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■■■        ELŐSZÓ ■

Sosem mulasztom el, hogy Cs. Simon Istvánnak a Magyar Szó vagy más, 
délvidéki magyar újság, folyóirat hasábjain megjelent írását elolvassam. 
Pedig nem mondhatnám, hogy könnyebb lesz tőlük a szívem. De talán 
én is úgy vagyok, mint annak idején a nagy magyar költő, Arany János, 
aki egy évvel a szabadságharc leverése után Ősszel című versében így 
dalolt:

Felhőid és zúgó szeled,
A zizegő haraszt, mohar,
Magános tölgy a domb felett,
Bolyongó tűz, hullámmoraj –
Ez, amit lelkem most kiván!
Enyésző nép, ki méla kedvvel
Multján borong… Jer, Osszián,
Ködös, homályos énekeddel.

Ez az ossziáni borongás érezhető Cs. Simon István írásain is, amint 
hogy tagadhatatlan a párhuzam a magyarság helyzete között a XIX. 
század derekán és most, a XXI. század küszöbén is.

E kötet írásaiból szinte tudományos pontossággal felállítható a Dél-
vidék/Vajdaság jelenlegi népességcseréjének kor- és kórképe. Különösen 
a Bánság vajdasági részének az elnéptelenedése elszomorító, mert az 
ottani pusztulás nemcsak az őslakosság egyre fokozódó ütemű elköltö-
zésének, hanem a lakóhelyek – falvak, tanyacsoportok és egyes épületek 
– lepusztulásának, majd eltűnésének a folyamatában demonstrálódik, 
méghozzá igen drasztikus gyorsasággal. Szemmel látható, hogy a defenzív 
magatartású, folytonos visszavonulásban lévő bánsági magyarság élet-
terének betöltésére jelenleg még mások sem rendelkeznek kellő erővel, 
vitalitással.

Cs. Simon István írásaiban ez a leépülés, pusztulás többszintűen 
tükröződik: magának a tájnak az elvadulásában, sivárrá válásában, 
ideértve a romhalmazzá vált emberi lakóhelyek, középületek, gazdasági 
létesítmények és infrastruktúra (tanyák, falusi házak, iskolák, hajdani 
vendéglők, majorsági üzemek, vasút, csengettyűs kút stb.) lepusztulásának 
elszomorító látványát; másrészt az emberi életek, sorsok távlattalanná 
válásának, elsivárosodásának az ábrázolásában. Ha a kötetet a magyar 
Délvidék és a délvidéki magyarság felmorzsolódásának a krónikájaként 
olvassuk végig, úgy annak szereplői, „hősei” zömmel az életből már 
eltávozott vagy kifelé ballagó öregek. S hogy ebbe a vigasztalan képbe 
is mennyi poézist tud belevinni a költői vénával is megáldott publicista, 
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azt hadd illusztráljam csupán egyetlen mondatnyi idézettel a Félredobva 
című írásból: „A székek szabályosan körülfogják a mintás terítővel leta-
kart asztalt, ahol azonban hónapokig csak a magány üldögél.” Hát nincs 
igaza Illyés Gyulának, amikor Bartók című költeményében így ír: „Ki 
szépen mondja / a rettenetet, azzal föl is oldja. / Ím, a nagy lélek válasza 
a tettre / s a művészé, hogy megérte / poklot szenvednie.” Alig néhány, 
valamivel még talán megpróbálkozó középkorú vagy fiatal jelenik meg 
ezekben az írásokban, de ők is inkább már távoli vidékekre vetik tekin-
tetüket, s csupán a honvágy kínjaitól való félelem szab gátat „fészekbontó 
vágyaiknak”.

Persze, a sötét ábrázolásmód nem az író „egyoldalú sötéten látása”, 
inkább a valóságot tükröző helyzetfelmérése. Bár hogy ez nem volt 
mindig így, arra is utal a távoli múltat bemutató néhány írás, amely a 
Bánság északnyugati csücskében Csóka központtal hajdan virágzó né-
hány település „gazdasági csodáját” eleveníti fel. S megrajzolja néhány 
hajdani „földesúr” vagy „tőkés vállalkozó” hiteles portréját, akiket 
később mintegy fél évszázadon át „kegyetlen kizsákmányolóként” illett 
emlegetni, holott a mai kilátástalan helyzethez képest ők, ha nem is a 
bőség Kánaánját, de legalább a biztos kenyérkereset lehetőségét teremtet-
ték meg még a legutolsó béres számára is. Derűsebb hangvételű a kötet 
utolsó írása is, amely – mintegy már kitekintésként – távolabbi tájakra, 
nevezetesen a Székelyföldre kalauzolja el az olvasót egyúttal bemutatva, 
hogy a bácskai-bánsági agonizálásnak azért még kisebbségben is van 
más alternatívája. Az írói üzenet tehát világos: van még remény, van még 
lehetőség. Ebből az általános összeomlásból is lehet még kiút, sarjadhat 
megmentő kibontakozás.

Addig azonban, ha fogcsikorgatva is, de ki kell tartanunk! S ebben 
segítségünkre lehet Cs. Simon Istvánnak ez a könyve, mely korántsem 
holmi keserves jeremiádok gyűjteménye, hanem éppen a szükséges 
erőösszpontosítást és az elszántságot növelő végső fogcsikorgatás, mely 
talán segít leroppantani a nemzet élő testéről a bénító, görcsbe kötő 
évszázados gúzst.

      Szloboda János



■■■  ■

■■■        Múltba süppedten ■
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■■■        ŐSZBEKOMORODOTTAN ■

Bogáncsf lekkekkel és egyéb elvadult növényekkel övezve, sokáig ma-
gába roskadtan állt az a fátlan, hályogos ablakú, hámló vakolatú tanya, 
amelynek a hűlt helyét igyekszem betájolni a még a Nákóék által épített 
arankai szivattyútelep közelében. Ám csak hozzávetőleges sikerrel jár 
igyekezetem… Ritkán kimozduló öreglegényé volt az a szikes és a par-
lagok szorításában vergődő szállás. Már messziről látszott (lesírt) róla, 
hogy semmi jóra nem vár. Minden bizonnyal nagyon unhatta egymást 
a mostoha sorsú tanya és vásott gazdája, mert egyszer az öreglegény hir-
telen útra kelt, és bevett szokásától eltérően a kelleténél tovább maradt a 
faluban. Bujdosó holdvilágos volt éppen az éjszaka, s annak a legmélyén 
egyik rokonának az istállójában emberünk fölkötötte magát.

Jól átgondolhatta cselekedetét, hiszen ott kint, a tüskék közt magába 
roskadtan álló tanyán ki tudja, hogy ki és mikor talált volna rá. Távo-
zása után a viharvert szállás is gyorsan eltűnt a föld színéről. Esőerezte 
falait magába ölelte az ötödik osztályba sorolt termőföld, ahonnan 
egykor, minden bizonnyal móvában földöngették, majd betapasztották, 
bemeszelték, akkor egyszer igen alaposan, később meg hát már nagy 
foltokban lepergett a hámló vakolatú külső falakról a mész. Hámlott 
télen, hámlott nyáron, minden évszakban csak hámlott, és napjainkban 
szinte nyomtalanul eltűnt a legelő széléről.

