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I N T E R J Ú C S A B Á N B É L A P O L G Á R M E S T E R R E L 

Elhangzott a Civil Rádió, FM 98, Az emberi hang. Demokrácia 
MOST! című műsorában 2007. január 10-én. 

Péterfi Ferenc: Néhány héttel ezelőtt egy Komárom megyei 
kis faluban, Tardoson jártunk. M a esti vendégünkkel, Csabán 
Bélával ott találkoztunk. A z t mesélte, hogy a múlt év nyarán a 
barátai ajánlották neki , hogy induljon el az önkormányzati vá
lasztásokon. Most Tardos polgármestereként köszönthetünk. 

Csabán Béla: Valóban ilyen egyszerűen történt. Indiából jöt
tem haza áprilisban, és körülnéztem, mihez is foghatnék itthon. 

Péterfi Ferenc: Tardosi születésű vagy? 
Csabán Béla: Tardosi születésű vagyok, az állandó lakcímem 

azóta sem változott, de az elmúlt 15 évben nagyon keveset éltem 
otthon. Majdnem egy fél évet töltöttem Indiában, és utána azt 
tervezgettem, hogy most már lecövekelek, építkezésbe fogok, ami
kor május környékén azzal kerestek meg a stácok, hogy vegyek 
részt a választásokon. Nemigen foglalkoztam politikával, a magyar 
politikai élet nem nagyon inspirált, hogy részt vegyek benne. 

Péterfi Ferenc: Ez most nyilván a pártpolitikára vonatkozik. 
Csabán Béla: Igen. A politikusról nekem más ideám van: 

alapvetően a „polisz" védelme lenne a feladata, a polisz pedig 
az emberek közössége. A védelmet persze nem fizikai értelem
ben gondolom, de még csak nem is az irányításukat értem ez 
alatt, hanem az összefogásukat, valamiféle „együttmozgást" ve
lük. D e mivel én nem ilyesmit láttam a poli t ikai életben, nem 
foglalkoztatott a kérdés. Elkezdtem építkezni az erdőszélen, és 
időt kértem a srácoktól. Augusztus környékén újra megkeres
tek. A k k o r azt mondtam nekik: ezt az egészet egy ember nem 
tudja megvalósítani. Annál sokkal drágább az időm, hogy beül
jek egy székbe, építgessem magamat politikailag vagy gazdasági
lag, meghízzak és várjam, hogy nyugdíjba mehessek. De ha tud
tok olyan emberekről, akik mögénk állnának, és tényleg felráz
nánk ezt a falut, akkor beszélhetünk róla. Mert a faluról tudni 
kell, hogy az elmúlt időkben egy kissé „leült". A közösség szétesett, 
a vezetés inkább az adminisztrációra figyelt. A z is volt a szlogen
jük, hogy „működnek az intézményeink". Többször volt velük v i 
tám: mit is értenek intézmény alatt? A válaszukból számomra az 
derült k i , hogy szerintük az intézmény egy halom tégla, amit vala
hogy felraktak, van benne ablak, ha felkapcsoljuk, akkor ég benne 
a villany, és fűteni is tudjuk. Én pedig azt gondoltam, hogy az in
tézmény igazából azokról szól, akik élettel töltik meg. 

Péterfi Ferenc: V o l t olyan érzésed, hogy rád hárítják a fel
adatot, ők meg mossák kezeiket? 

Csabán Béla: Ezt így nem mondanám, hiszen ezek a srácok 
ma is ott vannak, és nagyon sokat segítenek. Jóhiszeműen fel
tételezték, hogyha valaki vállalja, akkor menni fognak a dol
gok. N e k e m erre volt az a válaszom, hogy egy fecske nem csinál 
nyarat, ha nincs egy kis közösségi mag, nem tud újraéledni a fa
lu. A szeptember viszont már arról szólt, hogy több helyre 
meghívtak, baráti közösségekkel ismerkedtem meg, amelyek 
igen fogékonyak voltak a közös dolgokra. 

Kovács Edit: Miért pont te jutottál az eszükbe mint lehetsé
ges polgármester? V o l t erre valami különös okuk? Hiszen, 
ahogy mondtad, elég sokáig voltál távol, ők maguktól is moz
golódtak, te pedig hirtelen pottyantál vissza a faludba... 

