak örül az
eredménynek. És ebben az állapotban is ez a
lényeg, hogy nem tud rontani. Eljutott odáig,
hogy tévedhetetlen lesz. Én csak egy idô után
jöttem rá, hogy a Még egy cigaretta önarc-
kép, de maga a gesztusrendszer, a felszaba-
dult lényeglátása az olyan fokon magával ra-
gadott, amilyen fokon eddig még egyik Lóránt-
kép sem.

Megrendítô erejû, ugyanakkor felszabadult
öröm és valami olyan mélységes önvallomás,
amit tudatosan nem lehet megfogalmazni. Az
a figura, ugyanúgy, mint az elôzô cigarettás
festményen, a képet szüli magában, és a kép
megszületett. Ha az ember elég sokáig él, és
reméljük, hogy ez a dolog teljesen nyilvánvaló
Lóránt esetében, és elég okos, akkor, ahogy
halad a saját maga által kijelölt úton, azon a
lépcsôsoron, amelyiknek mindegyik lépcsôfo-
ka egy-egy elkészült kép, mindegyik kijelöl
egy erkölcsi, etikai, esztétikai irányt. És ezen a
lépcsôn, ahogy halad, egyre magasabbra
emelkedik, miközben észre sem veszi: bölcsül.
Olyan fajta bölcsességre jut, amilyen bölcses-
ségre alkotó ember csak a saját maga által
megélt eredményei mentén juthat. 

Ez a bölcsesség nem tanulható, ez a böl-
csesség a tapasztalásból, a megélt igazságok-
ból, a megélt és kimondott társadalmi és em-
beri felismerésekbôl, valahol abból a mélysé-
ges empátiából születik, amivel ô a világgal
együtt él. Ezen az úton haladva megérti a te-
remtôerô lényegét, azzal a megértéssel, és az-
zal a mélységes alázattal, ahogy eddig is szol-
gálta ezt a népet. Valahogy így szabad, meg
így kell élni.  

FÖLDI PÉTER

*Elhangzott Salgótarjánban, a Nógrádi Történeti Mú-
zeumban, 2008. január 11-én.)

3
2 Egy cigaretta, 1980
3 Madách, 1973
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EEggyy  kkééppíírróó  aa  VVaarráázzssvvööllggyybbôôll
Shah Timor életútfilmje Gaál Istvánról

Shah Timor legújabb filmjében ismét
nógrádi értéket villant fel, ezúttal egy
kiváló nógrádi személyrôl, Gaál Ist-
ván, Kossuth-díjas filmrendezôrôl ké-
szített portréfilmet.

Gaál István Salgótarjánban született
1933-ban. Gyermekkorát az általa
Varázsvölgyként emlegetett Pásztón
töltötte.

A 62 perces filmet átszövik Gaál Ist-
ván visszaemlékezései a gyermekkor-
ról, a római filmfôiskolán töltött évek-
rôl, az indiai egyetemen általa veze-
tett rendezôi kurzusokról.

Filmjei csendes születésének pillana-
tairól beszél – hogyan fonódik össze a
zene, a ritmus, a lüktetés a kép meg-
formálásában; milyen irodalmi, mito-
lógiai, történelmi, mûvészettörténeti,
technikai ismeretek szükségesek a
„képíráshoz”, ahhoz a munkához,
melyek olyan filmeket eredményez-
tek, mint a Pályamunkások, a Sodrás-
ban, a Zöldár, a Keresztelô, a Magas-

Gaál István a Pályamunkások címû film készí-
tésérôl:

„Nyolcéves lehettem, amikor a Szurdokpüs-
pöki felé esô ôrháznál hallottam egy fantaszti-
kus muzsikát, egy gyönyörû zörejt, amely az
emlékezetemben késôbb egy munkadallá ne-
mesedett. Ez nem volt más, mint amikor kram-
pácsolt négy ember. Tehát a sínek talpfái alatt
lévô kavicságat zömítette, amit a vonat szétzi-
lált, tehát veszélyes volt, különösen a kanyar-
ban, hogy labilissá válik. Tehát feszesen kellett
aláverni, hogy tartson. Emlékszem, bámultam

iskola, a Holt vidék, a Legato, a Cse-
repek, az Orpheusz és Eurydiké, és a
Gyökerek.

Ebben a filmben kiemelt helyet kap,
illetve központi téma a Bartók Béla
életútját bemutató, Gyökerek címû
film elkészítése, melynek központi
szimbólumát, a „Gyökereket” a mû-
vész a salgótarjáni Dolinkában találta
meg. 

Shah Timor már a film forgatása
elôtt is jó barátságban volt Gaál Ist-
vánnal, ez a szeretet és bizalom átsüt
a filmkockákon. Végigkísérhette a fel-
vételek minden mozzanatát, és láthat-
ta végsô formájában is. Fájdalom,
hogy október 17-én, Pásztón tartott
bemutatón már üres maradt a széke:
Gaál István 2007. szeptember 25-én
elhunyt. 

IDÉZETEK A FILMBÔL

Schrammel Imre, Kossuth-díjas keramikusmû-
vész, Gaál István katonatársa, azóta is igen jó
barátja meséli a filmben, hogy az ’50-es évek-
ben az volt a szokás, hogy a fôiskola elsô és
második éve után, nyaranta négy hétre behív-
ták a fôiskolásokat katonának. Gaál Istvánnal
Nagykanizsa mellé került. A dobozi nagy-
erdôben kiképzésen vettek részt, amikor egy
társuknak feltörte a lábát a csizma, szepszist
kapott és összeesett. 

„A politikai tiszt azt mondta, hogy hagyjuk
ott békében. – De hát meghal. – Nem érdekes!
– ekkor Gaál Pista odament, felemelte és elin-
dult vele kifelé a lôtérrôl. – El kell vinni kórház-
ba, mert különben valami nagy baj van. A po-
litikai tiszt erre elôvett a pisztolyt, hogy le fog-
ja lôni, mert ez parancsmegtagadás. Gaál Ist-
ván nem törôdött vele, ment tovább. Pedig ez
egy éleslövészeti gyakorlat volt. Több fegyver-
ben volt éles lôszer. Nagyon feszült pillanat
volt, s a lényeg: volt Gaál Istvánban annyi bá-
torság, hogy egy ilyen szituációban a meg-
szállott politikai tiszt fenyegetôzése ellenére a
legemberségesebb megoldást választotta.
Számomra ez az egyik legnagyobb tett. Ha
valaki ezt megteszi, akkor számomra az olyan
rendkívüli embernek számít, aki elôtt minden
esetben megemelem a kalapom.”
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Pesaróban is elsô díjat kapott a fiatal kritiku-
soktól.”
Gaál István Nógrádról:

„Ha azt mondom, hogy Nógrád, akkor az
nekem a  hazám, nekem az a fajta települé-
sem, hogy úgy mondjam, ahol szívesen tanyá-
zom. Szívesen jövök ide és itt is pihenek, mert
ez  a vidék teljesen kikapcsol. A táj jellege
olyan, hogy minden egyes lépésnél bárhová
megyek egy új mûvészi szempontot villant fel,
amit meg lehet fogni, le lehet fényképezni
vagy csak az ember beteszi a kis komputeré-
be, be a kis kredencfiókjába és becsukja és ez
elôjön. Valami elôjön mindig, mert együtt kell
létezni mindig a saját létünkkel, amit nem lehet
fiatalságra és idôskorra felosztani, mert akkor
nagyon nagy baj van. Természetes, hogy a lá-
nyommal és az unokáimmal felszaladok a Kö-
vecses-partra és pörgetünk egy kis alulcsapott
vízikereket vagy sütünk szalonnát, mert ez a
táj felejthetetlen, ez a táj ez vonz.”

SHAH GABRIELLA

5

6

7

ezt a négy embert, mert olyan ütemmel és
olyan ritmussal dolgoztak, ami egyszerûen
másodperccel lehetett volna mérhetô, és em-
lékszem, amikor tátott szájjal néztem ezt a
gyönyörû munkát, ami zárójelben szép munka
kívülrôl, de ha csinálja az ember, a bányászat
után az egyik legnehezebb munka. Már nin-
csen, mert gépek verik alá. S akkor az egyikük
megállt – leállt az egész gyönyörûséges zene,
s azt mondotta:

– Na, beállsz, öcsi? – Be én, mondtam hety-
kén. S odamentem, és picikét a fejembe ütött a
gondolat, hogy kissé elhamarkodott volt ez a
jelentkezés, mert iszonyatosan nehéz volt ez a
csákány. Hát mindegy. Elkezdte a vezér ütni.
És én beléptem a dologba. Vertem alá kb. 20
másodpercig. Hát azt hittem, hogy leszakad
már a kezem. Úgyhogy sajnálatos módon, hi-
bámból leállt az egész. Nevettek rajtam, gon-
dolhatjuk, de annak nagyon örültem, hogy
megértették persze, egy ilyen kisgyerek örül-
het, ha fel tudja emelni. De megdicsértek, mert

1 Gyökerekkel a Dolinkában
2 Gaál István
3 Gabriella és Timor
4 Rajeczky Benjamin székében
5 A forgatás szünetében
6 A Tisza parton
7 Gyökerek

nem estem ki a ritmusból. 
Ez a bizonyos pályamunka volt az, ami

visszaköszönt a fôiskolai éveim alatt. Amikor
fotografálni mentem a Hûvösvölgybe, egyszer
csak messzirôl hallom ugyanezt a csodálatos
hangot, és ennek kapcsán megcsináltam az el-
sô vázlatot.” 

Sára Sándor volt az operatôr, akivel a fôis-
kolán párhuzamos osztályba járt, és együtt ké-
szítették a vizsgafilmjeiket. A bécsi Világifjúsá-
gi Találkozón elsô díjat nyert. 
Nemeskürty István a  Pályamunkásokról: 

„Kétségtelen volt számomra, hogy ez remek-
mû. Nemcsak mint mozgófénykép, hanem a
kép és a hang összedolgozása.”

A Sodrásban címû film egy gyermekkori em-
lékbôl indult ki. 
Nemeskürty István a Sodrásban c. filmrôl: 

„A statisztikai tények azt mutatják, hogy a
Sodrásban 1945 után, vagy inkább 1942, az
Emberek a havason után az elsô magyar mû-
vészi játékfilm, amely a világon osztatlan elis-
merést aratott. Ez azért bizonyos, mert akkori-
ban híres folyóiratok, mint a Sight and Sound,
Bianco e Nero és még néhány más folyóirat
szokása szerint megszavaztatta az általa leg-
nevesebbnek tartott kritikusokat, hogy mit tarta-
nak az év legjobb filmjének. És a Sodrásban
mindegyiknél bejött a legjobbak közé.”
Gaál István a Sodrásban-ról:

„Amikor december végén (1963) elkészült a
film, itt volt Henri Langlois, a párizsi filmarchí-
vum alapítója, és még meleg volt a kópia,
azonnal meghívta, hogy bemutatja a párizsi
Cinemateque-ben világelsô bemutatóra. A film

Varoslako 7  22.4.2008  18:16  Page 21



22

TARJÁNI VÁROSLAKÓ 7/2008

bírt ennyi embert fogadni, és az afgán amúgy
is harcias nép, úgyhogy felfegyverezték ôket,
és a menekültek visszatértek harcolni az oro-
szok ellen.
– Vannak élményeid az orosz megszállásról?