Az említett tanyától távolabb, de szintén a legelő szélén állt egykoron 
egy még ma is emlegetett tanya, ahol az első világégés föllobbanását 
megelőző évnek a telén „az utolsó magyar sámán”, Kálmány Lajos két 
héten át napszámban jegyezte az említett szállás írástudatlan gazdájának, 
Borbély Mihálynak a mesekincsét. Alapos munkát végzett.

Nézem az őszbe komorodó legelőt, s eltűnődöm azon, hogy volt egy-
szer… De hol is volt? … Itt valahol, ott valahol. Ám erről a már régen meg-
boldogult Mihály bátyánk szebben tudott volna mesélni, ha a néprajzkutató 
pap után valaki erőt vett volna magán, és már bent a faluban, Egyházaskéren 
lejegyzi a kiváló mesemondó újabb, a sámán által még le nem jegyzett és 
könyvben meg nem jelentetett meséit. Mert hát mesélve, a mesében szebb 
lehet az élet, mint így itt, őszbe komorodott valóságunkban.

 
■ ÁZOTT SZŐLŐPÁSZTÁK ■

Az apró szemű eső morcosra mosdatja a tájat, puhán perceg a szőlő-
leveleken, mintha le akarná mosni róluk az ősz rozsdáját. Üresek, daltala-
nok a szüretelésre érett szőlőpászták, peremükről már korábban lekoptak 
a budárkunyhók, s a nagy présházat is elkótyavetyélték. Az intéző prés-
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tégla háza is eltűnt (ahová egykor rendre a gömbölyűbb lányokat küldte 
be takarítani a korbácsos úr)… Átellenben Erzsébettelepnek is hűlt helye 
van csak, illetve egy vaddisznónyi falrom megmaradt belőle közvetlenül 
a műút mellett. Az országúti iskolának meg híre-hamva sincs, sőt egykori 
tanulója, aki néhány éve még elszavalt nekem egy ott tanult verset („Elöl 
megy a hajszás nagy csengettyűjével. / Ritka egy csengettyű, oly hangos 
a szava. / Harangnak illenék holmi kis faluban…”), ő is elköltözött az 
árnyékvilágból, s a szomszéd falu kisharangja is régen elnémult már, 
csak a harangláb komorodik még magában a csapzott szántók fölött. 
Hajszások sincsenek a huzatos, romos majorban… Hát akkor mi van? 
Esőverte csönd, csőd, enyészet.

A morcosra mosdatott táj sivárságát növeli a budárkunyhók hiánya. 
Lebontották őket, pedig „nem kértek kenyeret”. Esős időben száraz 
menedéket nyújtottak, meg hát nem csak akkor. Valószínű, hogy a kap-
zsiság mellett ez okozta még a vesztüket. Eltűntek a szüretre szikrázóan 
fehérre bemeszelt kunyhók, és a szőlőtermelés módja is megváltozott. 
Azóta a borok íze is másmilyen lett, ezt nálamnál szakszerűbb borivók, 
sőt borfejtők állítják, és hát miért ne hinnénk nekik.

Új szőlőfajták kerültek a régiek helyébe, de én ezeknek az ízében is a 
régieket, pl. a krajcáét keresem, amelyet már csak gondolatban szemez-
gethetek, ám az így is zamatosan átropog az időn…

Régi, aranyló őszökön vaslóréban szállították innen, Macahalma 
mellől a csókai pincegazdaságba a szőlőt, a már említett krajcát meg 
az arament, az etenelt stb. S az iskolából hazafelé tartó kinti gyerekek 
bátrabbjai, mohóbbjai – az esetleges ostorozás ellenére is – markoltak 
belőle csak úgy futtában, „röptében”, miként a fecske iszik a vízből.

Sajátságos, szinte ünnepi hangulatuk volt az egykori szüreteknek. 
A pásztókon a darazsak közt áradt a dal: „Szüretelik már a kadarkát, 
/ tele szedem kendőm, a tarkát. / Annak adok egy-két icipici bilinget, 
/ aki a szemembe nevetett…” S ha az eső kiverte őket a sorokból, a 
szüretelők beszaladtak a présházba, s folytatták a dalt, a mókázást, a 
cömbézést, közben a tűznél, a kivénhedt tőkék, kitört akáckarók lángja 
mellett gyorsan megszárítkoztak, s ha fölszikkadt a föld, folytatták a 
munkájukat. Most meg az eső hazakergeti őket, márpedig nélkülük és 
a nagy présház nélkül igencsak kegyvesztettnek tűnnek a szőlőpászták, 
különösen ilyenkor, szüret idején.
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■ A PITVAR ELŐTT MÁR CSAK A SZÉL SÖPRÖGET ■

Minden bizonnyal a napokban utolsót lobbant a vénasszonyok nyara, 
elillanó nyomában erőszakos, rosszat sejtető szelek járnak. Nyögetik, 
tépázzák a kétségbeesett tájat. Utánuk meg majd ködöt vetélnek a regge-
lek. A szomszéd fölerősített rádiójában (nyomban a kiadós áramszünet 
után) időjárási frontokról beszél egy nőies hang.

– Kellemetlenek és errefelé igen gyakoriak a frontok, többé-kevés-
bé mindenkit érintenek, ám azok, akik ezeken könnyebben képesek 
túltenni magukat, a világ bármelyik táján zavartalanabbul eléldegél-
hetnek – jegyzi meg a frontszakértő, én pedig a határon túlra települt 
unokaöcséimre gondolok.

Közben a közeli vasútállomáson fölcsikordult egy szerelvény, ám 
nyomban utána a sínekre súlyos csönd ült, amely könnyedén a falu fölé 
emelhetné a platánok leveleinek a neszezését, ha ki nem vágták volna azo-
kat az évszázados fákat. De hát nagyon elhatalmasodott itt a tarolás!

A határ is érdesen tarolt, pusztulásig kiszipolyozta az aszály. Szánalmas 
képet nyújt a silány, töredezett kukoricaszár. Sok helyen még fél termést 
sem adott ez az indiánok földjéről származó növény, s most, az indián 
nyár múltával már többnyire be is takarították, csak lehullott, száraz 
leveleit csörgeti a szél. Életesebbnek vélt hely felé veszem az irányt. Az 
ősz a bágyadt látóhatár alól a tanyaudvarba is belopakodott, a pitvar 
előtt álló nagy diófa lombsátrába rikító sárga színt kevert. Lehalkult az 
élet. Az egykor igen jól megépített tanyaház gazdája már régebben be-
költözött a faluba. A korábban végrehajtott határrendezés és a gyakran 
fogcsikorgató agrárpolitika azt sugallta, hogy a tanyák fölött már eljárt 
az idő. Bár átfogóbb vizsgálattal az is kiderülhetne, hogy egy részüket 
elhamarkodva bontották le, vagy hagyták tönkremenni. Mert hát nem 
biztos, hogy elköltözött lakóik jobban, boldogabban élnek új helyükön. 
A már említett, szabályosan megépített szállás is a mélyen beivódott 
elhagyatottságot sugallja, bár a múltkor volt itt kint egy gondviselésre 
szoruló gondviselője.