Csabán Béla: Sokféle helyen jártam a világban, s talán azt 
feltételezték, hogy valami csak ragadt rám. Amúgy én mindig 

gondoltam a falura, míg távol voltam is. Anyagilag is próbáltam 
segíteni. N e m lettem gazdag, viszont sok jó emberrel találkoztam, 
akik hitelesnek tartottak. Ennek révén tudtam például az iskolá
nak egy kis pénzt szerezni. Gondolták a srácok, van erre képessé
gem. Aztán itt van ez a felturbózott menedzserszemlélet, amelynek 
a nyelvtudás is tartozéka. Én beszélek idegen nyelvet is. A z t is tud
ták, hogy nincs nagy bizniszvénám, tehát nem fogom zsebre vágni a 
pénzt, ha bekerülök. De tulajdonképpen hatalmas bizalmat kaptam. 

Többet éltem külföldön, és ezért nekem ott vannak a baráti 
kapcsolataim. De most már alakul itt is. Feri kérdésére vissza
térve: észrevettem, hogy kezdték egymást meggyőzni az embe
rek. Komoly viták alakultak k i , hogy melyik jelölt az igazi. Sok
szor meg sem kellett szólalnom, Megéreztem, hogy van ebben a 
faluban tűz. A z ember az életét a közösségben éli meg. Attól a 
korábbi mentalitástól, hogy a közösség sokadrangú dolog, elju
tottunk az „együtt egymásért, együtt Tardosért" gondolatig. H a 
nem tartozol valahova, és nincsenek kapcsolataid, akkor hiába 
van bármid, bármekkora az autód vagy a bizniszed. Vo l t ak 
olyan segítők, akik tényleg nagy vagyonnal rendelkeznek, még
is azt érezték belül, hogy ez nem elég. Külföldön is megtapasz
taltam, hogy azoknak is hiányzott valami, akiknek anyagilag 
már mindenük megvolt. Ezt a valamit a közösségben találták 
meg, akartak valahova tartozni. 

Vo l t egy ismetősöm, aki felkarolt egy templomot. Hatalmas va
gyona volt. Azért tette, hogy tartozzon valahova. Akánnilyen gaz
dag lehetsz, de ha lemész az utcára, nem köszönnek az emberek. Az t 
sem tudják, k i vagy. Egy faluban sincsen másképp. Csakhogy ha ott 
teszel valamit, annak elterjed a híre, tudni fogják, k i vagy. 

Péterfi Ferenc: V a n egy megvásárolhatóságon túli szféra? 
Csabán Béla: Igen. H a elhatározod, hogy fölépíted magad 

gazdaságilag ebben a mai világban, akkor 24 órát koncentrálsz 
erre és nincs másra időd. Robotolsz, mész, és az üzleten kívül 
semmi sem érdekel. Ezek a srácok rengeteget güriztek. 40-50 
éves korukra elérték azt, hogy megvan mindenük. N e m kel l 4 
órakor a műhelybe menniük hegesztgetni, mert vannak embereik. 
Bemennek, körbenéznek, a napjuk pedig ott marad üresen. 

Péterfi Ferenc: Miért gondolhatták, hogy te jobb polgár
mester leszek, mint a korábbi? 

Csabán Béla: Szerintem azért, mert én többször is elmond
tam - és most is azt mondom - , hogy a falut vissza ke l l adni az 
embereknek. Lehetőséget ke l l kapniuk, hogy érezzék: ez az ő fa
lujuk. Ezt korábban nem kapták meg. N e m akarok bántani 
senkit sem. A korábbi vezetés olyan világból érkezett, amely
ben az vol t a természetes, hogy egy kézben megfogunk m i n 
dent, az emberek pedig asszisztálhatnak hozzá. N e m volt bele
szólásuk. De akik akár a vagyonuknál, akár a munkájuknál fog
va járták a világot, megtapasztalták, hogy a világ nem minden
ho l így működik. És szeretik ezt a falut - voltatok ott, gyönyörű 
- , itt nőttek föl. Itt töltöttük a gyerekkorunkat. 

Kovács Edit: A faluról még nagyon kevés szó esett. A z t 
megtudtuk, hogy Komárom-Esztergom megyében van, Tardos a 
neve, és valami miatt nagyon lehet szeretni. 

Csabán Béla: Tatához és Tatabányához vagyunk közel. A 
távolságot azzal szoktam az érdeklődő számára érzékeltetni, 
hogy vegyen egy turistabakancsot és induljon el a Kinizs i 100-
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on. És amikor úgy érzi, hogy már nagyon-nagyon nem bírja, 
akkor van Tardoson. Tatától 10 kilométerre, a Gerecsében 
van, ha hátulról közelítjük meg, akkor Tatabányától még 16 
kilométet. Egy völgyben van az egész falu, tehát sokszor előfor
dul, hogy Tatán süt a nap, nálunk meg köd van, vagy fordítva. 