– Hogyne. Képzeld el: este alszol az ottho-
nodban, és egyszer csak valaki betöri az ajtó-
dat, felrugdos téged és a családtagjaidat a ko-
szos katonai bakancsával. Kisgyereket, apát,

FFIILLMMKKÉÉSSZZÍÍTTÔÔKK

1

2

3

amíg 1979-ben be nem jöttek az oroszok. Az
oroszok iszonyúan megsértették ôket, mert fel-
égették a templomaikat, megszentségtelenítet-
ték ôket, és nem olyan kommunizmust akartak
építeni, mint Magyarországon volt a Kádár-
korszak. Jóval agresszívebbek voltak, és eze-
ket a parasztokat egyszerûen elkergették a
földjeikrôl. Fôleg a vallásosabb emberek me-
nekültek Pakisztán felé. Hát, Pakisztán nem

EEggyy  ppeerrzzssaa  ffiillmmeess  SSaallggóóttaarrjjáánnbbaann
Beszélgetés Shah Timorral

Magyarországon sem az én korosztályom, sem a gyermekeink nem ismerik
a háború szörnyûségeit. A televízió képzuhatagában híradós tudósítások keve-
rednek hollywoodi szuperprodukciókkal, nem beszélve a számítógépes prog-
ramok gyilkológépeirôl, amelyek – kétségünk nem lehet felôle – a lelket ölik ki
„játszótársaikból”.

Timor gyermekként átélt borzalmainak közreadása, a személyes hang hite-
lessége talán megsejtet valamit abból a világból, ahol mind a mai napig ártat-
lan gyerekek veszítik életüket, számukra ismeretlen okokból.

Még egy dolog. Ma, Salgótarjánban, az itt élôk közül egyre többen mondják
ki hangosan, hogy – finoman szólva – mennyire nem szeretik városunkat. Az ô
figyelmükbe ajánlanám Shah Timort, aki idegenként, egy másik kultúrából ér-
kezve, fenntartások nélkül szereti ezt a várost, és ezt nem is rejti véka alá. Vá-
roslakó társaim, tanuljunk tôle!

– Timor, mesélj a ’70-es évek Afganisztánjá-
ról.

– Két szót nem ismernek az Afganisztánban
élô emberek: az egyik az irigység, a másik a
stressz. Teljesen mindegy, hogyan próbálod
megmagyarázni nekik, akkor sem fogják meg-
érteni, hogy mi az isten csudája ez a két szó.
Az ottani emberek hegyekben laktak, ôk voltak
a világon a legboldogabbak; ôket nem érde-
kelte, hogy ki volt a miniszterelnök, ôk dolgoz-
tak saját maguknak, mûvelték a földet, és állat-
tenyésztéssel is foglalkoztak. Mindaddig,

anyát, és azt mondja: most pedig én ezt a há-
zat átkutatom, és megnézem, hogy mit rejte-
gettek. És mielôtt elmegy, persze, hogy az
aranyékszereket, meg az értékeket zsebre te-
szi. És még meg is fenyeget, hogy, ha valaki-
nek szólunk, akkor legközelebb még kegyetle-
nebb módon fog viselkedni.
– A II. világháborút megélt magyar lakosság
is tudna errôl mesélni…Miért szállták meg az
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Sok-sok fiatal védte a hazáját, teljesen mind-
egy, hogy milyen nemzetiségû volt, mert, mint
mondtam, Afganisztánban 30 nemzetiség
van, és egyik sem vallja magát kisebbségnek.
A nyugati országok, mint például Németor-
szág vagy Franciaország, fegyverrel, élelmi-
szerrel látták el ôket, mert ez honvédô háború
volt. Az oroszok egyre durvábbak lettek. Fal-
vakat égettek fel, kisgyerekeket, civileket öltek
meg, az iskolákat éjszaka lebombázták. Nem
azért mondom, hogy most engem valaki saj-
náljon, de azt képzeld el, hogy az oroszok
éjjelente nagy magasságban szálló repülôgé-
pekrôl ejtôernyôvel dobták le a bombákat,
hogy ne halljuk meg, ne ébredjünk fel a hang-
jára. Minden éjjel ilyen alagút felé kellett ro-
hanni, de inkább ott kellett volna aludni. Ka-
bulban gyakran elôfordult, hogy éjszakánként
mindenki a háztetôn volt, és imádkozott az
idegen katonák távozásáért. És az oroszokat
ez iszonyúan idegesítette. Sok embert lelôttek
a háztetôkrôl, hogy ne merjenek odamenni a
többiek.
– Hogyan kerültél Magyarországra?

– Viszonylag jómódú perzsa családba szü-

4

5

1 Timor édesapja
2 Kabuli koldus
3 Kabuli utcarészlet
4 Kabul
5 Timor édesapjának mûvei

Kabulban. A kommunizmusnak az volt a pro-
pagandája, hogy majd a kisembereket fogja
támogatni, és „ez az Amerika micsoda go-
nosz állam…!”  Az oroszok az afgán értelmi-
séget vagy megölték, vagy elüldözték otthona-
ikból. A vallásos emberekkel és a papokkal is
ugyanezt tették. De az oroszok arra nem szá-
mítottak, hogy az emberek elmennek Pakisz-
tánba, fegyvert fognak, és visszafordulnak.

oroszok Afganisztánt?
– Afganisztánban királyság volt, és a királyt

az egész afgán nép, a 30 különbözô nemzet-
ség, tádzsikok, üzbégek stb. szerette. Egy csú-
nya napon a királynak az unokatestvére pucs-
csot csinált, és Afganisztán azon a napon lett
úgynevezett demokratikus állam. Akkoriban
nagyon jól éltek az afgánok, és elkezdett fej-
lôdni az ország, már rengeteg gyárat építet-
tek, volt földgáz, kôolaj. Amerika azt akarta,
hogy Afganisztán csatlakozzon a NATO-hoz,
az oroszok meg azt akarták, hogy kommunis-
ta országgá váljon. Az oroszok azt gondolták,
hogy Afganisztán csatlakozni fog a NATO-
hoz, és azt mondták: ha az amerikaiak, ide a
Pamír-hegységbe behozzák a rakétáikat, ak-
kor Oroszországnak vége, inkább gyorsan tá-
madjunk. 

Az oroszok bejövetele elôtt Afganisztánban
rengeteg pénzt fektettek az oktatásba, és sok
afgán fiatal ment Nyugat-Németországba ta-
nulni. Amikor visszatértek, valóban sok csodá-
latos dolgot építettek, rengeteg modern épüle-
tet. Az orvostudomány szépen fejlôdött és a
kultúra is. Rengeteg egyetemet építettek, fôleg

lettem, mert apukám jó nevû író volt az arab
országokban, és Perzsiában is eléggé ismert
embernek számít. 22 könyvet írt eddig, perzsa
nyelven. Persze ezt nem úgy kell elképzelni,
mint amikor egy európai író leül a számítógé-
pe elé, megírja a regényét, és elküldi a kiadó-
nak. Egy perzsa vagy arab nyelven írott könyv
egyszerre képzômûvészeti és irodalmi alkotás.

A családunkban én voltam a legkisebb. Az
osztályban, ahová jártam, negyven gyerekbôl
már csak húsz maradt. A legtöbben aknára
léptek, és vagy a lábukat veszítették el, vagy
meghaltak. Az édesanyám, amikor mentem is-
kolába, mindig félt. Hárman voltunk fiútestvé-
rek, és mindig mondta, hogy a legkisebb fia-
mat élve akarom látni. Képzeld el!

Egyszer elmentünk az egyik barátommal ki-
égett orosz tankokhoz játszani. Ô sem kapott
engedélyt otthonról, én sem. Máskor is men-
tünk már, nem volt semmi baj. Halottak, csont-
vázak voltak a tankokban, nem féltünk, be-
másztunk, játszottunk. Ezen a napon is oda-
mentünk a tankok közelébe, és egyszer csak a
barátomat fejbe lôtték, engem meg lábon. Kis
srácok voltunk, 13 évesek. Az egész a másod-
percnek tört része alatt történt. Nem éreztem
fájdalmat, csak ahogy a lábamat próbáltam
felemelni, akkor estem el. Sok vért vesztettem,
és a kórházban már nagyon fájt. Ha elmúltam

volna18 éves, akkor levágták volna a lába-
mat, de szerencsémre a lövedék nem ért cson-
tot, így nem kellett levágni. Volt mankóm, úgy
jártam az iskolába. 

És akkor csoda történt, bejött az iskolába a
magyar szolidaritásnak egy nemzetközi képvi-
selôje. Akkor már Kabulban szétlôtték a vízve-
zetékrendszert, és nem volt víz, nem volt fûtés.
Hiába volt pénzed, ezeket nem tudtad megvá-
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– A videó pedig a szerelmed lett. Szerelem-
bôl elkezdtél filmeket készíteni, és mindezt
magadtól tanultad. 

– Kiskoromban apukámhoz gyakran jöttek
televíziósok interjúkat készíteni, fôleg franciák,
és olyankor körbekamerázták a házat. Komo-
lyan mondom, majdnem megcsókoltam ôket,
fôleg, amikor magamat is megláttam a tévé-
ben. Nagyon szerettem ôket. Nem kedveltem
azokat az újságírókat, akik csak papírral meg
tollal jöttek. Mondtam is az apukámnak, hogy
minek hozod ide ôket? Azokat hozd, akiknek
kamerájuk is van!

Én a mai napig nem tudom a szakmai nyel-
vet, mert mindent magamtól tanultam. 2001-
ben volt szerencsém beszerezni a legegysze-
rûbb kamerát: akkor készítettem egy felvételt a
városról, és lefilmeztem a szökôkutat is a Fô té-
ren. Elküldtem Pakisztánba a bátyámnak, aki
akkor ott élt, mint menekült. Afganisztánban
rengeteg sivatag van, zöldet nem látsz. Hát,
azt mondja bátyám, hogy neked mekkora sze-
rencséd van! Itt, Pakisztánban, sorban állunk
egy pohár vízért, ti meg ott pazaroltok azzal
a kúttal. Az volt az elsô filmem. De utána el-
kezdtem komolyan foglalkozni vele. Egyszer
Pásztón volt Erdei Sándornak egy kiállítás-
megnyitója, amit felvettem, és azt az anyagot
már számítógéppel vágtam meg. Szilasi And-
rás megnézte, és azt mondta, hogy elviszi a
tarjáni tévének. Akkor azt gondoltam: ha most
meghalok, az se baj, mert már mindent elér-
tem, amit akartam. Mert kiskoromban azt
mondtam az anyukámnak, hogy addig nem
halok meg, amíg egy filmemet nem vetítik le
valamelyik televízióban.

Az emberek között is népszerû lettem, mert
amikor a postára kerültem, akkor csomagot
kézbesítettem, így sokakkal megismerkedtem.
A mai napig emlékeznek rám, és mindig kér-
dezgetnek: mikor csináltad ezt a filmet, mi lesz
a következô? Van, amikor ôk javasolják, hogy
mirôl készítsek felvételt. Úgy érzik, kicsit az ô
fiuk vagyok, az ô nevelt gyerekük.

Telefonon elmondtam az anyukámnak, hogy
a Duna TV-n lesz a Nógrád megyét bemutató
filmem.  Mire ôk vettek egy parabolaantennát,
hívtak szakembert, beállították a Duna TV-t, és
megnézték Nógrádot. Sok ember videóra is
felvette. Nem hiszed el, a ház tele volt afgá-
nokkal, lelkendezett anyukám. Azt mondja,
ilyen gyönyörû zöld helyet még elképzelni sem
tudtak eddig. Nem értette a magyar nyelvet,
de ahogy nézte, titokban írt egy verset: 

„Ha a világon valahol van mennyország,
ez a hely, ez a hely, ez a hely.”

Képzeld el azt az örömöt, amit éreztem,
hogy az édesanyád elküld téged egy idegen
országba, és utána ebben az idegen ország-
ban készítesz egy filmet, amit ô otthon meg tud
nézni, és nagyon büszke rád, a fiára. Azóta

felkelni reggel, hogy ne reszkessek attól, mikor
jön a bomba! Azt mondja, ha a vizsgát jól le-
teszem, elvisz Magyarországra. Megyek ha-
za, szaladok anyukámnak az ölébe, mondom
neki: elvisznek Magyarországra. Hogy milyen
ország ez, nem tudtuk.  Eltelt egy hónap, két
hónap, reménykedtünk. Egy napon megjött a
levél, és elindultam Magyarországra.