Üres, pókhálós a nagy tanyaház, a góré, az ól és az istálló is hason-
lóképpen. Megütköztető a leltár, ám a tanya utolsó, lassan mozgó lakója 
semmin sem lepődött meg (nyomatékosan sorolta, hogy melyik szállást 
mikor bontották le, mikor szűnt meg az iskola és a csárda, amely mellett 
a kinti gazdáknak illetlenség lett volna csak úgy „szárazon” elmenni). 
Igyekezett megérteni a távozókat, bár azt is bevallotta, hogy őneki, a 
jövevénynek esze ágába sem jut innen elmenni. Meglehet, nem is igen 
volt más választása. Hová is ment volna, mihez is kezdett volna már 
szélütötten, félholtan? Azt a keveset, amit havonta odavetettek neki, itt 
tudta legjobban beosztani, hasznosítani. Felügyelt a tanyára, néha rendet 
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rakott, aminek fejében meghúzódhatott a leépülés hullámveréseiben. És 
aztán egyszer elszólították… csöndben ment el, mint ahogy éldegélt is 
itt kint, ezen a csaknem a pusztulásig kiszikkadt vidéken. Távozása után 
már csak a szél söprögeti a nagy diófa lehulló leveleit a magára maradt 
pitvar előtt.

 
■ VÍZKERESZTKOR ■

Vízkereszt is elérkezett immár. A karácsonyfáról lekerültek a díszek, 
meg részben a tűlevelek is. Dísztelenebb lett a szoba, a határ pedig 
„szabályszerűen” kellemetlenül kietlen. A „síkvíz” Aranka most, jóval 
a tavaszi áradás előtt alaposan megduzzadt. A partsávot és a rokkant 
hodicsi hidat is jócskán alámosta. A lehullott téglák körül sötéten 
kavarog a víz. Mi lesz itt tavaszra? Pogányul megfogyatkozva, meggém-
beredve várja a tavaszt Hodics. Múltkori látogatásom óta újabb házakat 
bontottak le. Állítólag a tavasz is csapadékos lesz, így hát rövidebb ideig 
meredeznek ki a földből az évtizedekkel ezelőtt földöngetett falak, a 
szántóvá váló szoba-konyha földjére gyorsabban visszaomlanak.

Az elnémult házak egyikébe a szomszéd jóvoltából benyithattunk. 
A széljárta udvar viszonylag tiszta, a kút gémje meg magasan az ólmos 
levegőbe szimatol. A rovátkát egy megviselt kertkapu takarja, nehogy a 
kútba essen valaki vagy valami. A szoba utcai falán „lejárt” naptár. Az 
ünnepek kiugró piros betűkkel vannak szedve. Vajon megünnepelte-e 
valamelyiket e hajlék már megboldogult, magányos lakója? Vajon melyik 
volt a legkedvesebb ünnepe, nótája, itala és szavajárása? Szent Mihálykor, 
búcsúkor vajon volt-e vendége, látogatója, vagy akkorra már elvitte a 
Szent Mihály lova?! A kemence vállán porosodó vekker tizenkét óra előtt 
állt meg. Vajon déli vagy éjféli tizenkettő előtt-e? Elég jó állapotban van 
a búbos, alig hámlik, a kuckóban viszont pelyhedzik a por. A padkán a 
téli naplementét idézi helyenként a rongypokróc. Vajon mikor sütöttek 
itt utoljára rétest vagy lángost?

Az asztalon felejtett iratok között egy kutyakönyvecske is szerényke-
dik, eléggé „rejtélyesen” töltötték ki, így csak tippelhetek, hogy alighanem 
Pajtásnak hívták a házőrző állatot, s a kicsi vagy termetesebb koros 
kutya minden bizonnyal nem öregségében múlt ki. Néhány régi pénz 
is ott lapul a gondosan leterített asztalon, értékét vesztetten porosodik, 
netán dohosodik az elnémult szobában.

A fal mintáit több helyen is képek takarják, az egyikről népvise-
letbe öltözött gyerek néz rám, félrecsúszott (vagy vágott) kalapjára 
árvalányhajat tűzött a hagyományápolás. Ki tudja, hová vetette a sorsa 
a minden bizonnyal elkedvetlenített egykori táncost, és hogy lesz-e 
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még kedve eljárni – mondjuk – a tápéi darudübögőt, amit a néhány 
évtizede megszüntetett hodicsi iskolában valószínűleg az egyszeregy 
mellett megtaníttattak vele. Tűrhető, csaknem célszerű rendbe van-
nak rakva a tárgyak. A tömőfészer pedig csonkítatlan, bár már csak a 
huzat hízik ott… Csupán néhány galamb és veréb maradt hű ehhez a 
kurtasori házhoz, de az is megtörténhet, hogy tavaszra a régi fészket 
megjavítani vagy újat rakni egy kedves fecskepár is betér ide. Csakhogy 
a kikelet messze még…

■ JÉG ÉS PORHÓ A SZÉKI MAJORNÁL ■

A Csóka melletti Széki majornál vak ember szemeként mered rám a 
szikes hajlat porhóval behintett jege. A távolabbi telektől eltérően most, 
Veronika hideg napján egy gyerek sem iringál, korcsolyázik „kutyázva” 
rajta. A háborítatlanul magára maradt jégpáncél az egykori nyüzsgő 
terjáni rét jegére tereli az emlékeimet. Ott ugyanis annak idején, így a 
téli vakációban a Takács Misa utcahossznyit irintott papucsszöges ba-
kancsában (jó, hogy…). A kistöltésnél nekiiramodott, és távol, a fűzfák 
között kötött ki, s azoknak a lenge hajába meg éppen akkor kezdte tűzni 
szélrózsáit az alkonyat.

A gémberedett fák fölött a réti héja magabiztosan szárnyalt még egyet 
vacsoraáldozata után kutatva. Kimért szárnycsapásokkal a kutyafás halom 
felé ívelt. A dermedt csöndben áldozata már minden bizonnyal feszült 
figyelemmel várta, s nemsokára tarka fogolytollak szálltak szét a szélben.
Hirtelen alkonyodott, s akkor már (még lámpaoltás előtt) ajánlatos volt 
hazamenni a jégről, a hancúrozás közben átnedvesedett, majd kérgessé 
fagyott fuszekliban, akkor esetleg dorgálás vagy netán taslizás nélkül el 
lehetett rejteni a kuckóban a kákatövi megbuggyanásról árulkodó gyap-
júharisnyát.

Csalogatóan sima, de rianástalan a szikes hajlatnak a jege. Aranyka-
csa, de korcsolyanyom se látható rajta. Karnyújtásnyira vannak csak a 
major házai, és még iskolaszünet is van, ennek ellenére egy gyerek sem 
látható a környéken.

Kikoptak volna a gyerekek a majorból? Vagy csak arról van szó, hogy 
a mostani nebulók számára nagyobb élményt jelent a meleg szobában a 
képernyőn nézni a korcsolyázókat, jégrevüsöket, a csodálatosan kűröző-
ket, mint kint a hidegben próbálgatni az eséssel is járó féllábazást. Úgy 
látszik, hogy ezek a gyerekek szeretnék elkerülni a zimankós és csúszós 
közeget, vagy netán arra várnak, hogy még jobban befagyjon a hajlat vize. 
Lehetséges, de nem állítható biztosan. Ám az biztos, hogy most, a vakáció 
idején a Széki majornál érintetlen a porhóval behintett hajlat jege.
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■ TÁJKÉP KIVERT KUTYÁVAL ■

Laposabb, egyre laposabb az Árenda majoron túli vidék. Az egykori 
tanyabokor helyén már csak néhány szétszórt tanyaház látható, és azok 
is csak kerülővel érhetők el, mert a hajlatokban „kötözködésig” ér a víz, 
s hajnalonként már bőrözik egy kicsit, de aztán napközben visszaomlik 
eredeti halmazállapotába.