Hozzánk csak a hegyen keresztül tudsz bejönni, 1600-an la
kunk most itt. Erős szlovák hagyományaink vannak. A falut az 
1200-as években alapították, aztán elnéptelenedett és az esz
tergomi érsekség az 1700-as években betelepítette tótokkal. 
Onnantól kezdve a tótok szlovákul beszélő magyarok. A z én 
nagyszüleim még szlovákul beszéltek. V a n olyan néni ma is, aki 
ha pontosan akarja kifejezni magát, szlovákul beszél. 

Kár, hogy ezzel sem foglalkoztak korábban, pedig ez fontos. 
Én sajnos nem beszélek szlovákul, mert nagyon nem szerettem, 
de m i akkor is tót falu vagyunk. A környező falvak sváb faluk. 
Kérdezték, honnan lehet tudni, hogy Tardoson vagyunk. H a 
bemész egy sváb faluba, húsz embert látsz húsz asztalnál és iszo
gatnak. Bemész egy tót faluba, mondjuk Tardosra, húsz embert 
látsz egy asztalnál, iszogatnak, énekelnek és dáridóznak. Tehát 
ezt az érzetet szeretném kelteni a faluban újra, mert mi ilyenek va
gyunk. Most, hogy volt már egy-két rendezvényünk, kiderült, ez 
hiányzik nekünk. H a van is nálunk sokkal jobb, ez a mienk. 

Péterfi Eerenc: M i l y e n korú a lakosság? 
Csabán Béla: Elöregedőben van. A fiataloknak azt mond

ták, hogy nincs munkalehetőség. Én éltem Kanadában is, és a 
munkahelyemig mentem úgy egy-másfél órát, aztán haza is. 
Sokan járnak ugyanígy Budapestre. Közülük többen azt gondol
ták: ha már Budapestre vagy Tatabányára vagy Győrbe járok 
dolgozni, el is költözöm oda, mert mi t csináljak itt a faluban, 
nincs itt semmi. A z persze tényleg szélmalomharc, ha valaki 
helyben akar munkát találni: egy ügyvédnek, egy orvosnak, egy 
jogásznak vagy egy közgazdásznak sosem lesz Tardoson állása. 
Mégis nagy hibát követtek el azok, akik nem tudták a fiatalokkal 
megértetni a helyzetet. Azt a szándékot kellett volna felébreszteni 
vagy felerősíteni, hogy érdemes közösséget létrehozni, olyan falut 
kialakítani, ahol jó élni. S akkor vállalható a másfél órás ingázás -
Budapesten belül is közlekednek ennyit sokan - , mert megéri. 

Péterfi Ferenc: Mitől szerethető ez a hely? 
Csabán Béla: Például tiszta a levegő. Vagy ott vannak a fák. 

Bármikor k i lehet menni az erdőbe, amelynek ezer színe van 
nyáron, télen, ősszel, tavasszal. (Én szeretem az erdőt.) A táj
kép is változatos: hegyes-dombos. H a leesik a hó, megesik, 
hogy nehéz k imenn i a faluból, de ezt vállaljuk. De egy fiatal, 
akinek az élete nagyon pörgős és dinamikus, és meg akarja vál
tani a világot, kevésbé veszi ezt észre. 

Ezért kellene számukra olyan közösséget teremteni, ahol 
vannak batátai, van mivel foglalkozni, ahol lehetnek közösségi 
tereik, klubhelyiségeik - ez utóbbi most van folyamatban. Saj
nos most egy normális vendéglő sincs a faluban. Legyen hát 
egy! A h o v a egy fiatal el tud menni , ott el tud beszélgetni és 
iszogatni. Rendezzünk nekik különféle előadó-esteket! N e m 
nagy sztárokra gondolok. Saját magukból hozzák ezt k i : stácok, 
itt a klubhelyiség, csináljatok, amit akartok. A tizenegynéhány 
vagy húszegynéhány éves srácok, lányok szépen k i is találják 
maguknak. Attól fogják magukénak érezni a falut, hogy „hop
pá, ez az enyém", itt lehetőségem megvalósítani magam, itt en
gem ismernek. H a egy nagyvárosba mész, tömegben leszel, egy 
leszel a millióból. Itt viszont ismernek, és ez számít. 

Péterfi Ferenc: M i l y e n kisgyerekkori élmények, emlékek 
vonzottak vissza a faluba? 

