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Miért a blues illik ezekhez a szöveg-

ekhez?

Eredetileg nem irodalmárnak, hanem

zenésznek készültem, a blues szere-

tete a mai napig meghatározó a szá-

momra. Ma már csak elkötelezett

hallgatója vagyok a műfajnak, de ter-

mészetesen nem az iránta való rajon-

gásom miatt döntöttem úgy, hogy

második kötetem címében is utalok

rá. Részben, ahogyan a bluesgitáro-

sok és -énekesek, egyszerűen csak a

konkrét helymegnevezés céljával

választottam ezt a címet: a Salgó

blues egy olyan könyv, amit Salgótar-

jánban történt eseményekről, itteni

történetekről írtam. Másrészt azért

éltem ezzel a műfajmegjelölő gesz-

tussal, mert a lokalizáláson túl az

általam ábrázolt sorsok szűkebb

(Acélgyári út) és tágabb (Salgótarján)

környezetükhöz való odaláncoltságát

is hangsúlyozni akartam. A kötet

tere/terei speciális, nem mindennapi

múlttal rendelkező városrészt alkot-

nak, és bár az ország (és Salgótarján)

más területei is mutatnak hasonló

jelenségeket, minden városnak meg-

van a saját története és az azzal össze-

függő legendái – a Salgó blues cím

tehát egyedi, azt jelzi, hogy én azokról

a sajátosságokról írtam, amik, úgy

vélem, csakis erre a helyre vonatkoz-

tathatóak.

Ha már blues, ide kívánkozik a Hobo

Blues Band egyik klasszikus nótája

és refrénje: „Oly sokáig voltunk lenn,

nem is tudjuk milyen fenn.” Csak-

ugyan olyan ott lent, ahogy Ön hírt

ad róla? 

Ha valaki valamilyen furcsa oknál

fogva a salgótarjáni munkásko-

lóniák történetéről akar írni egy

szemináriumi dolgozatot, aligha-

nem rosszul dönt, ha az én könyvem

alapján szeretne jó érdemjegyet

szerezni. Nagyon sok szakirodalmat

használtam az írás során, de volt

szerencsém megtapasztalni azt,

ahogyan a várostörténet bizonyos

elemi önálló életre keltek, és ki-

jelölték saját helyüket az íródó kor-

puszban. Így tehát csak részben

voltam hű a történelemhez, vala-

mint a jelen állapotokhoz. Azonban

a napról napra tengődő életet, az

egzisztenciák süllyedő állandó-

ságát, valamint az ehhez a létál-

lapothoz kapcsolódó problémákat

és pénzszerzési, túlélési stratégiákat

igyekeztem a legjobb tudomásom

szerint megmutatni. Magam is a

város lakója voltam, a karaktereimet

létező személyekről mintáztam,

illetve belőlük gyúrtam össze.

Szerzőként természetesen nem

tudom és nem is posztom megítélni

a vállalkozásom sikerességét, min-

denesetre bízom benne, hogy a

híradás magamra vállalt feladatá-

nak eleget tudtam tenni. 
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Salgótarján – Magyar Velence. Tény-

leg voltak szép idők, amikor Nógrád

megye székhelye virágzó ipar- és

bányászváros volt, jelentőségében

Miskolccal vetekedett? És nem arról

volt híres, hogy a sárban úszik, és

bármikor eltűnhet a föld színéről

egy nagyobb földrengés miatt? 

Mielőtt Salgótarján virágzó ipar- és

bányavárossá vált, az állapota ko-

rántsem volt bizalomgerjesztő. Dr.