A tőlem dűlőnyire loholó, horpadt oldalú (és minden bizonnyal lázas 
tekintetű) kutya is megtorpan a vadvíz előtt. Úgy látszik, nem ismeri a 
járást, idegen ezen a vidéken. Ezek szerint nem az elköltözöttek „felej-
tették” itt. Az általános szokástól eltérően nem szorítottak neki helyet a 
foltos zsákokon a kocsisaroglyában, de a kocsi után sem kötötték, mert 
az ilyen akaratos eb nehezen szokik meg a kintinél jóval nyugtalanítóbb 
helyen, például Törökkanizsán, a benzinkúttal átellenben…, azért hát 
leginkább megszökik, hazaszökik a romok közé, mert az éj leple alatt 
is visszavezeti az ösztöne. Ám ezt a meg-megtorpanó, kétségbeesetten 
szaladgáló kutyát megítélésem szerint máshonnan hozták, s némi robogás 
után itt, a párás csöndben, e csődbe jutott helyen kidobták, méghozzá 
olyan alapon, hogy „szabad vagy nem, nem törődök veled, te nagyon 
régen háziasult állat…”

Nos, most ez a bizonnyal a saját árnyékától is megijedő (bár a naptalan 
síkon már árnyék sincsen), számkivetett kutyus és néhány távolba vesző 
varjú képezi az életet, a mozgást. De a varjaknak sem lehet valami jó 
dolguk errefelé, mert a fészkes, nagy fákat sorra kivágták, sőt már surja, 
cserje sem igen látható.

Az emlékezetes, fenyegető nagy inf láció a koronafákat is maradék-
talanul elvitte.

Dermedést karcoló, kemény koronafák, amelyekről egykor karácsony-
fának való ágat is csak úgy vághattak le a rászorulók, ha azt az intéző 
megengedte. Csak a tuskójuk maradt sok-sok évgyűrűrajzolattal. No de 
kinek is állítanának itt kint karácsonyfát, hiszen már korábban kiürült 
a major. A gazdasági épületek magukba komorodtak, az őr behúzódott, 
„fújtat” valahol, mert kerülővel jött Hodicsról. „Majd ha fagy, átvághatok 
a Celleruson, és úgy már nem is tűnik olyan hosszúnak az út” – mondaná 
ismét, mint legutóbbi találkozásunkkor mondta, de hívatlanul nem akarok 
beállítani hozzá, meg hát ehhez az elhagyatott tájhoz a magányosság, a 
hallgatás illik leginkább. Errefelé az elágazó, nadrágszíjnyi műúton is már 
fél órája csak a csönd poroszkál.

Hosszan átnézek a hajlat fölött, a legnagyobb bogáncsliget irányában 
pásztázó tekintettel a magába roskadtan álló, de a múltkor még meglevő 
tanyát keresem, de nem lelem. (Később bent a faluban, egyik traktoros 
elmondta, hogy a tanya öreglegény gazdája egyik nagy keresztény ünnep 



■■■  ■

■■■  



■   ■■■  

■■■  



■■■  ■ Udvaros az enyészetben ■ 19 ■

éjszakáján fölakasztotta magát, és „a tanyája is utána mönt a másvilágra”.) 
Használható anyagát széthúzták a „haszontalanok”, a falromokra pedig 
ráálcázódtak a gyomok.

Rendes körülmények közt magasan járhatna még a nap. Ám most le-
hangoltan naptalan a vidék, egyre sűrűbb a párássága, mocorgásszerűen 
közeleg az éjszaka, az évszakosnak tűnő.

 
■ A FEKETE VÍZ PARTJÁN ■

Az időjárás várható alakulását ismertető tévés hölgy (aki esetenként a 
fölénk helyett felénket szokott mondani) a meteorológiai tavasz kapcsán 
szép kikeleti időt ígért március elejére (ami ugyebár nagyon is ránk fért), 
ám a csillagászati tavasz beköszöntével, pontosabban március végén 
fagypont körüli hajnalok törtek ránk, mert mért ne lenne böjtje a korai 
kitárulkozásnak… Az alkalomnak megfelelően öltözködő hölgy ruti-
nosan formált szavai hatására nyomban elindultam szülőföldem fekete 
vize felé (egyelőre azonban csak gondolatban), mert ha már kikeletbe 
feledkezett ez a homorú táj, akkor én sem maradhatok veszteg. És hát 
a fekete víz partján korán föl szokott fényleni a barka, amely selymét 
minden bizonnyal késedelem nélkül kitakarta. A kifakult vízinövények 
árnyékából hallatszó halk locsogás pedig arról tanúskodik, hogy a nap 
végérvényesen szétszigonyozta a jeget, és így Jégtörő Mátyás napján 
túl, nem túl sokára ezüstcsíkot húzó madarak ereszkednek le a lágyan 
hullámzó vízre, ha ugyan érkezésükig az aszály ki nem lopja alóluk a 
vizet úgy, mint néhányszor korábban, és ezáltal hámló ábrákra szakad 
a tátongó mocsár.

Most azonban az olvadás és az esők után megduzzadt, és némileg meg 
is fiatalodott a fekete víz, amelyről egykor falut neveztek el, és ott éldegélt 
a nevezetes, titokzatos víznéző asszony, aki a hajdani följegyzések szerint 
„abból a vízből jövendölt, és ajánlt a betegségekre gyógyító orvosságot, 
amit előtte egy fehér lapra, tányérba kiöntöttek. Az asszony semmit sem 
kérdezett az előtte állótól. Csak azt kívánta, hogy a magával hozott vizet 
a tányérba öntse. Abba aztán belenézett, és mondta a jövendőt…” A fekete 
víz partján idén korán fölfénylett a barka, s a lágyan hullámzó, hűvös víz 
visszatérő madarait várja, ám a jövendőmondó asszonynak régen kitel-
lett itt az ideje, búskomor csend ül a tájon… de vajon mi jót is nézhetne 
ki elenyésző faluja elrontott vizéből? És vajon a még mindig borzongó, 
ám azért zölden pelyhedző tavasz mit, mennyit válthat be türelmetlen 
reményeinkből? A nehezen félreismerhető jelek szerint nem sokat, no 
de fontos az, hogy a fekete víz partján selymét a barka korán kitakarta, 
éppen úgy, mint az Ábel füstje című kötet szerzőjének gyönyörű, tavasz-
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zsongású versében, aminek hatására miért ne reménykedhetnénk most 
már a hamisítatlan tavaszban? Hiszen a reményen kívül másféle fogódzó 
úgy sem igen maradt itt számunkra.