Csabán Béla: Egész életemben rosszul választottam meg az 
iskoláimat. Műszaki dolgokat akartam tanulni, de visszatartot
tak. Értek a számítógépekhez, más egyéb műszaki dolgokhoz is, 
de mindig úgy éreztem, hogy az ember a legfontosabb ebben a 
világban. Elmehetek ugyan egy gyárba, de számomra az arcta
lan munka, csak az agyam dolgozik. S ez nekem nem jelent él
ményt. Nincs köze az élethez, nem éled meg. A m i k o r viszont 
bejön valaki, hogy szeretne egy házat, és látod, hogy itt van egy 
fiatal házaspár, Józsi meg Klári, akkor nekik csinálod a házat. 

Kovács Edit: Házakat tervezel? 
Csabán Béla: Igen, tanultam építészetet, szoktam és szere

tek tervezni. De igazából csak azt akartam mondani, hogy min
den tevékenységem mögött az ember áll. A z egész életemre, a 
polgármesterségre is igaz. 

Gyerekkoromban Tardoson nagy közös udvarok vannak. A 
közös udvar a nagy szegénységet jelzi: az ilyen utca-udvarban 3-
4 ház állt mind a két oldalon. Közös az udvaruk és közös a fa
luk, tehát azzal is spóroltak. Ez maga közösséget jelentett. A z a 
tény, hogy én egy ilyen udvarban nőttem fel, biztosan nagy ha
tással vol t rám. A nagyanyám, a nagyapám, két nagybátyám, 
anyukám, apukám meg én éltünk ott. Hét ember, hét szobá
ban. Még nagyon kicsike lehettem, ezért nem emlékszem a 
részletekre, csak a nagybátyám szokta mondani, hogy én min 
dig nála voltam, nem hagytam őket aludni, mert bebújtam a 
dunyhájuk alá, vagy a nagyapámhoz, ilyenformán velem foglal
kozott az egész család. H a pedig el kellett menniük, átpasszol
tak a szomszédba. O t t is nevelgettek egy kicsit. 

Úgy nőttem föl, hogy mindig volt egy csomó ember körü
löttem. A nagyanyám is ott és így élt. O t t is halt meg. A k i k 
oda, a szomszédjukba beköltöztek, megérezték a nagyanyám
ban, hogy ez nagyszerű dolog. A kisgyerekük szeretett hozzá 
átmenni. V o l t saját nagymamája is, de a K a t i néni, az én 
nagymamám volt az igazi. Később már nem is nagyon hallott, 
de a kisgyerek, akivel állítólag nehéz volt bánni, áttotyogott, és 
nézte, hogy süt a K a t i néni. Olyankor nem sírt, mert érezte a 
melegséget. Ezek az öregek képesek voltak erre. 

Péterfi Ferenc: M i l y e n ma a falu? Fogékonyak az emberek 
az ilyen jellegű törekvéseidre? 

Csabán Béla: Igen nehéz „visszaadni a falut" az emberek
nek. Kialakult bennük egyfajta, nem éppen közösségcentrikus 
gondolkodás, hozzáállás. Mondok egy példát. Épp tegnap jött 
be hozzánk valaki azzal, hogy szeretnék tőletek venni egy tel
ket. Mondom: nekem nincsen telkem, apámnak sincs. N e hü
lyéskedj, válaszolja, tőletek akarok venni egy telket. M i az, 
hogy tőletek? Apámtól, tőlem vagy kitől? N e m , a falutól. 
Mondom, akkor nem tőlem veszed a telket, meg nem tőlünk 
veszed a telket, hiszen éppúgy a tied, mint az enyém. A tőletek 
nem volt más, mint az önkormányzat. M o n d o m neki: figyelj, ez 
a te telked is, azt is mondhatnád, hogy veszek magamtól egy 
telket, mert ez éppúgy a tiéd, mint az enyém. Semmivel sem az 
enyémebb, mint a tied. Aztán végül is megértette, hogy a pén
zéből út lesz, játszótér vagy közvilágítás. Ezt a szemléletet pró
báljuk elfogadtatni az emberekkel. 

H a bemész a tornaterembe, ne törd össze a csapokat, mert 
az is a tied. O t t h o n persze kézzelfoghatóbban az, mert közvet
lenül fizettél érte, itt pedig áttételesen. Hadd legyek optimista! 
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Most már talán azok vannak többségben, akik értik ezt. Például 
karácsonykor egy srác hozott egy csomó égőt dísznek. Megkér
deztem, mivel tartozunk. N e vicceljél már, felelte, hoztam, te
gyétek k i , használjátok föl. Nagyon jó érzés volt. 