Az itteni iskolában hét hónapig csak a ma-
gyar nyelvet tanultunk, és utána azt mondták,
hogy irány Salgótarján, és ott tanulhatunk au-
tószerelô szakmát. De nem nagyon akartam.
Mondták, hogy ne szakadjunk el egymástól.
Jobb, ha négyen vagytok afgánok, és minden-
ki autószerelô. A jövôben majd ez hozza a
pénzt, biztattak. 1989-ben végeztünk az isko-
lában, és utána olyan nagy szerencsém volt,
hogy magyar állampolgárságot kaptam. El-
mentem Németországba, ott dolgoztam egy
McDonald’s-ban. 1992-ben lejárt a munka-
szerzôdésem, utána visszajöttem szeretett vá-
rosomba, és azóta az itteni postánál dolgo-
zom.
– Hogyan alakult a családod sorsa Afganisz-
tánban?

– Tizenöt éves koromban, 1984 decemberé-
ben jöttem Magyarországra, és csak tizenhét
év múlva, 2001-ben találkoztam újra a szüle-
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6

sárolni. Szóval, jött ez a magyar ember, aki
szôke volt, szemüveges, és azt gondoltam: az
csak orosz lehet. Kiabáltam vele, hogy: „Vi-
gyétek innen a mocskos fegyvereiteket, mi
csak élni akarunk, miért kell nekem minden éj-
jel gödörben aludnom miattatok?!”  Ô halkan
azt kérdezte, hogy mi a kívánságom? Bátran
elé álltam, és azt mondtam: úgy szeretnék egy-
szer annyi vizet inni, amennyit akarok, és úgy

immel, akik 2000-ben költöztek Indiába a
tálib rezsim elôl. Az egyik bátyám Afganisz-
tánban légiforgalom-irányító, a másik Német-
országban él. Azóta a szüleimmel négyévente
találkozunk. Hál’ Istennek, most már van inter-
net, mobiltelefon; ahogy béke lett Afganisztán-
ban, gyorsan elterjedtek ezek a hálózatok.
Csak az a baj, hogy a szüleim idôsebbek let-
tek. 
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már volt szerencsém a Magyar Televízióval is
közösen dolgozni. 
– Mit gondolsz Afganisztán jövôjérôl?

– Afganisztán szerintem olyan, mint egy ék-
szerdoboz, csak még nem nyitották ki. Renge-
teg olyan ásványi anyagunk van, ami világ-
szerte mindenkinek kell. Csak elôször meg kell
szilárdítani a demokratikus államot.
– Hányan élhetnek most Afganisztánban?

– A hetvenes évek végén 22 millióan vol-
tunk, de most, ha 7 millióan laknak ott, akkor
sokat mondok. Rengetegen meghaltak. Elme-
sélek neked egy csúnya dolgot. Az oroszok ar-
ra is képesek voltak, hogy gyerekjátékokba
rejtsék a bombákat. Ezeket helikopterrôl dob-
ták le, a gyerekek hazavitték és a játékok éj-

szaka felrobbantak. És hiába mondták a szü-
lôk, hogy nem szabad haza hozni, a kisgyere-
kek elhozták és eldugták a házban… Nekem
két unokatestvérem is így halt meg, a család-
jukkal együtt.
– Hol hallottál elôször Gaál Istvánról?

– Új-Delhiben voltam, a szüleimet megláto-
gatni. Egyszer álltunk a sorban, valahol egy
emberrel, aki tolmácsolt nekem. Ahogy beszél-
getünk, a hátunk mögött valaki megkérdezi,
hogy milyen nyelven beszélünk. Mondtuk,
hogy magyarul, mire ô: én ismerek egy ma-
gyar embert, professzor István Gaál, filmren-
dezést tanít Indiában. Mire én: nem ismerek
ilyen nevû magyar filmrendezôt, ô biztosan né-
met vagy francia. És amikor a kedves felesé-

gem elmondta, hogy Gaál István magyar, Sal-
gótarjánban született és Pásztón gyerekeske-
dett, akkor nagyon elámultam. De tudod, én
nem vagyok magyar származású, nem ismer-
hetek mindenkit.

Pista bácsit nagyon szerették világszerte. Ez
most derült ki számomra, ahogy készítettem ró-
la ezt a filmet. Tanított is engem, adott egy
könyvet, hogy olvassam el és írjam meg róla a
véleményemet. Vagy adott egy festményt,
hogy elemezzem. Nagyon komolyan foglalko-
zott velem. Mutattam neki az elkészült anya-
got, mondja már meg, jó vagy nem jó. Azt
mondja: ez a te filmed, Timor. 

Szegénykém, mielôtt meghalt, csak engem
engedtek be hozzá elbúcsúzni. Olyan jó bará-
tok lettünk, a gyermekévé váltam, fogta a ke-
zemet, és azt mondta: Timor, megköszönöm
neked ezt a filmet! Elôtte nem tudtam sírni, de
komolyan mondom, ahogy kijöttem a kórház-
ból, mint egy kisgyerek… Akkor nem sírtam
ennyire, mikor 14 évesen elbúcsúztam az
édesanyámtól Afganisztánban. 
– Mi lesz a következô filmed?

– Ifjabb Szabó István szobrászmûvészrôl ké-
szítek egy portréfilmet, már elkezdtem a mun-
kát, úgyhogy ez lesz a következô.

KOVÁCS BODOR SÁNDOR

9

10

11

6 Kilôtt tank
7 Afgán katonák
8 Timor és bátyja
9 Kabul
10 Kabuli piac
11 Afgán gyerekek

FFIILLMMKKÉÉSSZZÍÍTTÔÔKK
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Mi is a baj tehát az idegenforgalommal? 
Az idegenforgalommal semmi baj nincs. 
Véleményem szerint a döntéshozók rosszul

közelítik meg az idegenforgalom kérdését.
Salgótarján északi régiójában, amely ugye,

zászlóshajóként mutatja az utat a Völgyváros
elôtt, idôrôl idôre felbukkan a lakossági igé-
nyekben az idegenforgalom fejlesztésének a
szükségessége. Az emberek, vagy legalábbis
egy csoportjuk legalább a lakossági fórumo-
kon felveti ezt a kérdést.

A politika gyors és kényelmes választ talál.
Igen, foglalkozunk a problémával, megtervez-
zük, megpróbálunk rá forrást szerezni…

Foglalkoznak a problémával? Igen… ta-
lán... lehet...

Megtervezik? Nem.
Nem, mondom ezt annak ellenére, hogy a

turisztikai, városmarketing-, kistérségi, térségi
tervek terjedelme vetekedhetne a világiroda-
lom remekei könyvsorozatéval. Ezek ugyanis
inkább elképzelések, mint tervek, amelyek
ugyan valóra válhatnak, és sikerük is lehet, de
kockázatosak.

Miért is állítható ez?
Nem a valódi igényeken alapulnak.
Az emberek az idegenforgalom fejlôdésétôl

társadalmi-gazdasági elônyöket várnak. Mivel
a Zászlóshajó, vagy Hegyváros jelentôs ré-
szén nincs csatornázás, az utak állapota he-
lyenként kritikán aluli, az utóbbi évtizedekben
nem történtek nagyobb fejlesztések, az itt élô
emberek némi szorongással veszik tudomásul,
hogy a világ elhalad mellettük. Ma már az itt
élô fiatalok is szeretnének kábeltévét nézni,
széles sávon internetezni, netán egy jól kar-
bantartott sportpályán sportolni… Szóval, a
21. században élünk, ezt valahogy felfogtuk,
de nem érzékeljük…

Természetesen az emberek is keresik a vá-
laszt. Mivel már több mint hetven éve napiren-
den van a turizmus, és ehhez kapcsolódik a tu-
dat, hogy egy valóban szép tájon élünk, néhá-
nyan összerakják ezeket a mozaikokat, és
megoldásként javasolják az idegenforgalom
fejlesztését. Az itt élôk szeretnének normális
utakon hazajutni, szeretnék (legalábbis a jobb
érzésûek), ha nem az élôvizekbe folyna a

FFoorroogg  aazz  iiddeeggeenn
Egy hegyvárosi szemével

1

2

3

Sokan és sokszor emlegetik, hogy
szükség van az idegenforgalom fej-
lesztésére Salgótarján környékén. És
régóta. És hiába.

Az éppen aktuális helyhatósági vá-
lasztásokon nincs olyan magára vala-
mit is adó párt, amelyik ne hangsú-
lyozná, milyen fontos az idegenforga-
lom fejlesztése. Természetesen min-
denki mély meggyôzôdéssel állítja,
hogy majd ô megoldja ezt a kérdést.

Nos, ez a kérdés már több mint het-
ven éve napirenden van, az idegen-
forgalom azóta is az íróasztal mögöt-
ti problémamegoldás tipikus példája –
és természetesen a problémamegoldó
folyamat végterméke tanulmányok
formájában szintén az íróasztalfióko-
kat terheli. (Ebben a környezetben

KKÖÖRRNNYYEEZZEETTÜÜNNKK

minden elismerést megérdemel a bá-
nyamúzeum kitalálója és fenntartója.)

Az utóbbi években több terv és el-
képzelés is napvilágot látott, minden-
kinek megvan a saját szakértôje és a
saját vesszôparipája e területen. Néha
messzirôl jött emberek mondják meg,
hogy mi lenne nekünk a jó, és néhány
javaslat bizony ideig-óráig sötét árny-
ként lebeg a Karancs és a Medves csú-
csai fölött.

A hegyek között élô polgárok,
mondhatnánk a hegyvidékiek (vagy
hegyvárosiak?), néha úgy kapkodják
a fejüket, mintha egy asztalitenisz-
meccset néznének, ami a Völgyváros
prominensei között zajlik. Egyszer az
egyik bombasztikus fejlesztésrôl be-
szél, a másik új utakat keres… Az
utóbbi évtizedekben hallottunk már
repülôtérrôl, medverezervátumról, le-
betonozott, aszfaltozott természetrôl,
víztározóról, sísáncról, várjátékok-
ról…

A hegyvárosi tehát csak kapkodja a
fejét, és erôtlenül, néha már bizony
kedvetlenül, megpróbál beszállni a
mérkôzésbe, amelynek a tétje végül is
az ô települése, gyermekeinek, uno-
káinak a sorsa.
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Hegyváros szennyvize… Erre megoldás lehet
a turizmus? Nosza!

A politika azonnal reagál rá. Jó. Négy év
múlva újra: Jó. Aztán újra, és újra…majd me-
gint: igen, ezt fogjuk csinálni… Hm. Jaj, csak
nehogy megcsinálják! Illetve csinálják, de ne
így…Szóval, ez rossz megközelítés, ugyanis:

Kedves hegyvárosiak! Ezek a fejlesztések
nem feltétlenül az idegenforgalommal függnek
össze, ezeket az igényeket ma már mindenki
jogosan megfogalmazhatja, ezeket a feltétele-
ket a számotokra biztosítani kell!

Tehát mindezt leegyszerûsítve leszögezhet-
jük, hogy idegenforgalom ide vagy oda, a 21.
századnak megfelelô életkörülményeket kell
biztosítani az északi régió településrészein.

És láss csodát! Ha normális körülmények

alakulnának ki ezen a tájon (pl. infrastruktúra,
megfelelô társadalmi közeg), elôbb-utóbb már
itt hemzsegnének a befektetôk, és a tervekre
azért lenne szükség, hogy az eszement, tájat
nem tisztelô ötleteiket csírájában elfojtsuk.

Amikor az idegenforgalom fejlesztésérôl be-
szélünk, egy vagy több helyi társadalmi prob-
léma is felszínre kerül tehát.