■ ZÖLDDEL SATÍROZVA ■

Ismét zölddel satírozódik a párás mocorgású Tisza-táj. Az erőre kapó 
napsütésben ráérősen nyújtózik a kis falu, s a házai előtti nyesegetett 
füves sáv mintha a pelyhes kislibákat várná. Majd ha igazán kinyílik az 
idő, a kislibák és a liliomok sajátságos jellemvonást kölcsönöznek ennek 
a termékeny határ mélyén meghúzódó, ám az utóbbi években jócskán 
meghökkent településnek.

De még nem feledkezhetünk bele a tavaszba, mert pl. a bolt előtt 
álldogáló jámbor igavonót durva pokróccal takarta le a gazdája, aki egy 
távolabbi tanyáról hozta be a tejet, amit úgy látszik, hogy a fölvásárló ki 
is fizetett, mert emberünk a boltba is bemerészkedett, de csak módjával 
vett ezt-azt, és máris távozott, hiszen – ahogy megjegyezte – ki sem látszik 
a munkából. Tizenkét hold földje közül a nagyobbik rész még bevetetlen, 
márpedig ő a vetéssel és az aratással egy percet sem szeretne késni, a mai 
teendőket holnapra halasztani. Van a tanyán öt fejőstehén, ugyanannyi 
borjú, ólnyi sertés (csak beléjük ne üssön a vész, amivel a zsebrádión 
keresztül ijesztgetik a „bemondók”) és seregnyi szárnyas, amelyek akkor 
érzik igazán jól magukat, ha a Bara megszalad vízzel, és csordulásig ki-
zöldell a fű. Sajnos, tavaly (vagyis az ő szóhasználata szerint taval) már 
a nyár előtt kiszáradt a víz, méghozzá olyannyira, hogy a nyár folyamán 
már kopogott, pöngött a meder alja.

– Jobb volt a dolgunk, míg a Barában mindig volt víz, ám az utóbbi 
években a különböző sorscsapásokkal a vízhiány is előadta magát. 
Többször is fölvetődött már a helyrehozása, rendezése, de elmaradt, 
kár, mert akkor több és zöldebb lenne körülötte a fű, és öntözhetnénk 
is belőle, de a bizonytalan vízhozama miatt nem merek pénzt adni a 
drága öntözőberendezésért. No, nemcsak a Barára, hanem a tanyámra 
is ráférne a nagyobb gondviselés, mert eléggé viharvert, magába roskadt, 
de a cicomázásra nem sokat költök én már, mert jócskán kifelé ballagok 
az életből, és még befelé ballagtam, bizonyítani akartam, akkor az volt 
a divat, hogy ész nélkül bontották, tüntették el a föld színéről a szál-
lásokat, már csak annyi maradt erre mifelénk, hogy az egyik kezemen 
megszámolhatom őket. No de ezek eléggé csökönyösek, állják a sarat, 
nem akarnak tovább ritkulni, de szaporodni sem…

– Ki tudja, mi lesz velük tíz-tizenöt év múlva, mert hát az igazat 
megvallva, nekünk is van házunk a városban, csakhogy ott a fiatalok 
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laknak, akik bent jártak iskolába, és utána már nem volt nagy kedvük 
ide kiköltözni az aszfaltról. Nekem meg innen nincs kedvem távozni, bár 
már mind gyakrabban fölütöm a fejem, hogy nem engem szólítanak-e, 
mert ugyebár akkor a sorosnak mennie kell.

 
■ AZ ÁRENDA MAJORNÁL ■

A gazdátlannak tűnő mező zöld gubancai közül kásásodó hófoltokként 
fehérlenek ki a vakszikesek, és ezeket a télre emlékeztető foltokat fehé-
ren-sárgán székfűvirágok állják körül. Hosszan elnézem őket, közülük 
egyik-másik már félszegen lehajtotta a fejét, mintha bánkódna a nagy 
kitaszítottság miatt, s a langyos légben szitáló pacsirták hiába vigasz-
talják őket.

Lehajolok néhány bársonyos érintésű virágért, s közben azokra a 
hajdani buzgó „kaparósok”-ra gondolok, akik a régen fölszáradt hajnali 
harmaton a kamilla gyűjtésébe belefeledkezve a senkiföldjére is beha-
toltak, a trianoni határon is átlábatlankodtak (csak néhány lépésre), 
mert nagyon dús volt ott a székfűvirág, mert határtalan volt bennük a 
birtoklási vágy, az állítólag minden bajra jó növénynek a csábítása.

Most pedig e zsongásban egyetlenegy kaparóst sem látok hajlongani az 
álcázott illegális szeméttárolók között, pontosabban Árenda major mel-
lett. Mintha már elmúlt volna rólunk minden bú és baj. Az is meglehet, 
hogy a határnak eme félretolt szögletében érintetlenül nyílik el a kamilla, 
vagy csupán csak arról van szó, hogy alkalmatlan időben tévedtem ide, 
a minden bizonnyal kullancsveszélytől sem mentes helyre.

Egyre laposabb helyre, mert Árenda térségéből már korábban eltűntek 
a tanyák, a majorból pedig a házak, meg hát az egykori szeszgyár kémé-
nye is régen elvágódott az udvaron. Pedig igen magas volt az a kémény, 
a tetejére fölmerészkedők messzire elláttak (egyesek a szegedi fogadalmi 
templomnak a tornyait is látni vélték nyugalmas, tiszta időben…)

Ám egyszer a kissé mogorva, szótlan emberek szedni kezdték a ké-
mény aljából a téglákat, majd az omlást megelőzve a téglák helyét fáradt 
olajos talpfákkal pótolták, dúcolták, és meggyújtották a keményfát…

Állítólag némi füstölgés, lobogás után félfordulatot tett a kémény a 
levegőben, a „brigadéros” meg megcsóválta a fejét, és ekkor a megingott 
téglaépítmény mégegyszer szétnézett a széles és szeles pusztán, majd ma-
gatehetetlenül elvágódott, magasra fölcsapta az udvar porát, bődületesen 
kilehelte denevérszárnyú kormát.

Ha közelebb mennék, talán arról is meggyőződhetnék, hogy a föld 
még őrzi annak a nagy elvágódásnak az emlékét, nyomát, ám már egy 
lépést sem teszek arrafelé, mert hívatlan vagyok, és a hivatlanoknak 
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tilos az átjárás… Meg különben is, az artézi kutat sem találnám már, ha 
netán cselhez folyamodva, szomjúságomra hivatkozva, az őr éberségét 
próbára téve be akarnék lopakodni a régen elnéptelenedett majorba, ahol 
az említett gyárból csak egy épületmaradék (gépházféle) maradt javító-
műhelynek meg a galamboknak, amelyek az egykori gépész (úrnál) is 
kitartóbbnak bizonyultak, habár a mester annak idején nagyon ráérősen 
és fontoskodva „püszmögött” a csavarokon, szelepeken.

Egykori árendaiak, akiket bizonyos helyzetekben irigyeltünk is, mert 
ők például földíszített lórékon csörömpöltek Csókára a május elsejei 
ünnepségre, mi, terjániak pedig gyalog botorkáltunk, meg olyankor 
is úgy láttuk, hogy ők „jobban jártak”, tehát szerencsésebbek nálunk, 
ha öregapónak erre a mezőre hajló, sziksófoltos földjén tüsténkedtünk, 
illetve ha a Kopónál levő feles földön kapálás vagy dohányültetés közben 
ránk tört a zápor, netán a vihar. Akkor a léghuzaton, az eső fényes szálú 
függönyén át is látni véltük, ahogy az árendai cselédsoriak behúzzák ma-
guk mögött az ajtót, mi meg kint, a széthasadni készülő ég alatt ronggyá 
ázva biztatgattuk egymást, hogy majd csak elmúlik az ítéletidő.