Vagy: van az iskola körül körben egy árok, a gyerekek ott szok
tak átugrani. Egyszer csak azt mondja az a stác: tenne oda egy kis 
hidat. Hát mondom, persze. Szépen megcsinálta, ma is ott áll a 
híd, a gyerekek ott ugrálnak át. Vagy egy mai történet: csináljuk a 
járdát, igen jó minőségű anyagból, jó áron. De a régit el kellett 
szállítani. Kértem az egyik vállalkozót, vigye el, és számítsa meg ol 
csóbban. Kikérte magának: ne vicceljél, ez az én falum is. Ezek ap
ró dolgok, de hatalmas öröm. A z emberek szeretik ezt a falut. 

Kovács Edit. Kezdenek az i lyen gesztusok mintává válni? 
Csabán Béla: Igen, most kezd kialakulni: h a ő adott, akkor 

már én is akarjak adni. 
Kovács Edit: Egy faluban nagyon fontos az, hogy legyenek 

terek a közösség számára, hogy legyen egy hely, ahol találkoz
nak. Hosszú távon határozza meg a falunak a jövőjét, hogy van-
e iskolája. Hogy álltok e téren Tardoson? 

Csabán Béla: V a n iskolánk, ahova 114 tanuló jár és van 
hozzá óvoda. M i n d a nyolc osztály működik, de azért érezhető a 
város nem túl áldásos tevékenysége, mellyel a falusi iskola ro
vására akar megerősödni. Nekünk szerencsénk van, mert van 
kétszakos tanárunk, így meg tudtuk oldani a speciális tantár
gyakat. De tudok olyan falvakról, ahol ez nem megoldható, és 
ez olyan anyagi terhet ró a falura, amit az nehezen tud viselni. 
Diva t lett viszont a gyereket beíratni a városi iskolába, mert a 
szülők szerint ott jobb. A falusi iskolák közül a mienk az egyik 
legjobb akár a szakmai munkát, akár a tanulmányi versenyeket 
tekintve. A Hétszínvirág nevű óvodánk sorozatosan nyeri a 
szakmai díjakat, tehát velük sincsen probléma. A művelődési 
házat viszont át ke l l szervezni. Hogy miért? Itt van ez a gyönyö
rű kis falu, az emberek nagyon barátságosak, nekünk pedig k i 
törési lehetőséget jelent, ha megismertetjük magunkat. Ez nem 
tolakodás, nem exhibicionizmus. M e g akarjuk osztani másokkal 
azt, amink van. A h h o z , hogy felfigyeljenek ránk, meg kel l mu
tatnunk a kultúránkat, a hagyományainkat, a művészetünket. 
Ehhez fejlesztésekre van szükség. 

Egy kis falu az M l - e s mellett lehagy minket gazdaságilag, 
mert a logisztikai helyzete sokkal jobb, mint a mienk. De ne
künk meg itt vannak a hegyek, rengeteget lehet túrázni! A 
táncegyüttesünk most lesz 35 éves, ők is elkopogtak már né
hány táncot, van mire alapoznunk. A fejlesztéshez viszont át kell 
szerveznünk a művelődési házat, mert a mostani vezetés nem áll a 
helyzet magaslatán. Meg akarjuk mozdítani az embereket. 

Most volt a nyugdíjas napunk, amelyet most úgy hívunk: a 
„Tisztelet és Törődés Napja Tardoson". Önkormányzati rende
letbe foglaltuk, hogy ünnepnap, s ezen a napon a 65 év fölötti
ek számára a munka nem kötelező. M i n d e n december második 
péntekjén fogjuk megtartani. Készítettünk nekik most egy nagy 
vacsorát - ez korábban is hagyomány volt, csak nem ilyen for
mában - , és mivel operettműsor vol t a kívánságuk, meghív
tunk egy másfél órás előadást. M i n d e n jól sikerült, kiegészítve a 
szokásos szaloncukorral, borral meg a nagyon f inom étellel. 

A r r a gondoltam, hogy nem szükségképpen a polgármester a 
legokosabb meg a legrátermettebb minden kérdésben, ezért 
olyan segítőkre lenne szükségem, akik ezt a falut a magukénak 
érzik. így jött létre egy gazdasági tanácsadó testület, egy művészeti 
- kulturális tanácsadó testület és egy ifjúsági és sport tanácsadó tes

tület. A részvétel önkéntes, a testületek olyanokból állnak, akik az 
adott szakterületen már lettetek valami az asztalra. 

