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Idõutazásra hívja látogatóit a szolnoki levéltár

Amikor én még kissrác voltam

A filléres fagylalt, buszjegy és 
mozibelépõ korának gondtalan 
mindennapjait „megédesítõ” tár-
gyak ma már mosolyt csalnak az 
arcunkra. Annak idején azonban 
véresen komoly volt minden. 
Éppúgy meg kellett küzdeni a 
pult alól kínált banánért, mint a 
Jugoszláviából becsempészett far-
merért s a Nyugat egyéb mételyezõ 
hívságaiért. A rendszer közben 
megpróbálta saját márkákkal és 
termékekkel útját állni a beáramló 
„szennynek”. Levi’s helyett volt 
Trapperünk, kóla helyett pedig 
Rónánk és Márkánk, akár többfé-
le ízesítésben is. A ruhásszekrény 
illatosítására használt Fa szap-
pan mellett pedig ott volt a Tomi 
mosóporcsalád, ami évtizedeken 
keresztül öregbítette Szolnok 
nevét. – Munkatársaim, valamint 
ismerõsök bevonásával kutattuk 
fel a tárgyakat, így valamilyen 
módon mindenki hozzájárult 

az anyag összeállításához. Volt, 
aki mesekönyvet, más diavetítõt 
és autós kártyát adott a közös-
be – mondta lapunknak dr. Fülöp 
Tamás igazgató, aki nem elõször 
csempészett hasonló ötletet a 
levéltár falai közé. 

De mit is keresnek egy döntõen 
papírdokumentumok archi-
válását végzõ intézményben a 
mindennapi élet tárgyai? – A kor 
megértéséhez jóval szélesebb 
aspektusban kell vizsgálni a ránk 
maradt emlékeket. S bár a levél-
tár alapvetõen valóban a papírról 
szól, az intézmény nem fordíthat 
hátat az igényeknek, a látogatók 
elvárásainak – vélekedik Reisz 
T. Csaba, a Magyar Országos 
Levéltár fõigazgatója, aki egyelõre 
csupán néhány, a szolnokihoz 
hasonló kezdeményezésrõl tud 
beszámolni. 

Amíg a könyvek fölé 
görnyedõ kutatók víziója uralja 

a levéltárakról alkotott képet, 
nem várható el, hogy az ügynek 
új híveket szerezzen a szakma. 
A szolnoki kiállítás ugyanakkor 
a múzeumnak is üzen, hiszen 
inkább nekik lenne testhezálló 
egy ilyen jellegû tárlat. 

A szolnokiak szerencséjére 
az elmúlt pár esztendõben nem 
egy esetben õk is elõrukkoltak 
hasonlóval. Volt számítógép-
történeti kiállítás, megismerhet-
tük a „Menõ üzletembert” és a 
népi higiénia kapcsán közönség 
elé tárt eszközök is megidézték 
a nevezett kor szokásait. Így a 
„retroéhség” csillapítását szol-
gáló utóbbi bemutatkozások 
nem kioltják, hanem kiegészí-
tik egymást. Ahogy a fenntartó 
Szolnok megyei önkormány-
zat nevében Kovács Sándor, a 
közgyûlés alelnöke fogalmazott: 
„a kétarcú múlt elgondolkodtat-
ja az embert”. 

Ami egyfelõl jólesõ nosz-
talgiát ébreszt, az valójában a 
diktatúra hamis arca. A hitelbõl 
fenntartott jólét, az irányított 
fogyasztás és ellenõrzött ízlés. 
A Kádár-rendszerben ugyan-
akkor már felpuhult a Rákosi-
örökség szinte minden eleme. 
A szabadság illúziója hatotta át 
a mindennapokat. 