Ez rávilágít a következô hiányosságra.
A tervezéseket nem elôzte meg valódi tény-

feltárás.
Mivel az idegenforgalmi fejlesztési tervek

nem alapos és részletes elôtanulmányokon
alapulnak, ezért igen nagy a tévedés, ha úgy
tetszik a mellényúlás veszélye. Valóban olyan
idegenforgalmat akarunk, amilyet megfogal-
mazunk? Egyáltalán, idegenforgalomról be-

4
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6

szélünk, amikor arra gondolunk?
Mi a mozgatórugója az idegenforgalmi ja-

vaslatoknak? Jó, tudjuk, hogy a hegyvárosiak
szeretnének jobban élni (minimum úgy, mint a
völgyvárosiak), és azt hiszik, hogy a sok-sok
éves elhanyagoltság után talán az idegenfor-
galmi fejlesztések megoldást hozhatnak (már
nem is gondolnak arra, hogy a megfelelô élet-
színvonal nekik is alapból jár).

De miért akarja olyan nagyon az idegenfor-
galmat egy völgyvárosi értelmiségi?

A válasz szerintem nem túl bonyolult. A vá-
ros történetében nagyon kevés olyan közös ne-
vezô van, amely összetartja az embereket,
erôsíti a kötôdésüket. Nincs történelmi városré-
szünk, nincs történelmi múltunk (leegyszerûsít-
ve!). Kevés kivételtôl eltekintve innen-onnan ve-
rôdtünk ide a 18. század végétôl napjainkig.
Egy közösségnek szüksége van az összetartó
erôre. Szerény véleményem szerint az egyik
ilyen kohéziós erô a város természeti környe-
zete. Az, hogy ez ennyire felértékelôdött több
oknak is köszönhetô. Elsôsorban annak, hogy
ez a táj valóban változatos, és a görög filozó-
fusok óta tudjuk, hogy a változatosság gyö-
nyörködtet. 

Az ipari munkásság már a kezdetektôl rekre-
ációs céllal vette igénybe a város környékét,

1 Az egykori fogaskerekû vasút
2 Kirándulók ( fotó: Drexler Szilárd)
3 A salgóbányai I. világháborús emlékmû (fotó: Drexler
Szilárd)
4 Japán turista a Medves-fennsíkon (fotó: Kovács Lea)
5 A Dornyay Turistaház (fotó: Drexler Szilárd)
6 Babcséplés az ’50-es években
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kevés kapaszkodónk van, nagyon kevés…
Talán nem is kevesen azt gondolják, hogy a

szimbólumainkat az idegenforgalmi fejlesztés
feltámasztja, életben tartja. De bele kell-e eb-
be feltétlenül az idegenforgalmat kevernünk?

Mindenekelôtt tehát a saját múltunkkal, saját
szimbólumainkkal kellene törôdnünk, a saját
lelki nyugalmunk, a városhoz való kötôdés
erôsítése érdekében kellene a táji, kultúr- és
ipartörténeti emlékek megôrzésével foglalkoz-
nunk. Közösségünk identitástudata érdekében
kell lépéseket tennünk.

Ez a jövô generáció városépítô munkáját
alapozza meg!

Ehelyett mi történik? Szemlesütve beszélünk
a városunkról, vagy éppen nyegle nemtörô-
dömséggel, durva kívülállással: „Nincs ott
semmi”!

Ez valójában önvédelmi reflex.
Figyeljük meg, nem ritka jelenség, hogy ami-

kor egy társaságban elmondjuk, hogy honnan
jöttünk, még értelmiségiektôl is elhangzik váro-
sunk nevének bántó, a játékosságot nélkülözô,
inkább gúnyolódó, palócos kiejtése. 

Beletörôdôen mosolygunk mi is. Hát igen,
Salgótarján.

Érdekesek a szimbólumaink. 
Sok városban van egy-egy hely, amely szer-

te az országban híres. Elég, ha csak azt
mondjuk: Havas, Tettye, Lánchíd, na ugye?

Beszélhetnénk Salgótarján szimbólumairól.
Pléh Öcsit ugye leromboltuk, a Pipis-hegy vagy
inkább a Meszes-tetô méltatlan állapotban
van, a Karancs Szálló önmaga paródiája, a
garzonház, mint a modern város szimbóluma
nem jött be. Szimbólumok voltak ezek? Talán
nem is jutottak eddig. Van azonban néhány …
és rövid szünetet tartok, mert talán már meg is
jelent a Tisztelt Olvasó elôtt a Dornyay turista-
ház, a Dolinka és a focipálya, az acélgyár, a
fogaskerekû kisvasút, a Medves fennsík és a
salgói vár. 

Ugye ugye? Természet és ipar?
Sokat lehetne keseregni, hogy mi lett, mi van

ezekkel, de ha elemezni kezdenénk mindet,
akkor, meglehet, tragikusan megnône a ke-
délybetegek száma a városban. Szóval, in-
kább most hagyjuk!

Azért egyrôl beszéljünk, szinte találomra, a
salgói várról.

Kérem, Kedves Olvasó, vegye a fáradságot,
és nézze meg a Nógrád megyei, salgótarjáni
honlapokat, fali naptárakat, kiadványokat.
Na, melyik vár szerepel ott legtöbbször a vá-
roshoz kapcsolva, szinte annak a szimbóluma-
ként? (A rejtvény megfejtése apró betûvel
szedve a fejezet végén olvasható.)

Szóval a salgói vár. 
Csak vár és vár türelmesen.
Ez a vár a város egyik névadója. Salgó. Je-

lentése ragyogó, fénylô. Ez a mi várunk! Ez
van a város közigazgatási határán belül, ez
van az államunk területén, a várhegy ott tor-
nyosul fenségesen a völgy fölött. Ez a mi pira-
misunk, szfinxünk, a vár erdeje a székesegy-
házunk, az itteni csend, érintetlenség az
aranybányánk. 

Errôl a várról írt verset Petôfi Sándor, innen
nézve gyönyörû a táj, innen nézve lenyûgözô
az éjszakai fényekben tündöklô Salgótarján
(Igen! Szép a város a völgyben kígyózó fénye-
ivel!), ez a hegycsúcs az embert a csillagokba
emeli (Petôfi írta, hogy talán nem volt Magyar-
országon vár, mely oly közel lett volna a csil-
lagokhoz, mint Salgó), és csodálatos a várhe-
gyet ölelô erdô. Innen látjuk a Mátra felé futó
hatalmas Zagyva-völgyet, a távolinak és errôl
a hegyrôl nézve valahogy jelentéktelennek tû-
nô Mátrát és a Bükköt, a megdöbbentôen la-
pos Medves fennsíkot, a Karancs meredek ol-
dalú zömök hegycsoportját, és tiszta idôben a
Tátra hósipkás bérceit. Lélegzetelállító a pano-
ráma. 

Érezhetjük itt, hogy a mégoly meleg nyáriVVÉÉLLEEMMÉÉNNYY

7

8
majálisok, kirándulások alkalmával.

A 20. század elején a város értelmiségei,
sôt vezetôi között elkötelezett támogatói voltak
a turizmusnak, a természetjárásnak. Hatásuk
igen erôs és jelentôs volt, napjainkban is érzé-
kelhetô.

Mindezek mellett már korán felismerték,
hogy a városban létrejött ipar túlmutat a szû-
ken vett gazdasági jelentôségén.

Dr. Förster Kálmán polgármester így írt errôl
1929-ben.

„Van azonban Salgótarjánnak két neveze-
tessége, amit valójában érdemes megtekinte-
ni. Az egyik a Kôszénbánya és az ipari nagy-
vállalatok, a másik pedig városunk gyönyörû-
séges környéke.”

Ez a hely tehát az otthonunk. Szépnek tart-
juk a környezetét, érdekesnek és (ma már) di-
csônek az ipartörténeti múltját. Folyamatos
megerôsítést várunk másoktól is, hogy az ott-
honunk szép. Nem csak mi, de egy szegedi,
pécsi, vagy akár egy budapesti ember is meg-
kérdezi a külföldi vendégét: Hogy tetszik a
szülôvárosa? A kedvezô és ôszintén hízelgô
válasz elmélyíti, megerôsíti benne a büszkesé-
get, hazaszeretetet, a lokálpatrióta érzelme-
ket.

Így vannak ezzel a világon mindenhol és így
vagyunk itt Salgótarján környékén mi is. Sôt!
Mi még inkább így vagyunk, hiszen nagyon
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napokon is az esti szellô széllé erôsödik a
hegytetôn, és irigyeljük a hollót, amely hagyja
szárnyába kapaszkodni ezt a fuvallatot, hogy
az alkonyati fényben fészkéhez röpítse. És
igen, mélységes a csönd, halljuk a madár
szárnyának suhogását, és ilyenkor oly közel
van a természet. Ott állunk a salgói vár csú-
csán, a világ kitárul elôttünk.

Ez a hely nem csupán egy vár, nem csupán
egy szikla. Ez az a hely, ahol a történelem, a
természet és a változatos táj közös nevezôje
már túllép a racionális határokon, és az em-
bert misztikus magasságokba emeli. Itt min-
denki a saját lelkével beszélget. 

És még ehhez a szimbólumhoz sem sikerült
megteremteni a helyiek összefogását. Helyette
egy mások által felújított várral büszkélkedünk,
igen, idegen tollakkal ékeskedünk.

Emberek! Ne hagyjuk a várunkat! Ez olyan
hely, amire végre fölemelhetnénk a tekintetün-
ket. Nem kellene szemlesütve járnunk a völgy-
ben. 

De hát beomlik a kútkáva, néha életveszé-
lyes egy-egy lépcsô? Ej, ráérünk arra még!

Egy nem mellékes megjegyzés: A Kincstári
Vagyoni Igazgatóság viszont minden elisme-
rést megérdemel, hogy a vár felújítását elkezd-
te.

(Megfejtés: somoskôi vár)
Kis kitérô a városmarketing irányába.
Turizmus mellett beszélünk városmarketing-

rôl is. A városmarketing most elsôsorban a vá-
roson kívül élôk felé irányul. Mit is adunk el?
Romba dôlt szimbólumainkat? Csodált, de
mégis buldózerekkel és betonkeverô gépekkel
fenyegetett környezetünket, amelynek tisztán-
tartására is képtelenek vagyunk?

Nem kellene a városi emberek irányában is
egy komoly marketing tevékenység? Emberek,
fiatalok! Vannak itt értékek, európaiak, orszá-

gosak, számos dolog van itt, amire büszkék le-
hetünk! Kivételes helyen élünk!

Ha majd a salgótarjániak emelt fôvel járnak
a világban, akkor ez a vidék olyan fényben
fog ragyogni, amely minden városmarketinget
elhomályosít majd.

A helyi társadalom tragikus helyzetben van,
a közéleti szereplôk évtizedek óta ugyanazok,
a politika ép ésszel felfoghatatlan mértékben
áthatja a közéletet, a fiatal értelmiség vagy
nincs, vagy érdektelen. A környezeti tudatos-
ság a béka feneke alatt van, elborít mindent a
szemét. Érdektelenség és tájékozatlanság ural-
ja mindennapjainkat.

A fiatalok nem véletlenül keveredtek ide. Az
általam ismert legutóbbi két ifjúságkutatás
egyik fontos eredménye, hogy a fiatalok sze-
mében is úgy él a város, hogy csodálatos a
természeti környezete, ez az egyik büszkeség-
forrás itt (más kérdés, hogy ez leginkább az el-
múlt évtizedek hatására történhetett, hiszen so-
kan közülük azt sem tudják, hogy melyik a
Baglyas-kô és melyik a Boszorkány-kô.)