Péterfi Ferenc: Tehát nem is képviselők, hanem akiket va
lamiért meghívtatok a faluból. 

Csabán Béla: Így van. Számomra fontos ezeknek az embe
reknek a véleménye. Tardosiak, de nem feltétlenül itt születet
tek. A k i szereti ezt a falut, azt üdvözöljük. V a n olyan, aki Bu
dapestről költözött le, nem is állandó lakos, de számít a véle
ménye. A m i k o r kiküldtem a meghívókat, reménykedtem, hogy 
a meghívottaknak legalább a fele eljön. Tele vol t a terem. 15 
meghívót küldtem a gazdasági ülésre. Eljöttek mindannyian, de 
utána hallottam, hogy többen rossz néven vették, mert ők k i 
maradtak. Ezért aztán többen vagyunk. H a az emberek tenni 
akarnak a faluért, hagyni kel l őket. M e g kel l persze szabnunk 
egy irányvonalat, amihez az emberek hozzáadják a kapcsolatu
kat, a pénzüket, a tehetségüket mindenféle területen. Vissza
térve a művelődési házra: egy tanácsadó testület fogja majd 
szakmailag és emberileg elbírálni, hogy alkalmas-e a jövendő 
vezető, mert ide olyan ember ke l l , aki 100%-ot tud teljesíteni. 

Kovács Edit : Főállású vezetője lesz a művelődési háznak? 
Csabán Béla: Igen, lesz egy igazgatója. De nemcsak a műve

lődési házzal fog foglalkozni, hanem a falu kulturális életét fogja 
szervezni. Nemcsak magában az épületben szervez programokat, 
hiszen van szabadtéri színpadunk, helyünk kirakodó vásárokra stb. 
Nekem ehhez már nem lenne sem erőm, sem tehetségem, sem rá
érző képességem. Olyan ember kell , aki ebben él, ezzel foglalkozik. 

Kovács Edit: N e m is kifejezetten polgármesteri feladat. 
Csabán Béla: így van. De azért úgy látom, a kis falvakban 

még ez működik: aki ott van a falu élén, az egy személyben 
megmondja, hogy „mi a frankó" a faluban. Én nem hiszem, 
hogy ez lenne a követendő út. 

Péterfi Ferenc: H o l tanultad ezt? Miért gondolod, hogy ezt 
így ke l l csinálni? 

Csabán Béla: Ilyen az alkatom. Én mindig közösségi ember
ként éltem. Most majd talán lesz saját lakásom, de amúgy mindig 
másokkal laktam, például kollégiumokban. Kanadában két évig 
katolikus papnak tanultam, egyfajta képzést ott is kaptam erre. 
Utána Puerto Ricoba kerültem, egy aids-esekkei foglalkozó alapít
ványhoz. A m i k o r valaki megtudja, hogy milyen kórral kel l együtt 
élnie, azt bizony lelkileg megviseli. Ebben próbáltam segíteni, te
hát akkor ott éltem velük. Konzultációkat tartottam azért, hogy az 
aids-eseket visszavezessem az életbe. Ez hét évvel ezelőtt volt. 

Úgyhogy nekem a közösség azt jelenti, hogy együtt dolgo
zunk, mindegy, melyik területen. Lehet az egyház, vagy akár ez 
az aids-es alapítvány is, csak közösen lehet kijönni a gödörből. 
Mer t olyan nincs, hogy az ugyan a te életed, de én mondom 
meg, hogy ke l l ezt vagy azt csinálni. H a te nem érzel rá, hogy 
mit ke l l tenned, a világ legokosabb embere ülhet melletted, 
nem jutsz messzire. Kéz kezet nyújt, egymást húzzuk-vonjuk, 
néha összeveszünk, de együttműködünk. 

A z t gondolom, hogy a faluban is, talán az országban is azt 
kéne megéreztetni, hogy ez a m i földünk. N e m akarok nagyon 
idealisztikus lenni, de itt élünk és egy életünk van. N e m az a 
jó, amikor az ember kis kezébe odaadom a vésőt, hogy élete vé
géig faragja saját mellszobrát. Azokat a mellszobrokat le fogják 
dönteni. A z emlékünk ugyanúgy el fog halványulni. Arca kell 
koncentrálni, ami most van. N e m az a lényeg, hogy most én va
gyok valaminek a főnöke. A n n a k kell örülni, hogy valaminek a 
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része vagyok. A z , hogy része vagyok a falunknak, feladatokkal jár. 
Nekem most éppen az jutott, hogy polgármester legyek. Kész. 