Nos, az el is múlt, szépen fölszáradtunk, ám nemsokára jött más-
honnan, a másmilyen… Árendaiak, régi csoportképen még ismerősnek 
tűnne közülük néhány, ám már a valóságban minden bizonnyal szótlanul 
elmennénk egymás mellett. Vagy mégsem?!

 
■ BARANGOLÁS AZ ARANKÁNÁL ■

A májusi fényt játékosan fodrozó fűben lépkedek, ténfergek a visszafogott 
lélegzetű Hódegyháza térségében, és már távolabbról láthatom, hogy 
nem vár rám a falu, amelynek talán ismét használatba kerülő, említett 
régi neve arra enged következtetni, hogy itt egykor hódok is éltek, és 
temploma is volt a középkori településnek, ám a történelem viharában 
megsemmisült („turk horda dúlta”), romjai visszasimultak a földbe, ahol 
már nincs kinek és miért megkeresni, hűlt helyére rámutatni.

Révedezve barangolok az Arankánál, igyekszem elkapni a táj tavaszi 
tekintetét, a szikes foltok mélyről jövő sóhaját. Feszes, fényes a csönd, 
részben nyugtató is talán, ám azért szeretném már valakitől megkérdez-
ni, hogy a bánattól is hatalmas lehet-e ez a hajlatos bánáti föld? Egyre 
ritkuló táborunk szülőföldje.

A halmokról a délibáb még nem löttyingeti ezüst vizét, a szélmalom 
pedig már régóta nem vívja harcát a szelekkel a mező peremén, aka-
dálytalanul gázolok (hosszabb kihagyás után) az Aranka melletti föld-
háton pusztuló Hodics felé, s hirtelen valami szorongató kényszerűség 
kerít a hatalmába. Be szeretnék nyitni abba a Haranga sori házba, ahol 
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– közvetlenül az egykori félkarú fahíd mögött – öregapám lábáról úgy 
kellett levágni a csizmát, miután Temesvárról toronyiránt hazagyalogolt 
az első világégés idején. De sehova sem nyithatok be, mert az Arankára 
néző sornak egy háza sem áll már. A legutoljára eltüntetettnek, a fekete 
kontrás szélső hajlékának a helyén is csak néhány csenevész cserje lapít, 
mintha szégyenkezne számkivetettsége miatt így, akácvirágzás idején.

Ezek után már azzal is beérném, ha rákönyökölhetnék arra a söntésre, ahol 
minden bizonnyal „citronyos” bort mért a sebtében hazagyaloglónak a csaplá-
rosné, akinek ugyan drága lehetett a rokolyája, ám könnyen dalra fakadt.

„Ha a szíve kőből van is, megreped…” De hát régen eltemették, és az-
óta az átellenben levő Kurta sor is egyre kurtábbá vált, sőt bent a központ 
is egyre foghíjasabb. Szembeötlően sok a falrom, meg a bontásra ítélt ház, 
ám nincs kedvem elvégezni a gyors leltárt. Kínos az ilyen ragaszkodás, 
amikor mind jobban huzatol a hiány.

Az iskolába is már csak gondolatban nyithatok be, de képtelen vagyok 
illő helyükre rakni a tárgyakat, a csikorgó táblát és a nyikorgó padokat, 
amelyek egyikén, habár nagyon szeretném, nem találom a fölszívódott 
pacák közt a kezdőbetű-karcolást: S. GY. Pedig hát itt tanítgatták őt hitre, 
reményre és szeretetre. Mindezekből vajon mennyi juthatott neki részül 
leértékelt életében?

Az iskola helyett már csak egy kis púp maradt a mostoha földanya 
hátán. Itt valahol, ahol csak korán elvirágzott orgonabokrok vannak 
otthon. A felismerésből azonban untig elég ennyi. Hát érdemes volt ezért 
ide kibarangolni? Kigyalogolni?

■ KÖRBEFONÓDOTTAN ■

Sokáig zöldek maradtak a fűszálak az idén, a körbefonódottak is, ame-
lyekről Péter bátyám azt mesélte egykor, hogy az a körbefonódottság a 
tündérek önfeledt táncának a nyomát őrzi itt, Monostornál.

Ugyanakkor az érdes sorsú Sziveri sógor azt állította, hogy a bo-
szorkányok táncoltak ott, minden bizonnyal lidérces fényfoszlányok 
között.

Nézem a napfényszidolozásra áhítozó mezőt, miközben a már régeb-
ben kidőlt dörgölődzőfa felől egy fáradt ember lépked felém. Ki tudja, 
milyen haszon fejében vagy reményében rója a parlagok és szántók közé 
szorult távot? A feje fölött védett ragadozók köröznek, és egy, a Káma 
vidékére emlékeztető dalt juttatnak az eszembe.

„Láttam biz’ én, nem is olyan nagyon régen, / Kesely lábú lovát le-
gelteti kötőféken.” De bizony régen leterelte már a változás a ménest 
erről a mezőről, amelynek kissé mákonyos még a csöndje, és helyenként 
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csordultig zöld és illatos a füve, amellyel – mint egy mongol népmesé-
ben – a magára maradt anya haza szeretné csalogatni elbarangolt fiát, 
sérülékeny gyermekét.

Telhetetlenné tesz a táj biológiai derűje, még a halmokra is fölléptet. 
Többféle van belőlük errefelé… A tekintetükben lassan araszoló ún. 
dombsorok, meg párosak, de főleg magányosan „ácsorgók” az út menti 
halmok. A többségük névtelen, ám az előttem levőnek neve van. Kettős-
halomnak hívja a vidék maradék és sorsába komorodott népe. Kettős-
halom, esetenként Kéthalom, mert hát egymás mellett kettő is van belőlük. 
A nagyobbnak a tetejéről (ahonnan a hagyomány szerint tűzjeleket adtak 
le a hódító törökök régi, vérbe alvadt és koromsötét éjszakákon), nos, 
most onnan igyekszem szemügyre venni a lepusztult tájat, megpróbálom 
betájolni a hajdani kanizsamonostori kolostor hűlt helyét.

Milyen feltűnően állhatott a nagy földháton, szárazulaton az a 
zsolozsmás építmény, amelynek II. András kétezer kősót ígért, ám már 
arról nem szól az írás, hogy meg is érkezett ide a hajlatok közé az erdélyi 
sóvidék becses, kőkemény sója, pedig több mint hét és fél évszázad múlt 
el azóta.

Hát ennyit ér(t) egy király ígérete?… Méghozzá egy aranybullás 
királyé! „A Szentháromság és oszolhatatlan egység nevében…” Meg 
aztán: „Az egyházak népétől sem veszünk semminemű szerpénzt, vagyis 
collectát.’’

Vajon hogyan és mikor jutott el az Aranybulla híre és üzenete abba 
a félreeső kolostorba, amelynek a térségében tárcsa irdalta, aprította 
leletek vallanának a múltról, ha lenne, aki meghallgatná, megértené a 
vallomásukat.