A sok lapos tetô miért nem zöldtetô?
Nos, kérem, ne tipródjunk tovább, induljunk

ki ebbôl. A város és a természet együttélését
személy szerint szinte már az extremitásig fo-

koznám. Olyan mértékig, amelyet egyetlen eu-
rópai városban sem sikerült elérni. Új épülete-
ket már csak zöldtetôvel terveznék, még az ed-
digieknél is tovább növelném a zöldfelületek
arányát, rendbe raknám a város környéki ki-
rándulóhelyeket. A házak homlokzatát úgy ter-
vezném, hogy organikus egységet alkossanak
a természettel, a homlokzatokat zöld futónövé-
nyekkel futtatnám be. Áttervezném a tereket, a
természetes ösvényeken készíteném a járdákat
a mostani szögletes formák helyett. Nem fél-
nék a fa térbútorok alkalmazásától, a termé-
szetes anyagokból álló mûalkotások (a fa elô-
térbe helyezésével) kihelyezésétôl, még akár a
belvárosi KRESZ-táblákat is fa oszlopra helyez-
ném. Nyilván rendbe kellene rakni a Dolinkát,
de új rekreációs térséget kellene kialakítani
Zagyvapálfalván, Baglyasalján is. Ilyen park
alakulhatna ki a Baglyas-kô árnyékában is.

Gondoskodni kellene a várost övezô erdôk
védelmérôl, maradjanak meg az erdôfelületek
a jelenlegi arányukban itt.

A Meszes-hegy, mint egy természetes sziget,
nagyon sok lehetôséget rejt magában, egé-
szen Károlyiig.

Felül kellene vizsgálni a halódó zöld terüle-
tek helyzetét, a gyomos, gazos telkeket, árok-
széleket. Helyezzük a vezetékes infrastruktúrá-
kat (pl. a peremrészeken) a föld alá, legyen
több vízfelület a városban (pl. a déli városré-
szekben is) stb. 

Természetesen rendbe kellene rakni, meg
kellene ôrizni a peremrészek zöldterületeit.
Nagyon fontos lenne, hogy megfelelô sportpá-
lyák alakuljanak ki ezeken a részeken.
Salgóbányán a fiatalok két kocsma között ját-
szanak, ugyanakkor volt ott is egy focipálya,

7 Színjátszók (fotó: Drexler Szilárd)
8 Réti kereszt a Medves-fennsíkon (fotó: KBS)
9 Vízválasztó (fotó: Drexler Szilárd)
10 A Salgói vár (fotó: Drexler Szilárd)
11 Salgóbánya (fotó: Drexler Szilárd)
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A jelenlegitôl eltérô összetételû, igényû la-
kosság esetében minden bizonnyal a nagyobb
méretû idegenforgalom átlépné a társadalmi
tûrôképesség határait, hiszen a lakosság a
nyugalom, béke szigeteként választotta ezt a
tájat. Gondoljon bele, Tisztelt Olvasó, a fejlett
világnak már alig van olyan szöglete, ahol, ha
körülnézünk, nem látjuk a mindent behálózó
távvezetékeket, a tájképet rongáló építménye-
ket. A Medves-fennsík ilyen. Apróság? Koránt-
sem az! (Bár a terepmotorosok igen komoly
erôfeszítéseket tesznek annak érdekében,
hogy a csendre, kikapcsolódásra vágyó embe-
rek kiábránduljanak a tájból, és nagyon elsza-
porodtak a quad-disznók is).

Az idegenforgalom átgondolatlan fejleszté-
se túlzott méretû beavatkozást és terhelést is je-
lenthet. Kell tehát egy prognózis – mi várható?
Milyen társadalmi közeg alakul itt ki és milyen
elvárások fogalmazódnak majd meg akkor? 

Meg kell vizsgálni az alternatívákat. Nagy
ívû, bombasztikus elképzelések helyett más
utakat is lehet választani…

Vannak ugyanis más alternatívák is. 
Nem feltétlenül csak a turizmus biztosítja a

társadalmi, gazdasági elônyöket. Ezen az ex-
tenzív mezôgazdasági területen érdemes len-
ne megvizsgálni az alternatív jövedelemterme-
lô tevékenységek elterjesztését, a helyi termé-
kek elôállításának lehetôségét.

Nagy probléma, hogy a Hegyvárosnak vi-
dékfejlesztési támogatásokra lenne szüksége,
hiszen itt még gazdálkodhatnának a gazdák,
mûködtethetô lenne a falusi turizmus – ha, HA!
Nem lenne a város része. Hú, gyorsan szö-
gezzük is le, hogy ez most nem egy elszaka-
dási kiáltvány, hiszen nem baj, hogy a város
része, viszont akkor föl kellene kutatni a forrá-
sokat, lobbizni kellene, hogy a vidékfejlesztési
jellegû támogatások és beruházások is megva-
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amelyet viszonylag csekély munkával egy he-
lyi sportpályává lehetne alakítani.

A természet – természetes.
Egy félreértést itt azért el kellene oszlatni:

Sokszor halljuk, hogy a város környékének ter-
mészeti állapota egyre romlik, mert magára
hagyják. Ez valójában csak az emberi beavat-
kozás miatt kialakult területekre igaz. Tehát, ha
valahol építettünk egy ösvényt és nem gondoz-
zuk, akkor ez a mesterséges környezet valóban
keltheti a gondozatlanság látszatát. Fôleg, ha
jó szokás szerint a kiránduló újbarbárok is ott-
hagyják szemetüket vagy törzsi jelüket (volt már
példa arra, hogy a salgói várhoz kiránduló
gyerekcsoport néhány tagjánál festékszóró
pisztoly is volt a hátizsákban).

Ugyanakkor a hideg is kiráz, ha azt hallom,
hogy gondozatlanok az erdeink (most az erdé-
szeti munkákkal ne foglalkozzunk), hiszen egy
erdôben, alapállapotban természetes folyama-
tok uralkodnak. Amennyiben kidôl egy fa, ak-
kor az a természetes. Ettôl nem csúnya az erdô.

Vagy itt van a Medves-fennsík. Ezt a hegyvi-
déki füves pusztát a gazdálkodás alakította ki,
leginkább a külterjes állattartás lenne alkalmas
a fenntartására. Enélkül ugyan lesz fennsíkunk,
de nem lesz olyan, amilyet megszoktunk. Ha
nincs legeltetés, akkor a természetes folyama-
tok átalakítják a táj képét. Ez gondozatlan-
ság? Korántsem az. Más kérdés, hogy önzô
módon mi ezt a füves pusztával változatos tá-
jat szeretjük, így szeretnénk megôrizni. Ehhez
tehát kellenének a legelô állatok. Igen ám, de
ilyenkor mindig újra felvetôdik a gondozatlan-
ság kérdése. A romantikára és a vadvirágos
rétek illatára vágyó, óvatlanul lépkedô völgy-
városi kiránduló ugyanis nem tolerálja a tehén-
szart.

Innen már csak egy lépés választ el minket,
hogy úgy járjunk, mint az a két budapesti kis-
lány, aki a Medves-fennsíkon sírva elszaladt
egy körülöttük csapongó, nagyobb méretû pil-
langó elôl.

Ha valaki nem tud megbékélni a természet-
tel, vagy más elképzelése van a természetes
állapotokról, ember és természet kapcsolatá-
ról, ha az erdôben a kidôlt fa, a legelôn a te-
hénlepény zavarja, akkor az kiránduljon Dis-
neylandbe.

Ma már olvashatunk olyan terveket, amelyek
a tájra, a természetre, nem, mint a létezésünk
alapfeltételére tekintenek, hanem csupán a tu-
rizmus fellendítését szolgáló, fejlesztendô –
technokrata módon értelmezett – környezetre.

Nem a táj, életterünk megôrzése a cél, ha-
nem a fejlesztése a turizmus érdekében. Ez
meglehetôsen torz gondolkodásmód.

Vissza is tértünk a turizmushoz!
Kanyarodjunk vissza addig a pontig, hogy

amikor a helyiek az idegenforgalom fejleszté-
sérôl beszélnek, valójában annak vélt és re-
mélt gazdasági hasznán túl igen komoly társa-
dalmi elônyeit is remélik, például a közösségi
identitástudat erôsítését, az egyéni kötôdés
erôsítését várják tôle – de ezt így nem fogal-
mazzák meg, és ezzel a vetülettel eddig senki
nem is foglalkozott. Ez az egyik indoka, hogy
el kell vetnünk a tömegturizmus iránti vágyun-
kat.

MERT EZ NEM VALÓDI IGÉNY! Egy vélt
gyógymód talán, de a betegséget rosszul di-
agnosztizáljuk!

Visszatérnék a települések megfelelô színvo-
nalú fejlesztésére. Ez ugyanis már önmagában
is jelentôsen növelné az idegenforgalom lehe-
tôségeit. Hogyan is? Itt jön képbe a következô
pont, amely egy újabb hiányosságra hívja fel
a figyelmet:

Az eddigi tervek nem vesznek figyelembe al-
ternatívákat.

A hegyek között élôknek nem kell különöseb-
ben alátámasztanunk, de a völgyvárosiak ta-
lán nem tudják, hogy amennyiben megfelelô
infrastruktúra állna az itt élôk rendelkezésére,
megnône a kereslet a településrészek ingatlan-
jai iránt. Már rövidtávon jelentôs átalakulást
tapasztalnánk a lakosság összetételében, nem
csupán Salgótarjánból, de a fôvárosból és kül-
földrôl is jönnének az érdeklôdôk.
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lósuljanak itt. Nem csak az ipari parkba kelle-
ne vállalkozókat csábítani, de pl. a hegyváros
üres épületeibe is lehetne szorgalmazni a helyi
termékek gyártásával kapcsolatos lehetôsége-
ket.

Ehhez persze kell egy komplex terv, amely
természetesen más mellett a fenntartható ide-
genforgalmi elképzeléseket is tartalmazná és
egy térségi koordinátor.

A tájgazdálkodást és a turizmust össze lehet-
ne egyeztetni. 

Az alternatívák vizsgálatának hiánya, a
komplexitás hiánya, a partneri kapcsolatok ki-
építésének hiánya felhívja a figyelmet az aláb-
bi hiányosságokra:

Nem valódi közösségi tervezések történnek.
A térség vállalkozóit, a helyben lakókat párt-

állástól, nemtôl, kortól függetlenül be kell von-
nunk a tervezési folyamatokba. Erre kiváló
módszerek léteznek. Nem lehet ugyanis ki-
hagyni a helyi embereket. Ne csak a vélemé-
nyüket kérjük, de ismertessük meg ôket a várt
fejlesztés hatásaival is. A káros hatásokkal is:
mondjuk el, hogy egy fejlesztés hatására 50
vagy 5000 ember fog elmenni az ablaka elôtt
havonta. 

Hogyan történhetett meg az, hogy Rónafalu
a legtöbb fejlesztési tervbôl kimaradt?

Miért lehet az, hogy a helyi lakosság nem
értesül, nem kerül bevonásra a régiós fejleszté-
si tervekbe? Miért nem készülnek el fontos ta-
nulmányok? Miért nem vonják be jelentôs mér-
tékben a tenni akaró helyieket, akik talán, azt
kell, mondjam, még bagóért is, pusztán az
ügy iránti elkötelezettségükbôl is szívesen segí-
tenének?

Már a tervezési szakaszban is foglalkozni
kell a társadalmi fenntarthatósággal. Vagy mi
csak a bambán bámuló, folyton útban lévô he-
lyi biomassza vagyunk? 

A fenntarthatóságot már meg sem merem
említeni. Ma már közhelyszámba megy, de
nagyon igaz, hogy ha ezzel nem törôdünk, az
unokáink fogják számon kérni rajtunk.

Mikre utalnak ezek a meglévô problémák?
Nem történt valódi stratégiai tervezés.
A tervezés olyan folyamat, amely során jö-

vôképet alkotunk, célokat tûzünk ki, meghatá-
rozzuk a stratégiai célokat, majd az operatív

14
15
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terveket. Forrásokat térképezünk fel. Mindezek
elôtt megvalósíthatósági tanulmányt, elôtanul-
mányokat készítünk. Minden esetben, de pl.
turizmus esetében mindenféleképpen megvizs-
gáljuk a tervezett fejlesztés lehetséges hatása-
it. Bevonjuk a lehetséges partnereket. Vizsgál-
juk a fenntarthatóságot. Üzleti tervet készítünk.