Nek tek az jutott, hogy csináljatok egy jó kis rádiót. Ezek 
különböző feladatok, az embernek pedig meg kel l éreznie, m i 
az, amire ő hivatott, m i az, amivel egy közösség őt meg tudja 
bízni, és akkor azt teszi. Szerintem nem kel l túlmisztifikálni ezt. 
H a pedig lejár az időm, akár mert én érzem meg, akár mert a 
többiek, félre ke l l állni és kész. Egy darabig része vagyok a falu
nak, húsz évig, ötven évig, jó esetben nyolcvan évig, utána 
nem leszek része. Ezt így kel l elfogadni. H a ezt az ember megér
t i , eldobja a vésőt és nem faragja tovább a saját mellszobrát, 
mert nincs értelme. Ez a filozófiája annak, ahogy m i csináljuk. 

Kovács Edit: Többször említetted, hány országban, hány 
földrészen jártál, és valószínűleg nem is említetted meg mind
egyiket. A rádió elfedi, hogy viszonylag fiatal életkorod ellené
re mondod ezeket... 

Csabán Béla: 35 éves vagyok. 
Kovács Edit: .. .Lehet, hogy a hangodból is kihallatszik ez az 

erő, amellyel rendelkezel. Érdekes a történeted: egy kis faluból va
laki hirtelen kikerül a világba. Saját választásod volt? Vagy vélet
lenek alakították így a sorsodat? Még két dolog érdekelne: hogyan 
tud valaki egy ilyen út után így hazatalálni, m i hívja vissza a nagy
világból egy ilyen pic i helyre? A másik: mennyire tartod fontos
nak, hogy például a Tardoson élő fiatalok elmenjenek világot látni? 

Csabán Béla: N e m tudom megmondani, m i hajtott, amikor 
elindultam. De hogy miért tértem vissza? N e m azért mentem, 
hogy anyagilag összeszedjem magam, s nem azért mentem k i , 
hogy lediplomázzak. Tanulási lehetőség adódott. De a nyelvet 
sem azért tanultam, hogy azzal jobban fogok keresni. Azért ke l 
lett megtanulnom a nyelvet, mert megérkeztem egy országba, 
és ott beszélgetni kellett az emberekkel. Hívott a világ, szeret
tem vo lna látni az óceánt. Talán ott kezdődött. 

A z ember kifekszik a tengeren, és csak úgy lebeg. Valahogy 
így képzelném az életet. Jöhetnek az áramlatok vagy a hullá
mok. A vallással foglalkozók tudják: nem mindig az a jó, sőt a 
legtöbbször nem az a jó, amit én akarok, mert ez az egóm. T a 
lálkoztam rengeteg emberrel, aki azt mondta, hogy ezt akarom, 
akármiért. M i k o r pedig megkapta, azt kérdezte: na, most ebben 
m i vol t a nagy dolog? Csak ráment egy csomó időm, energiám. 
Másik megközelítésben: nekünk a lehetőségért ke l l imádkozni. 
N e én határozzam meg, hogy m i legyen az a lehetőség, de ha 
megérkezik, akkor viszont keményen kel l dolgozni. 

A dolgaim is ennek megfelelően alakultak. Itt vol t a világ 
mint lehetőség. Találkoztam egy csomó rendes emberrel s ez 
megfogott, hiszen ettől lesz az ember igazából gazdag. K i m e n 
tem külföldre és k in t ragadtam. Ot thon voltam Kanadában, 
ahogy Puerto Ricoban is. H a a családomról beszélek, sok em
berre gondolok sok helyen. Büszke vagyok arra, hogy közéjük 
tartozhatok. A z élet egy, amelynek vannak különböző aspektu
sai, különböző színei, és ha én minden színt megtalálok ma
gamban meg a másikban, akkor mindegy, hogy h o l vagyok. 
N e m a folytonos harc, hanem az elfogadás a lényeg. 

Egy india i nénike azt mondta nekem, hogy a nyugati embe
rek nem tudnak megöregedni. Festik a hajukat, ráncokat var
ratnak föl. Amikor hatvan éves komákat húsz éves nőkkel látsz, 
azok mind vissza akarják hozni azt a feelinget, hogy „én fiatal va
gyok". N e m vagy fiatal. Hazamész és fáj a derekad, mert már 50 
éves vagy. Őszül a hajad, mert már 70 éves vagy, és ezt így kell el

fogadni. H a pedig ahhoz keriilünk közel, hogy nincs tovább, azt is 
el kel l elfogadni. 50 évvel ezelőtt is tudtuk, hogy egyszer vége lesz. 