Förster Kálmán, a város első pol-

gármestere idéz a naplójában egy a

Munka című lapban, 1925-ben megje-

lent szellemes hangvételű írást, mely-

nek szerzője a közutak állapotán

mérve a városvezetés rátermettségét

viccesen jegyzi meg (az idézetből csak

egy mondatot citálnék ide): „Egyesek,

úgy vélik a dolgot megoldhatónak, ha

a város forgalmasabb pontjain komp-

közlekedést szerveznénk.” A három-

szoros polgármesteri ciklust betöltő

dr. Förster Kálmán tevékenységének

köszönhetően a megyeszékhelyi

ranghoz megjelenésében is felnő a

város, de mai arculatát 1956 véres

eseményei után nyeri el. Emléke-

zetpolitikailag is érdekes a sortűz

színhelyének és magának a vá-

rosközpontnak az átépítése: a felis-

merhetetlenségig megváltoztatott

környezettel mintha az eseményeket

akarták volna meg nem történtté

tenni (igaz, már korábban is készül-

tek tervek, de Sztálin halála után a

várakozás időszaka következett,   gon-

dolom, senki sem tudta, milyen meg-

oldások lesznek az ideológiailag meg-

határozott építészetben). Az Acél-

gyári út elején álló házakat, az úgy-

nevezett kolduspalotákat egyébként

pár éve felújították, az Acélgyári út

lakhatatlanná vált munkáslakásait

időről időre szanálják, de rengeteg

hajdanán jelentős épület áll üresen

(például a Karancs szálló). A fiatalok

elmennek innen, és lassan a szüleik is,

hiszen alig van munkahely. A város

már csak azért él, mert vannak, akik

emlékeznek fénykorára. Így éltetik. És

ők még tudnak azokról a legendákról

is, amiket Ön most a kérdésében

említett, és amiket én felhasználtam

a könyvemben. Egymásra íródik tehát

a múlt és a jelen, a fiatalabb generá-

ciók számára sajnos már csak az utób-

bi adódik, mindenesetre én igye-

keztem meglátni és láttatni az öregek

által ismert várost. 

A diktafon használatát többször

említi. Ezek az írások valóban inter-

júk alapján készültek?

21 éves koromig Nógrád megyében

éltem, a családom három generációra

visszamenőleg idevalósi, tehát a

rokoni kapcsolatoknak köszönhetően

első kézből szerezhettem informá-

ciókat a város múltjáról. Másrészt a

Kanizsai Dorottya Egészségügyi

Szakközépiskola diákja voltam, az

intézmény pedig a kolónián, köz-

vetlenül a gyár szomszédságában áll

(az iskoláról is akartam írni a kötet-

ben, de akárhogyan is próbálkoztam,

nem sikerült, körülbelül a negyedik

elkészült szöveg után önállósodott a

könyv). Diákként négy éven át min-

dennap végiggyalogoltam az Acél-

gyári úton, reggel és délután, kapcso-

latba kerültem az ott élőkkel, beszél-

gettem velük. Ekkor persze még terv-

ben sem volt a Salgó blues, viszont

ebben az időszakban szereztem meg

azokat a tapasztalatokat, amik biz-

tonságot nyújtó alapot jelentettek az

alkotómunka során. Egyébként igen,

több rögzített és rögzítetlen beszél-

getést használtam fel. Származásom

miatt nem kellett beilleszkednem, a

diktafon keltette idegenséget pedig a

személyes ismeretségek miatt köny-

nyű volt leküzdeni. 

Szociográfia és elkötelezettség:

hogy érzi, bizsereg még pár ilyen

ciklus az ujjbegyében?

A verseskötetem megjelenése után,

amit szintén a városról írtam, az

elszakadásra törekedtem, arra, hogy

identitásomat ne a származásom,

hanem újabb ismerőseim, a körülöt-

tem élő emberek határozzák meg. Ez

egy bonyolult és hosszú folyamat volt,

ami furcsa módon arra ösztönzött,

hogy jobban megismerjem szülő-

városom történelmét. A távolodás

csak félig sikerült, mindenesetre vilá-

gossá vált a számomra, hogy ki

vagyok, mi a fontos nekem és mit is

akarok csinálni. Mindennek megle-

pően pontos találata az a két szó, amit

a kérdésében használ: szociográfia és

elkötelezettség. De ahelyett, hogy

jelenlegi munkáimról bármit is

elárulnék, inkább próbálom elenged-

ni és az olvasók rendelkezésére bocsá-

tani a Salgó bluest.