Pillanatnyilag csak olyan terveket láttunk,
amelyek operatív elképzeléseket tartalmaznak. 

Néhány stratégiai terv kezdemény már léte-
zik, de a fent említett hiányosságok, és amiatt
hogy ezeket a terveket csak néhány ember ál-
lítja össze, kevésbé mûködôképesek.

Nagy problémájuk, mintegy összefoglalva:
– Nincsenek rendes stratégiai rendszerve

foglalva.
– Nem közösségi alapon készültek
– Nincsenek benne valódi partneri kapcsola-

tok.
– A helyi társadalom képviselôi nem kapnak

benne komoly szerepet.
– Sokszor meglévô források alapján lettek ki-

találva (Útra adnak pénzt? Akkor csináljunk az
erdôben egy utat!)

– Nem veszik figyelembe a fenntarthatósá-
got.

A tervek – bármilyen fájó is – jelenleg olya-
nok, amelyeket közösségünk bármely, véletlen-
szerûen kiválasztott öt tagja képes lenne papír-
ra vetni, néhány millió forintért meg talán szí-
nes fedôlapot is csatolnának hozzá…

Hogyan fogjuk üzemeltetni, hogyan fogjuk
fenntartani? Sok esetben ezekre a kérdésekre
a tervek nem adnak választ, amíg egy terv
nem foglalkozik a gazdasági, ökológiai, tár-
sadalmi fenntarthatósággal, addig az csak
egy ötlethalmaz. 
Javaslatok

– Az idegenforgalom tervezésére szükség
van.

– Az idegenforgalmi terv egy térségi terve-
zés része legyen.

– Elôtérbe kell helyezni a stratégiai gondol-
kozást.

– Közösségi tervezéssel, széles partneri ala-
pon kell megtervezni.

– Fenntartható használat elvein alapuljon.
– A természeti erôforrásokat meg kell óvni.
– Elôtanulmányokat kell készíteni.

– Térségi koordinátort kell alkalmazni.
– Prognózisokat kell készíteni.
– Vidékfejlesztési forrásokat kell bevonni.
– A helyi jövedelemtermelés alternatíváit is

meg kell vizsgálni.
– Megfelelô életfeltételeket kell teremteni a

peremrészeken.
– Nem kell félni a helyben élô emberek be-

vonásától - lehet, hogy ez most egyesek szá-
mára meglepôen hangzik, de vannak közöttük
értelmes emberek is.

– A terveket nyilvánosságra kell hozni.
Turisztika, városmarketing terén az egyedül-

álló környezeti feltételekbôl induljunk ki,
ugyanakkor ezen feltételek fenntartható hasz-
nosítása mindig ott lebegjen a szemünk elôtt!

Persze, mindig vannak biztató jelek.
Ez az írás nem egy régi vagy egy mai reg-

náló önkormányzat kritikája, hanem egy kor-
kép. Ilyenek vagyunk. A szemetet nem a VGÜ
vezetôje, vagy a polgármester szórja szét az
erdôben, a köztereken, hanem mi, akik sok-
szor hangosan szóvá tesszük, hogy szemetes
a város.

Nekünk kellene összefogni, egymás vélemé-
nyét meghallgatni. Ha így tettünk volna, akkor
talán a salgói várhegyen nem egy kilátó fo-
gadná a látogatót, hanem egy vár.

Idegenforgalomra szükség van, nem vita-
tom, de úgy érzem más, valós, a helyi társa-
dalmat érintô problémákat is elrejtünk e foga-
lom mögé. Ez egyre inkább egy rossz színjá-
tékhoz kezd hasonlítani, amelyben az idegen-
forgalom fogalmát a szimbólumok megôrzésé-
nek, az infrastruktúra fejlesztésének, a helyi
közösségek összekovácsolásának a szinoni-
májaként használják.

DREXLER SZILÁRD

12 Rónabányai kolóniaházak (fotó: KBS)
13 Rónafalui háztetôk (fotó: KBS)
14 A salgóbányai strand 1962-ben
15 Rónafalui látkép (fotó: KBS)
16 A Medves-fennsík (fotó: Kerényi Tamás)
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2005. január 3-án, két héttel 71. születés-
napja elôtt hunyt el Szakál Imre, a párizsi Ma-
gyar Mûhely egyik alapító szerkesztôje.

1934. január 16-án született a Fehér me-
gyei Zámoly községben, ahol nagyapja, majd
édesapja kovácsmester volt. Ez a falu többek
között arról híres, hogy a második világhábo-
rú utolsó hónapjaiban tizenhétszer (!) cserélt
gazdát: hol az oroszok foglalták el, hol a né-
metek foglalták vissza. Elképzelhetjük, milyen
traumatikus gyerekkori élményei lehettek
Szakál Imrének. A háború után a család Sal-
gótarjánba költözött, ahol Imre rendkívül vallá-
sos, apokaliptikus félelmek között élô édesany-
jának kommunista rokonai éltek. Édesapja
gyári munkás lett; mi, Imrével 1949-ben már
az acélgyári iskolába, majd a Madách Imre
Gimnáziumba jártunk; osztálytársunk volt töb-
bek között Gerelyes Endre, aki az 1957-
1960-as években lett neves prózaíró.

1953-ban érettségiztünk. Két munkásszár-
mazású barátom (Szakál Imre munkás édesap-
ja leplezetlen, vad antikommunista volt, Gere-
lyes Bandié állomásfônök a tarjáni Nagyállo-
máson) – egyetemre mehetett. (Szakál Imre új-
ságíró szakra.) Eötvös kollégiumi ágyukon a
szemeszterközi szünetekben én aludtam, hogy
valami kultúra nekem, az osztályidegennek is
jusson…

1956 novemberében Budapesten, Szakál
Imrével együtt latolgattuk a menekülés esélyeit,
de végül is külön-külön szöktünk – Párizsba,
ahol egyetemisták lettünk. S újra együtt álmo-
doztunk az alapítandó irodalmi folyóiratról,
amely Magyar Mûhely címmel jelenik majd
meg, 1962 májusában. Közben azonban tör-
tént egy s más. Imre – nem bízván az újságí-
rás, az írás kibontakozásának lehetôségében
– a „Sciencepo”-ra, a világhírû politikatudo-
mányi fôiskolára (Ecole Supérieure des
Sciences Politiques) iratkozott be. 1958-ban ô
volt házasságom tanúja; én nem lehettem az
övé, mert – a hivatal packázásait elkerülendô
– Gretna Green-ben kötött házasságot
Margarita Crespo Lopez-zel, ezzel a kedves
spanyol lánnyal. (Lásd a mellékelt újságkivá-
gást.) Imre mindvégig hû barátunk, s több
éven keresztül megbízható munkatársunk volt. 

Az irodalomhoz nem lett teljesen hûtlen:
részt vett a Magyar Mûhely megalapításában,
s kezdetben néhány könyvkritikát is írt. 1965- IINN MMEEMMOORRIIAAMM

3

1

2

1 A France-soir címlapján I.
2 A France-soir címlapján II.
3 Nagy Pál esküvôje

ben váltak el útjaink; az 1965 decemberében
megjelent Kassák Lajos különszámon (13.
szám) szerepel utoljára a szerkesztôbizottság
tagjaként. 

Szakál Imre a hatvanas évek legelején a kül-
földi magyar diákszövetség, az UFHS vezetô-
ségi tagja lett, s közel két évig Genfben lakott.

A diploma megszerzése után rögtön állást
kapott Párizsban, s jól keresô pénzügyi szak-
emberként dolgozott. Egy lánya született. Az
APEH, a francia fôtisztviselôk, mérnökök stb.
nagy befolyású munkaközvetítô- és nyugdíjin-
tézete gazdasági igazgatójaként ment nyug-
díjba. 

Margarétával együtt egész életében túlfeszí-
tett iramban dolgozott. S bár vagyonos ember
lett, viszonylag fiatalon szívinfarktust kapott. A
beteg embertôl sok „jó barát” eltávolodott,
még szabadkômûves elvbarátai közül is töb-
ben cserbenhagyták. 

Betegsége idején, illetve Margaréta korai
halálának hónapjaiban, napjaiban jöttünk új-
ra össze. Ettôl kezdve haláláig gyakran talál-
koztunk. Tôlem négy metrómegállónyira lakott,
egészen 2004-ig, amikor is egészségügyi álla-
pota annyira megromlott, hogy ügyvéd lányá-
hoz kellett költöznie, egy Nantes melletti kisvá-
rosba. Sophie lelkiismeretesen ápolta ôt.

2004 végén Szilágyi Ferenc nyugdíjas ve-
gyészmérnök barátommal még kétszer meglá-
togattuk ôt vidéken. (Jobb napjaiban kínai
származású, adoptált leányunokáját hintáztat-
ta a középkori kastély parkjában.) 2005.
január 3-án reggel halt meg. Nem szenvedett.
A szíve mondta fel a szolgálatot. Hamvait a
spanyolországi Zaragozában, felesége ham-
vai mellett helyezték el.

Párizs, 2008. március
NAGY PÁL

SSzzaakkááll  IImmrree  eemmlléékkeezzeettee
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1–4 Idôsek Otthona Baglyasalján (fotók: Kelemen Tibor)

lalkozás bontakozott ki Baglyasalján,
az idôsek otthona megépítésével.
Nógrád Megye Közgyûlése csaknem
másfél milliárd forint címzett támoga-
tást nyert el a beruházáshoz, de az
sem mellékes, hogy a saját erô 240
millió forintot tett ki. A létesítmény –
ma már a maga valóságában – szinte
városrész a városrészben, falai között
pedig idôskorúakat vesz gondjaiba a
vezetés. Igen, mert az óramû pontos-
ságával végzett munkálatokkal pár-
huzamosan elég az otthonokra váró
százakra gondolni, nem különben pe-
dig arra, hogy a létesítmény közel
száz munkahelyet teremt.

MÚLTIDÉZÔ

S még egy kis múltidézô! Az alapkôletétel-
nél Kiss Péter – akkori – szociális és munkaü-
gyi miniszter egyebek mellett a következôket
mondta:

„A helyes közelítés az, ha úgy beszélünk az
idôsekrôl, mint ahogyan azt a családban is
tennénk, ahogyan idôs szeretteinkrôl gondol-
kodunk. Nem, mint idôsproblémáról, nem egy
idôsödô társadalomról, hanem arról, hogy
szeretteink hosszabb életet élhetnek. A kor-
mány elkezdte több évtizedes tartozását tör-
leszteni az idôsekkel szemben, de sok a teen-
dô. A mai alapkôletétel arról szól, hogy egy
újabb, jelentôs lépést tettünk elôre az idôskori
gondoskodásban, mert hiszen nemcsak 150
idôs embernek jelent korszerû és a családi ott-
honhoz hasonló ellátást, hanem bizonyíték ar-
ra is, hogy Magyarország végre megteheti:

azokról, akiket a szíve közepében érez, egyre
inkább európai módon képes gondoskodni.
Aki rászoruló, mögé kell állni, s akinek ez nem
adatik meg családja körében, mert valami ok-
nál fogva nem tudnak gondoskodni róla, álljon
mögé a nagyobb közösség, álljon mögé az or-
szág. Ma már egy komplex, világos szolgálta-
tási rend van, amely az otthonápolástól a jel-
zôrendszeres szociális gondoskodásig, a nap-
pali ellátáson keresztül a fokozott ápolást
igénylô bentlakásos rendszerig terjed. Az iga-
zi jó megoldás az, amely nem korlátozza az
idôs emberek szuverenitását és megpróbálja
családi körben, illetve saját lakhelyén a lehetô
legtovább fenntartani az életkörülményekhez
szükséges szolgáltatást. Idôsotthonokra persze
szükség van, mert elérkezik az, amikor egye-
dül marad, amikor már csak bentlakásos mó-
don lehet ezt megoldani. 778 ilyen intézmény
van Magyarországon. Évente 4-5 idôsek ottho-
na tud épülni, ebbôl az egyik itt a megyében,
Salgótarjánban.” (Nógrád Megyei Hírlap,
2006. szeptember 9.)