Tehát ezért mondom, hogy a mellszoborfaragásnak nincs 
értelme, a mában kel l élni és a mostból ke l l kihozni azt a leg
többet, amit tudok. Ezzel próbálkozunk a faluban is. Mondha
tom azt, hogy létrehozunk egy turisztikai központot, eladjuk 
nyugatra, és akkor jönnek a turisták. De nem fogjuk jól érezni 
magunkat. Lesz egy halom pénzünk, de nem leszünk többé itt
hon. Legyünk otthon, és legyünk egy kicsit szegényebbek. 

Péterfi Ferenc: A szép oldaláról beszéltél a polgármesteri 
munkának, de nyilván vannak konfliktusok is. Nagyon nehéz 
az érdekeket összeegyeztetni. Nyilván ezzel is találkozol. 

Csabán Béla: Vol tak konfliktushelyzetek, vegyük akár a 
művelődési ház átalakítását. Nehéz kimondani , hogy már nincs 
szükség valakinek a munkájára. Vállaltam ezt a feladatot, mert 
ezzel jár. Mer t 1600 embernek, a közösségnek a kulturális, mű
velődési igényeit kielégíteni sokkal fontosabb, mint akármilyen 
komaság alapján azt mondani egy embernek, aki rosszul végzi a 
munkát, hogy akkor te még maradhatsz. A fontos az, hogy ez a 
közösség, amelynek a része vagyok, működjön. H a pedig rossz 
helyen vagyok a része, akkor meg ke l l találnom az alkalmas he
lyet. Hogy ezt mennyire értik meg az emberek? Hát van, aki nem 
érti meg. De én azt gondolom, hogy amíg hazamegyek, addig tu
dok nyugodtan aludni. Mert azt csinálom -hellyel-közzel - amit 
vállaltam,. Egy csomó kontrollt építettem be magamnak, például a 
tanácsadó testületeket. Vagy azt, hogy ha végigmegyek a falun, 
akkor megállítanak. Elindulok reggel nyolckor a munkahelyre, tíz
re érek be, mert mindig megállít valaki, mondanak valamit. 

Péterfi Ferenc: M i l y e n hosszú az út? 
Csabán Béla: Másfél kilométer. Szeretek gyalogolni. 

Olyankor pedig megállítanak. Ezt kéne csinálni, azt kéne csi
nálni - jönnek az ötletek. Tüzet akarunk rakni, én ehhez egy 
gallyacska vagyok, tőlem is égjen az a tűz. De égjen mástól is! 

Péterfi Ferenc: Úgy kerültünk kapcsolatba, hogy kiderült, 
titeket egy helyi rádió is érdekel. 

Csabán Béla: Néhány srácnak lenne hozzá tehetsége. De a 
legfontosabb az, hogy egy ilyen rádió közösségformáló erő. Re
mélem, hogy a segítségetekkel létre tudjuk hozni. Fontos, hogy 
szóljunk egymáshoz. A m i k o r hazajövök és átlépem a Gorbát -
egy kis hegység vagy inkább hegyecske - , vagy bejövök a másik 
irányból a faluba, máshogy dobog a szívem. Bekapcsolom a rá
diót, és ha l lom a haveromat vagy mást, hogy miről beszél. A 
rádió önkifejezési eszköz is lehet. T i is mondtátok, hogy milyen 
sok önkéntesetek van. Talán nálunk is lenne rá igény. Hogy az 
ember odajöjjön, az asszonykórus énekeljen. 

Kovács Edit: V a l a k i esti mesét meséljen. 
Csabán Béla: V a l a k i esti mesét meséljen, vagy ossza meg a 

gondolatait a többiekkel, a hallgatókkal. Vagy ha beesik valaki 
más vidékről, hallgassuk meg. Régen nem volt tévé, az emberek 
leültek, kukoricát fosztottak, közben harminc ember mesélt. M a 
ilyen nincs. Egy ilyen rádió talán vissza tudná hozni ezt az érzést is. 

Péterfi Ferenc: Szóval akkor jól érzed magad! 
Csabán Béla: Igen, van mit tenni! S az fontos! 
Péterfi Ferenc: Köszönjük. 
Csabán Béla: Köszönöm nektek. Én jól éteztem magam itt is! 

Szerkesztette: Kálóczy Katalin 
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