Hát senki sincs itt, aki ilyesmivel törődne? Aki avatottan megbolygatná 
a klastrom hűlt helyét a föld alatt, miközben – ha nagyon megerőltet-
nénk magunkat –, esetleg hallani vélhetnénk Kanizsamonostor, azaz 
Monasterium Kenaz elsüllyedt vagy elrabolt harangjának a hangját is.

Nyúlánk útszéli mácsonyák ritkás ligetén túl néhány surja, fácska 
gebedezik az életért. Az egyiken gerlefészek. Csak annak a balkáni ger-
lének a zilált fészke maradt itt az egykori monostor helyén, azaz kolostor 
helyett. Hát rendjén van ez?

■ A TISZA ÉS A CSIKÉR KÖZÖTT ■

A Tisza és a Csikér közti határszeletet nézegettem egy kiszolgált autóbusz 
ablakából a minap. Közvetlenül Péter-Pál előtt „hurcolászgatott” a rozoga 
jármű, ám már az aratás előrehaladtáról árulkodtak a fölfénylő tarlók. 
A foltozott műúton azonban nem árulkodott a termésbőségről vagy a 



■■■  ■ Udvaros az enyészetben ■ 27 ■

felelőtlen túlrakodásról (a korábbi betakarításokra jellemző) elszórt 
búzacsík, amit Gombosfalunál egy egykori hajlott hátú és korú részara-
tó köznyi hosszan megbontott, a vödrébe söprött. Úgy látszik, hogy az 
idén már nincs mit pazarolni annak alapján sem, hogy az aranyból is 
csöppen, ugyebár.

Az akácok és egyéb fák gyűrűjéből tikkadtan kandikáltak ki a ta-
nyafalak, a roggyantak és a rendbetartottak egyaránt. Több hónapos 
kihagyás után vetődtem errefelé, és azóta több tanya is föladta a harcot 
az ellene csörtető idővel.

Sok ismeretlen szállás között néhány ismerős tanyaház tekintett 
rám. Némi megelégedéssel nyugtázhattam, hogy a bogarasi buszmegálló 
szomszédságában lévő tanya éppen olyan sértetlenül, éppen olyan túl-
áradó nyugalommal áll, mint évekkel ezelőtti látogatásaim alkalmával 
tapasztalhattam. Akkor ott a már nyolcvan évét is meghaladó Nándor 
bátyánk sérvesen éppen a zabot vágta (netán a fekete lovának), s régi 
idők mélyre vésődött eseményeiről mesélt természetesen poharazgatás 
közben, és jóízűen csaknem nyomdakész szöveget mondott.

Meggyőzően, határozott mozdulatokkal jelölte meg annak a hajdani 
özvegyasszony tanyájának a helyét, akinek a fiát kegyetlenül megölték 
(szerinte) hatvan forintjáért, és beledobták a Tiszába piros pej lováért. 
És ezután már hiába kérlelte az anyja, hogy kelj föl, kelj föl édes fiam, 
gyere velem haza… Nem mehetett haza, mert szép fekete göndör haja a 
vállára volt fagyva. Az ugyancsak (szép) fekete ráncos csizmája meg a 
lábára volt fagyva…

Annak az egykori „balladás” tanyának a helyén épült az előttem most 
csak törésnyi időre feltűnő tanyaház, amelynek a már megboldogult 
gazdának az öregapja adta meg a még ma is érvényes formáját. Egykori 
mokány teremtmény, aki a világosi fegyverletételnek is szenvedő alanya 
volt, ám aki onnan is hazahozta a kardját, s amikor az osztrák császár 
büntetésből besorozta, betyárüldözésre „fanyalította”, ő, a betyárüldöző 
(az alsóludasi csárdában) együtt mulatott az üldözött betyárokkal. Jó 
útja volt a kissé „citronyos” bornak. Ezért hát ivott a betyár a csapon, 
a kislány meg sírt az ablakon… No de, „ne sírj, kislány, olyan nagyon, 
nem ütik a betyárt agyon!”

Nem ütötték ugyan agyon, csak vasba verve vitték Temesvárra, a 
tömlöcbe, ahol „olyan nagyra megnőtt a bajusza, hogy a nyaka köré 
csavarhatta”. Csavargatta is egy ideig, aztán meg hazajött erre a tanyára, 
ahová már illene újra betérnem.

A Tisza és a Csikér határszeleten zötyög velem a kiszolgált társasgép-
kocsi, szenvtelenül nézelődök, ám az említett tanyaházhoz érve valami 
szomorú szorongás vesz rajtam erőt. Netán azért, mert az egykori sza-
badságharcos betyárkodónak a sorsára gondolva az is eszembe jutott, 
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hogy nagy léptekkel közeleg felénk a temesvári gyászos csatavesztés 
sokadik évfordulója.

Romosodó és rendben tartott tanyák, mennyi mindent elmondanának 
még nekünk, ha jobban megismernénk őket!

 
■ UTAZÁS KÖZBEN ■ 

A döbbenetes délszláv összetűzések kezdetén azt mondta az egyik isme-
rősöm (akit nem sokkal azután kiforgattak a vagyonából, trófeáiból, és 
kínjában külföldre menekült), hogy „Ha élni már nem is igen lehet, de 
azért menni, utazni kell!”

Ritkán kelek útra, ám néha azért még a sínbuszozást is megengedhetem 
magamnak, persze csak rövid távon. Legutóbbi kiruccanásom alkalmával 
kellemetlen, ólmos esőre hajló időben futott be a rozoga jármű a kegyet-
lenül elhanyagolt állomásra. A párás ablakok mellett az időjárásnak meg-
felelően öltözött emberek üldögéltek. Közülük az egyik régről ittfelejtett 
adófizető komótosan és megfelelő szakértelemmel csavarta jókora ciga-
rettáját, s a fölötte levő légteret csakhamar mahorkaszagú füstfelhő lengte 
be. Emberünk feltűnően nyugodt, majdhogynem egykedvű volt. A Jató 
nevű szőlőtelep kirívó elhagyatottságából fölrebbenő fácánkakasra is csak 
egy törésnyi pillantást vetett, majd hangosan gondolkodva megjegyezte: 
„Nicsak, ezekből még mindég van magnak, ugyanakkor a nagyobb, erő-
sebb állatok, mint például a bivaly, egy szálig kiveszett.”

Akaratos állatok, gyermekkorában hordáskor a bivalyok a magasra 
rakott szekérrel együtt bementek a vízbe hűsölni egyet, ha úgy tartotta 
a kedvük, és nem volt hatalom, járomszög stb., amelyik kiverhette a 
fejükből az alkalomhoz sehogy sem illő lubickálást. Ám ha erőpróbára 
volt szükség, akkor térdre hullva is áthúzták a kátyún a rakományt. 
Emberünk kedvelte a bivalyokat, azok viszont nem szerették az autót 
és a hegedűszót. Döfésre merevített szarvval rohantak az akkor még 
ritkaságszámba menő jármű után. A hegedűszó is zaklatta az akaratos 
jószágot. Megesett, hogy a szárazfa hangja annyira fölbőszített egy 
igavonó sorban tartott, feketekávé-barna állatot, hogy az szétkergette 
a lakodalmas menetet. Végérvényesen eltűntek a bivalyok, és a vonatok 
is lekoptak egyes távközök rozsdás sínpárjairól. Kár, mert szerinte a 
vonat olcsóbb és alkalmasabb is a busznál, különösen a hozzá hasonló 
szenvedélyes dohányzók számára. A vonaton ugyan még senki sem szólt 
rá, hogy mért füstölög, amott meg már megjárta egyszer-kétszer, mintha 
csak a régi fináncvilág tért volna vissza.