MÉRFÖLDKÔNEK SZÁMÍT

Az építkezéssel a Nógrád megyei építôipa-
ri beruházások történetében is valami egészen
új kezdôdött el. E gondolatot erôsítette a kez-
detektôl Kelemen Tibor (Lakóházépítô Építôi-
pari és Kereskedelmi Kft.), Selmeci Sándor
(1+1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.) és dr.
Tordai Péter (Styl-Bau Építôipari Export Kft.). A
konzorciumban résztvevô cégek ügyvezetôi a
beruházás kezdete óta napi kapcsolatban áll-
tak egymással, gyakran találkoztak a „tett”
helyszínén is, és heti rendszerességgel egyez-
tetô tárgyalásokat tartottak.

Az utóbbi néhány évben cikkek egész sora
jelent meg a megyei sajtóban arról, hogy a
térségben mûködô kis- és közepes vállalkozá-
sokat a pályázati kiírásokban megfogalmazott
feltételek gyakorlatilag kizárják a közbeszer-
zési eljárásokon való részvételtôl. A problé-
mák tolmácsolásának egyik szószólója dr.
Tordai Péter volt, aki a Nógrád Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke. A szakember
mérföldkônek nevezte a konzorcium sikerét a
baglyasaljai beruházáson.

– Korábban sok, elsôsorban az építôipar-
ban érdekelt megyei vállalkozás vezetôje pa-SSZZOOCCIIÁÁLLPPOOLLIITTIIKKAA

1

2006 szeptemberében történt a
baglyasi idôsek otthona alapkôletéte-
le, majd nyomban megkezdôdött a ki-
vitelezés. 2007 az építkezésrôl, a be-
ruházás – laikus szemnek is a látvá-
nyos – elôrehaladásról és befejezésé-
rôl szólt. Ez annál is örömtelibb, mert
ismert: a Nógrád megyei közbeszer-
zési eljárások történetében elôször
három nógrádi gazdasági társaság –
az 1+1 Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., a Lakóházépítô Építôipari és Ke-
reskedelmi Kft., valamint a Styl-Bau
Építôipari Export Kft. – konzorciumot
alakítva végezte az épülô idôsek ott-
hona beruházásának munkálatait.

Néhány gondolat erejéig érdemes
visszakanyarodni az elôzményekhez.
Aki ismerte az évtizedeken át gizes-
gazos terület hányattatását, szurkolt
azért, hogy „valami értelmes” beru-
házás valósuljon itt meg, netán hallot-
ta a legérintettebbek ehhez kapcsoló-
dó mondandóját, vagy megtekintette
a tervrajzokat, annak aligha volt két-
sége afelôl, hogy európai léptékû vál-

SSzzeelleettnnyyii  EEuurróóppaa  BBaaggllyyaassaalljjáánn
Helyben is létezik minôség, szakmai tudás és precizitás
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gét pedig talán az is mutatja, hogy a beruhá-
zásra ötéves garanciát vállaltunk.

A 150 fô befogadására alkalmas intézmény
példaértékû összefogás eredménye a tekintet-
ben is, hogy az alvállalkozók megközelítôleg
kilencven százaléka is Nógrád megyei cég
volt. A beruházás építészeti értéke elérte az
1,4 milliárd forintot, s az objektumot szemügy-
re véve a laikus számára is kitûnik: az épület
minôsége európai színvonalú.

A 13 ezer négyzetméteres terület díszburko-
latú udvaráról tágas elôtérbe toppan a látoga-
tó. Az épület három szárnyból áll, alapterülete
5600 négyzetméter. Mindhárom szárny egy
emeletes, és pihenôudvart fog közre. A bejá-
rattal szemben kápolna fogadja a lakókat,
amelynek külön érdekessége, hogy a felsô
szintrôl is nyitható: itt egy karzaton foglalhat-
nak helyet az otthon lakói.

Az emeleti rész átriumos megoldású, körbe-
járható. Elônyösek a belsô udvarok, az ellátot-
tak mindennapjait változatossá tevô, az el-
csendesedésre vagy éppen diszkrét beszélge-
tésre alkalmat nyújtó teraszok. Valamennyi fo-
lyosó padlófûtésû, mindössze a szobákban ta-
lálható radiátor. A szobák egy része a parkra

nyílik, az emeletiekhez erkély tartozik. Két- és
négyágyas szobákat alakítottak ki, két szobán-
ként saját vizesblokkal: fürdôvel, tusolóval,
WC-vel. A szobák beépített szekrényeiben ké-
nyelmesen elférnek a szükséges ruhák, a tisz-
tálkodó felszerelések. Igény alapján mind a
41 szoba felszerelhetô televízióval, vagy tele-
fonnal.

Az alsó szint „szolgáltató blokkjában” orvo-
si rendelô, pedikûr-manikûr, fodrászat és büfé
kap helyet. Mindkét szinten található egy-egy
pult, ahol a szolgálatos nôvér felügyeli a hoz-
zá tartozó bentlakókat, a pult mellett pedig te-
akonyhát alakítottak ki. Az épületben több kö-
zösségi helyiség biztosítja a különbözô foglal-
kozások megtartását.

Az intézmény parkosított udvarán 56 parko-
lóhely áll az autóval érkezô munkatársak, ven-
dégek, látogatók rendelkezésére, s amolyan
„hangulatjavítóként” szalonnasütô helyet és
egy csobogót is kialakítottak.

JÖHET A FOLYTATÁS

Az európai színvonalú épület megvalósításá-
val a konzorcium vállalkozásai bizonyították:
Nógrádban, helyben is létezik minôségi beru-
házás, mert lehet bízni a helyi vállalkozások
felkészültségében, szakértelmében és szakmai
tudásában. S mivel a munka minôsége foko-
zottan presztízskérdés manapság, mi több, a
közszféra és a helyi vállalkozások együttmûkö-
dése szempontjából is bizonyító erejû – csak
remélni lehet, hogy a hasonló Nógrád megyei
beruházások egyre nagyobb számban való-
sulnak meg Nógrád megyéért, nógrádi cégek
részvételével.

Amikor az alapkô letételekor a konzorcium
tagjai fogadták a gratulációkat, úgy fogalmaz-
tak: amennyiben 2007 végén is hasonló han-
gulatban koccintanak a megyében egyedülál-
ló projekt megvalósítására, akkor jó példát
mutattak, melynek biztosan lesz folytatása.

A koccintás már a sikerre is megtörtént. A
baglyasi idôsek otthonát megvalósító három
cég esetében referenciaként tökéletes a pro-
dukció. Jöhet hát a folytatás.

VASKOR ISTVÁN

4

3

2
naszkodott, hogy kis- és közepes vállalkozás-
ként a nullával egyenlô eséllyel vehetnek részt
közbeszerzési eljárásban – mondta. – Jóma-
gam kamarai elnökként és érdekelt cégvezetô-
ként is kötelezettségemnek éreztem, hogy kar-
doskodjak ezen igazságtalanság ellen. Több
összegzés, statisztika készült az elmúlt évek-
rôl, s szûkebb pátriánkban egyetlen megyei
építôipari vállalkozás sem lett befutó nagy vo-
lumenû beruházáson. Ezeket a munkákat mind
megyén kívüli multik nyerték, a nógrádiaknak
jó esetben alvállalkozói szerep jutott.

– Kétségtelen, hogy az utóbbi években me-
gyénk legnagyobb volumenû építôipari beru-
házása volt a baglyasi, ráadásul ehhez hason-
ló nagyságrendû beruházást korábban helyi
vállalkozásoknak nem sikerült elnyerniük Nóg-
rád megyében – mindezt már Selmeci Sándor
említette. – Ez az elsô eset, hogy konzorcium-
ként három megyei cég – mely közösen tett
ajánlatot – valósíthatta meg egy nagyberuhá-
zást. Ez külön öröm mindannyiunk számára.
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a
pályázat megfogalmazói – a közbeszerzési
törvény elôírásait figyelembe véve – arra töre-
kedtek, hogy a régiónkban tevékenykedô, ide
kötôdô kis- és közepes vállalkozások is tudja-
nak pályázni. Tudvalévô ugyanakkor, hogy
ma már az uniós pályázatok többsége is szor-
galmazza, vagy egyenesen követelményként
állítja a kis- és közepes vállalkozások együtt-
mûködését egy-egy projekt keretében. Más
kérdés, hogy nagyberuházások esetében az
elmúlt években erre az egész országban alig
volt példa, így az általunk közbeszerzési eljá-
ráson sikerrel pályázott konzorcium az úttörôk
egyike.

HATÁRIDÔRE VÉGEZTEK

Ma már gyönyörûen pompázik az épület,
szemnek is kellemes látvány magasodik az
egykori gizgaz helyén. Ám ki gondolta volna
mindezt 2007 elején, amikor elôre nem terve-
zett problémák nehezítették a munkálatokat.

– Az alapozásnál a talajszerkezet miatt
olyan elôre nem látható szakmai problémák-
kal kellett szembesülnünk, amelyek két hóna-
pos csúszást eredményeztek az építkezés ter-
vezett üteméhez viszonyítva – mondta Kele-
men Tibor. – Szerencsénkre az enyhe tél segí-
tett: bepótoltuk a lemaradást. Mivel nem volt
szükség komfortnövelô módosításokra, az év
végére tervezett befejezési határidôt bizton-
sággal tartottuk. Mindez feszített ütemû mun-
kaszervezést kívánt tôlünk, illetve a projektve-
zetést kiválóan végzô Horváth Sándortól, és
határidôre elvégeztük azt, amit vállaltunk. Ér-
dekességként talán elmondhatom, hogy a kivi-
telezésben minden nap „csúszás” egymillió fo-
rintos kötbért jelentett volna. Munkánk minôsé- SSZZOOCCIIÁÁLLPPOOLLIITTIIKKAA
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– Úgy emlékszem arra a mérkôzésre, mintha
ma történt volna! 1966. április 10-én a Cse-
pelt fogadtuk idehaza. Akkoriban a Stécénél
Mészáros József keze alatt új csapat épült, és
abban az évben nem is villogtunk. Ez a talál-
kozó is gól nélküli döntetlenre végzôdött. Sze-
rencsére a vezetôk kitartottak mellettünk, és né-
hány év múlva ez a gárda érte el a Stécé ed-
digi legnagyobb sikereit.
– A gárda a kupában már az 1967-es kiírás-
ban is nagyszerûen menetelt…

– A legjobb nyolc között a fénykorát élô Va-
sas látogatott Salgótarjánba. Óriási élmény
volt az a találkozó! Életem legfontosabb góljá-
nak tartom azt a találatot, amikor Kenderesi
keze alatt becsorgott az a jó kemény passz,
amely az 1–0-s gyôzelmünket jelentette. A
döntôbe jutásért az Újpestet fogadtuk. Nagy
csatában 2–2-re álltunk, amikor Szentmihályi
kirúgása Németh Miki hátát találta el, és on-
nan pattant be a hálóba. Ezzel a góllal nyer-
tünk 3–2-re! A kupadöntôt 1967. november 7-
én rendezték meg a Népstadionban, ahol saj-
nos a Gyôri ETO csapatától egy tizenegyes
góllal 1–0 arányú vereséget szenvedtünk.
– A címeres mezt is hamar magára ölthette…

– Ma is szívesen gondolok vissza arra, hogy
az utánpótlás-válogatottban 1968-tól 1971-ig
szinte állandóan játszottam. Így a pályán
olyan klasszisokkal kerültem szembe, mint a ju-
goszláv Branko Oblak vagy a lengyel
Wlodzimierz Lubanski…
– A Stécé is mutogatni kezdte oroszlánkörme-
it…

– A csapatnál a Marosvári Béla által meg-
kezdett módszeres munkát a Moór Ede, Szabó
Géza kettôs folytatta. A gárda egyre jobban
összekovácsolódott. Az 1970/71-es idényben
a hetedik helyen végezve a vidék legjobb csa-
pata lettünk. Érdekesség, hogy a pályán elért
eredmények alapján az ötödik helyen végez-

tünk volna, ám a kiírás értelmében az 1970 ta-
vaszán lejátszott egyidényes bajnokság helye-
zései alapján „jutalompontokat” kaptak a csa-
patok, és mi az elôzô évi szerény produkciónk
miatt mindössze két pontot hoztunk magunk-
kal. A „vidékbajnoki” cím azonban kárpótolt
bennünket.
– Moór Ede keze alatt élcsapattá vált a
Stécé. Mi volt a mester titka?