A levéltár dolgozói hét tema-
tikus vitrint rendeztek be, hogy 
visszaidézzék az 1960–70-es évek 
vágyott és elvárt életmódjának 
tárgyi emlékeit. Még mielõtt bárki 
is útra kel, hogy megtekintse a 
kiállítást, tájékozódjon a nyitva 
tartást illetõen, az intézmény 
ugyanis nem a múzeumokban 
megszokott rend szerint fogadja 
a látogatókat. A tervek szerint a 
közönség minden héten három 
alkalommal látogathatja majd a 
jövõ év februárjáig nyitva tartó 
idõutazást. Sz. T.

Az Illés együttes slágerének sorait vette kölcsön a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár közelmúltban 
megnyílt kiállítása. A hatvanas és hetvenes évek jellemzõ tárgyait felvonultató gyûjtemény egészséges nosz-
talgiával eleveníti meg a „legvidámabb barakk” mindennapjait.

Az 1960–70-es évek vágyott és elvárt életmódjának tárgyi emlékeit találjuk a levéltári vitrinekben

A tavaszi idõjárásnak köszön-
hetõen egyre több motoros-
sal találkozhatunk az utakon. 
Mivel a balesetveszély ezzel 
a jármûvel közlekedve jóval 
nagyobb, mint egy személyautó 
esetében, a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság munkatársai a 
hónap végére közlekedésbiz-
tonsági akciót hirdettek meg. 

A motorkerékpárra váltás fõ 
okai az egyedi élmény, ame-
lyet ezek a jármûvek nyújta-
ni tudnak, a szabadság érzete, 
valamint a gyorsabb közlekedés 
reménye. A jármûvek kisebb 
méretébõl adódó mobilitást 
gyakran ki is használják a moto-
rosok. Sajnos elõfordul, hogy 
meggondolatlanul teszik ezt, 
amely a közlekedésbiztonsági 

statisztikákban kimutathatóan 
megnyilvánul. 

Európában egy motorkerékpá-
ros halálozási kockázata átlago-
san 18-szor nagyobb, mint egy 
személygépkocsi vezetõjének. 
A motorkerékpáros-balesetek 
számszerû növekedésének több 
oka van, de a rendõrség szerint a 
legnagyobb problémát a jogkövetõ 
magatartás hiánya jelenti. 

A rendõrség szándéka a 
motorkerékpáros közlekedési 
balesetek visszaszorítása. Ennek 
érdekében Pest megyében 
május 28. és 30. között foko-
zott közúti ellenõrzést tartanak. 
A hét rendõrmotoros által vég-
zett kontroll során május 30-
án Budaörs és Érd területe kap 
kiemelt szerepet. ht 

A nagy kárókatona és a sárgalá-
bú sirály kilövésére, riasztására 
kapott engedélyt a biai halastava-
kon halászati tevékenységet végzõ 
cég, melynek célja, hogy megóvja 
az állományt a halakkal táplálkozó 
madaraktól. A riasztásra a Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelõség adta meg az enge-
délyt. – A zöldhatóság azonban 
egyelõre csak a riasztásra adott 
engedélyt – mondta el a Helyi 
Témának Zsichla Gergely, a biator-
bágyi önkormányzat munkatársa. 
– Mivel még tart a költési szezon 

az állomány ritkítása most nem 
lehetséges. A feltételek között sze-
repelt, hogy a költési idõszak után 
az állatok kilövését csak szigorú 
feltételek betartása mellett végez-
hetik. Kizárólag halászati õrök és 
hivatásos vadászok lõhetnek, és 
a vadászat idején az ólomsörét 
használata is tilos. – Mivel a ható-
ság a lõfegyveren kívül más han-
gos riasztó eszköz használatát 
nem engedélyezte, és a riasztást 
az éjszakai órákra megtiltotta, 
ezért remélhetõleg a lakosságot 
sem zavarja majd a madarak gyé-
rítése. ht

Két keréken nagyobb a kockázat

Tavaszi rajzás

Védik a halakat 
az éhes madaraktól

Lövésekkel riasztják el a kárókatonákat