– Moór Ede nagyszerû munkát végzett a
csapattal. A sokat emlegetett középpályás so-
runkat is a mester illesztette össze. Korábban
ugyanis más posztokon szerepeltünk, én pél-
dául beállóst, illetve balfedezetet játszottam,
de volt, hogy csatárként számítottak rám. Az
idô azt igazolta, hogy a középpálya volt szá-
momra az ideális hely. Ede bácsi a többieknek
is mesterien találta meg a posztját, s elhitette
velünk, hogy sokkal többre vagyunk képesek
annál, amit addig akár egyénileg, akár csa-
patként nyújtottunk. Ez volt a sikerek titka.
– Répás Béla a nagyválogatott keretébe is be-
került…

– A kispadon ültem 1971 áprilisában, ami-
kor Bécsben Bene Feri két góljával 2–0-ra le-
gyôztük Ausztriát. Pedig a mérkôzés elôtti na-
pon még arra is esélyem volt, hogy kezdô le-
szek az osztrákok ellen. Ez azonban számom-
ra is hihetetlennek tûnt, annyi jó labdarúgó
szerepelt a magyar élcsapatokban. Jó lett vol-
na pályára lépni a nemzeti együttesben, de az
is nagy szó volt, hogy Albert, Bene, Kocsis, Fa-
zekas és a többi nemzetközi klasszis között
számítottak rám a keretben.
– A következô idényben minden idôk legjobb
SBTC-szereplésének örvendezhetett a közön-
ség. Rohan az idô… A bajnoki bronzérem és
az UEFA Kupa-szereplés 35. évfordulóját ta-
valy ünnepelték. Mi volt a sikerek titka?

– Az 1971/72-es idény nemcsak nekem,

– Hogyan fogadta a Príma-díjat?
– Nagyon megtisztelô az elismerés. Úgy vé-

lem, a díjjal az egész életpályámat – labdarú-
gó-, edzôi és a tanári pályafutásomat – ismer-
ték el. A díjat adományozó VOSZ mellett so-
kaknak köszönhetem az elismerést: a szüleim
és családom mellett a Stécénél és a Szénbá-
nyáknál a játékostársaim, edzôim, vezetôim, a
munkatársak, majd a Gagarin iskolában a kol-
légák, gyerekek, mind hozzásegítettek a díj-
hoz. Az utóbbi hat évben, hogy még tudtam
dolgozni a betegségem ellenére, a családo-
mon kívül sok jó barát segítsége kellett.
– Induljunk egy kis „idôutazásra”! Hogyan
kezdôdött a Stécé iránti életre szóló szere-
lem?

– Édesapámmal már ötéves koromtól jártam
a mérkôzésekre, és ott állt elôttem a családi
példa is: Gábor bátyám 1958-tól a Stécé játé-
kosa volt abban a remek gárdában, amelyik a
vidék legjobbja címet is elhódította. 1962-ben
lettem a fekete-fehérek igazolt játékosa. Az ifi-
ben Ménich István egyengette az utamat,
majd a tartalékcsapatban Szabó „Csoszi” Ist-
ván és Wahlkampf Lajos készített fel az élvo-
nalbeli szereplésre.
– Miként emlékszik az NB I-es bemutatkozá-
sára?

ÍÍmmee,,  eeggyy  pprríímmaa
eemmbbeerr!!
Répás Béla, az SBTC legendás játékosa
sajnálja, hogy nem kerültek szembe
a Liverpoollal

1
1 Répás Béla

SSPPOORRTT

Csakugyan, egy príma ember! – azt
hiszem, sok-sokezer SBTC-szurkoló
mellett számtalan játékostársa, tanít-
ványa, munkatársa, ismerôse osztja
ezt a véleményt Répás Béláról, aki
legutóbb a sportemberek között nyer-
te el a VOSZ megyei szervezete által
adományozott Príma-díjat. A korábbi
nagyszerû labdarúgó a Stécé legdi-
csôségesebb idôszakában viselte a fe-
kete-fehér szerelést. A legendás
Szalay, Répás, Básti középpályás trió
„központi” alakja az SBTC színeiben
300 mérkôzésen 26 gólt szerzett,
kulcsembere volt az 1971/72-es NB I-
es idényben bronzérmes bányászcsa-
patnak, amelynek színeiben az UEFA
Kupában is bemutatkozott, s a válo-
gatott kispadjáig is eljutott. Késôbb
szakedzôi diplomát szerzett, s tanár-
ként, edzôként pallérozta a tehetsége-
ket.
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– Nem volt olyan nagy a hajcihô. Érdekes,
de nem is játszadoztunk ilyen gondolatokkal.
Az akkori még más világ volt… Engem bol-
doggá tett, ha az utcán az emberek megállítot-
tak és gratuláltak a gyôzelmünkhöz. Abban az
idényben, amikor harmadikak lettünk, az
egész évben száz-száztízezer forintot keres-
tünk. A játékos mivoltunk révén inkább sok-sok
kedves figyelmességhez, apró elônyhöz jutot-
tunk. Például, ha vásárolni mentünk, az üzlet-
ben mindenbôl a legjobbat kaptuk, vagy a na-
pi ügyek intézése egy picivel könnyebben
ment, mint másoknak. A labdarúgás révén na-
gyon sok olyan ismerôsre, barátra tettünk
szert, akikkel a bensôséges kapcsolatunk évti-
zedek után is változatlanul megmaradt. A fut-
ballból annyit tudtunk elérni, hogy egész élvo-
nalbeli pályafutásunk során összegyûjtsünk
egy lakásra és egy autóra valót.
– Egyszeri és megismételhetetlen siker volt az
SBTC UEFA Kupa-szereplése…

– Nagy élmény volt bemutatkozni a nemzet-
közi kupaporondon, de… Az AEK Athén, bár
argentin profikat is felvonultatott, nem volt
jobb csapat a miénknél. Athénban talán a ren-
geteg nézô, a hatalmas hangorkán, a görög-
tüzek hatására egy kicsit megijedtünk. Ez lehe-
tett az oka, hogy pontrúgásból és szögletbôl
elkerülhetô gólokat kaptunk. De az athéni 1–3
végsô soron nem is volt rossz eredmény. Ha
egy kicsivel rutinosabbak vagyunk, itthon to-
vábbjutottunk volna. Ha már az elsô félidôben
értékesítjük egyik helyzetünket, talán feldobta
volna annyira a csapatot, hogy szünet után ki-
harcoljuk a továbbjutást. Sajnos hiányzott a
csapatból a nemzetközi rutin, ezért nem tudtuk
1–0-s vezetésünk után belôni a továbbjutást je-
lentô találatot, sôt a végén a görögök kiegyen-
lítettek. Nagy lehetôséget szalasztottunk el; to-
vább kellett volna jutnunk, és jött volna a Liver-
pool…

– Élete legszebb gólja…?
– Az új Fradi-pályán egyszer 5–3-ra veszítet-

tünk, de nekem Bálint Laciék gyûrûjében sike-
rült egy szép csel után úgy kilônöm a felsô sar-
kot, hogy Géczi meg sem tudott mozdulni.
– Kik voltak a legnehezebb ellenfelei?

– A legtöbb fejtörést Kocsis Lajos, Varga Zol-
tán és Albert Flórián ôrzése okozta. Ha akko-
riban lehetôség nyílik külföldön profiskodni,
mind a hárman eljuthattak volna Franz
Beckenbauer vagy Johan Cruyff klasszisáig.
– A visszavonulása után edzôsködni kezdett.

– Mind a mai napig élô kapcsolatom van a
labdarúgással, nem is tudnám másképp elkép-
zelni az életem. Szakedzô vagyok.
Edzôsködtem a Nagybátony, az SBTC, a Sík-
üveggyár és a Mátranovák felnôttcsapatánál,
majd az utánpótlásnevelésben találtam meg a
legszebb feladatot, és emellett a Gagarin Álta-
lános Iskolában testnevelô tanárként dolgoz-
tam.
– Ne szaladjunk elôre! Edzôként rengeteg te-
hetséges fiatal játékost indított útjára. Kiket
emelne ki leginkább?

– A Salgó Öblös-Faipari SC-nél végzett mun-
kám során kiemelkedôen tehetséges volt az
1987–88-as korosztály, amelynek tagjai közül
Kerényi Gábor (Diósgyôr), Tolnai Tamás (Új-
pest) és Simon Attila (Szombathely) mellett
még több olyan fiatal játékosom volt, akik a
Ferencváros, az Újpest és a Videoton korosz-
tályos csapataiban is nagyszerûen helytálltak.
Bízom abban, hogy még mindannyian a tehet-
ségüknek megfelelô helyre eljuthatnak.
– Jól tudom, hogy jelenleg is edzôsködik?

– A Gagarin iskolában heti két alkalommal
foglalkozom alsó tagozatosokkal, mindkét cso-
portban 25–30 srác tanulja a labdarúgás
alapjait, és az ôszi-tavaszi diákolimpiai verse-
nyekre is elviszem a gyerekeket. A Stécénél el-
nökségi tag vagyok, és most is sok fiatal játé-
kos leigazolásában segítettem.
– Hogyan látja a tarjáni futball helyzetét?

– Nekünk a megyei bajnokságban harcol-
nunk kell a bajnoki címért, míg az SBFC-nek
az NB III-ban a bennmaradásért. A kiélezett
verseny jót tesz mindkét csapatnak. Kívánom,
hogy a közeljövôben legyen Salgótarjánban
legalább egy jó NB III-as csapat.
–  A Stécén kívül milyen kapcsolata van még
a sporttal?

– A televízió jóvoltából rengeteg jobbnál
jobb csapatok mérkôzéseit láthatom. Emellett
élem a nyugodt nyugdíjas életet. Jut idô sétá-
ra, egy színházra, ebbôl áll össze a napi
programom.

BALÁS RÓBERT

2 Ez volt az aranykor! Répás (jobbról), az SBTC kiváló-
sága kicselezi Szûcs Lajost, a Bp. Honvéd játékosát
3 Répás Béla és felesége egy baráti összejövetelen

SSPPOORRTT

3

2

hanem az SBTC-nek is a csúcsot jelentette. Na-
gyon jó csapatunk volt, s noha a gárdából ál-
talában a Szalay, Répás, Básti középpályás
triót emelték ki, az egész gárdát kiváló labda-
rúgók alkották. A csapat tökéletesen eggyé ko-
vácsolódott, s elhittük, hogy a neves fôvárosi
csapatok közé, az élbolyba is bekerülhetünk.
Baráti légkör uralkodott pályán és pályán kí-
vül, amely mind a mai napig megmaradt.
– Melyik volt a legemlékezetesebb mérkôzé-
se?

– Ha választanom kell az SBTC-ben és az
utánpótlás-válogatottban lejátszott csaták kö-
zül, akkor azt a mérkôzést emelném ki, amikor
1972 tavaszán itthon 15 ezer nézô elôtt 3–1-
re legyôztük a Bp. Honvédot. A találkozó ira-
ma, színvonala, hangulata, a gólok szépsége
alapján ez volt a legnagyszerûbb meccsünk.
– A bronzérem után nagy volt a hajcihô, ün-
neplés?
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