Az öreg emlékezete szerint rámenős fináncok járták egykor a falvakat, 
nem ismertek kíméletet, de a termelő, aki terménye megkóstolására, 
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felhasználására is jogot formált, igyekezett kibúvót találni. Elrejtette 
a saját magának szánt adagot. Figyelte a fináncok mozgását, és amikor 
tiszta volt a levegő, a kertlábon áthordta a dohányt oda, ahol már befe-
jezték a turkálást a pénzügyőrök. Emberünk évtizedeken át termesztette 
a dohányt, ám most már csak füstöli, hétköznap az olcsóbbat, ünnepeken 
pedig az illatosítottat, amiből karácsonyra összmaréknyit küldött neki 
az Újvilágba vetődött unokája, akiről minden bizonnyal hosszú históriát 
tudott volna mondani, de erre már nem volt ideje, mert a vonat befutott 
a célállomásra, a régről ittfelejtett ember lebotorkált, de a dundi cigaret-
tájának a szaga még egy ideig ott terjengett a feslett ülések között.

 
■ RAGASZKODÁS 
  A VISSZAHOZHATATLANHOZ ■ 

Az elmúlt évtizedben nagyon megritkultak a soraink. Rokonaink, 
ismerőseink közül sokan eltávoztak a határon vagy a határokon túlra. 
Visszajelzéseik eltérőek, embere válogatja… Van, akinek ott távol több 
év múltán sem olyan a víz, amilyennek lennie kellene, hogy kellő mér-
tékben csillapítsa a szomját, s valahogy a nap is másképpen kel fel ott, 
azon az égen. Ám van, aki gyorsan azonosult, látszólag teljesen megho-
nosodott, s a világváros aszfaltján feltűnően otthonosan mozogva csak 
úgy, mellékesen megkérdezte tőlem, hogy „Ti még mindig maradtok? 
Mire vártok?”

Mindenesetre hirtelen kiszakadni, de kétségek közt őrlődve maradni 
sem könnyű.

– Sehogy sem volt már jó – fogalmaztak tömören tanyai ismerőseim, 
akik nem a határon, tengereken túlra, hanem csak a bölcsőhelyükről tíz-
egynéhány kilométerre levő mezővárosba költöztek nagy nehezen, és még 
mindig visszavágynak, álmaikban, gondolataikban nap mint nap vissza-
járnak bölcsőhelyükre, pedig már két évtizede annak, hogy megtették a 
döntő lépést. Pakolászás közben „tetten értem” őket, zaklatottak voltak, 
és átnéztek fölöttem… ám néhány év múlva új lakhelyükön fölkerestem 
őket, szívélyesen fogadtak. Főleg a tanyáról beszélgettünk.

– Ha azok, akikkel ott kint leéltük az életünk java részét, valahogy 
visszamennének, azonnal mi is mennénk velük, de hát erről szó sem 
lehet – mondta emelkedő hanghordozással a gazda, majd azt is hozzá-
fűzte, hogy nem szakadtak el teljesen a tanyavilágtól, mert a földjeik 
kint maradtak, sőt az őket kibillentő tagosítással még kijjebb estek, de 
azok is jó földek.

– Ott, a Kettőshalom közelében nőttünk föl, öregedtünk meg, nem 
tudunk lemondani róla, ragaszkodunk hozzá, bár már visszahozhatatlan 
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számunkra – fogalmazgat töredelmesen az asszony, majd azt is bevallja, 
hogy amikor bejöttek ide, a város szélére, sem enni, sem inni, sem aludni 
nem bírt egy ideig. Térült-fordult, s máris a kiskapuban találta magát, 
ahonnan a nevezetes két halom irányába nézett, s a távolság egyre ho-
mályosabbá vált…

Mert hát az átültetett öreg fák gyökereiből csak ott tartott az a makacs 
talaj valamennyit, nem lehetett teljes a gyökértelenítés.

Öröm vegyül a sajgásukba, ha az átlós úton kifelé gurul velük a 
szekér.

A zúgást a legnehezebb megszokni. Éjszaka sem szűnik, bár már 
egy ideje a közeli benzinkúton csak elvétve kapható üzemanyag, mégis 
a gépjárművek füzére halad el az ablakuk alatt.

– Ott kint egy hónap alatt sem ment el annyi jármű előttünk, mint 
most egy nap alatt. De azért ennyi idő után már nem hallom mindegyiket, 
ám az is sok, idegesítő, kénytelen-kölletlen fölfigyelek rájuk – sorolja az 
öreg, aki a tanyavilág elenyészésének fő okát abban látja, hogy annak 
idején (a negyvenes évek elején) nem sikerült fölépíteniük az iskolát, 
pedig már az anyagot is beszerezték, de fordulat jött, és más kérdések 
kerültek előtérbe, s időközben néhány közeli észak-bánáti település 
iskoláját is becsukták.

A korán kelő kinti gyerekek már zsenge korukban elszoktak bölcsőhe-
lyüktől. Különösen a lányok igyekeztek mind makacsabban az aszfalton 
maradni. Az utóbbi két-három évtizedben már csak vitték a lányokat, 
egyet sem hoztak a tanyavilágba, s végül a fiatalok után a tagosítással 
megbolygatott öregek is elköltöztek. S az utolsók között vendéglátóim is 
továbbálltak, mert mint mondják, már nem volt kinek köszönni… Már-
pedig a keleti bölcselet azt vallja, hogy köszönj a veled szembejövőnek, 
mert ki tudja, hogy találkozol-e még vele.

■ BÁRÁNY ÉS FARKAS ■ 

Furcsa képeslapot láttam a haverom vitrinjébe tűzve a minap. Együtt 
„szendergett” rajta a bárány és a farkas… Nicsak! … Adtam hangot 
meglepettségemnek, mire az üdvtörténet megbízható tudója egyebek 
közt elmondta: 

– Üres óráimban gyakran nézegetem ezt a különös, idillikus képet, 
amelyen a bárány és a farkas (megtévesztő közelségben) egymás mellett 
fekszik. Az életben persze másképpen festene a kép. A farkas a bárányra 
rontana, és a véres borzalom jelenne meg előttünk. Mély gyökerű tapasz-
talatunk alapján kívánhatjuk-e a farkastól, hogy másképp cselekedjen? 
Nem! Az embertől azonban, még a nagyratörőtől is az emberségesség na-
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gyon is elvárható. S talán megmagyarázható neki, hogy a másik, szomjas 
társa nem azért megy a folyóra, hogy fölzavarja (ő)előtte a vizet…

Egy kis jóakarattal, némi önzetlenséggel mennyi mindent meg le-
hetne oldani! Megannyi sápadt arcra, kialudt fényű szempárra lehetne 
pírt, ragyogást hinteni, ha pl. a döntő pillanatban a báránybőrből nem 
az ordas bújna ki.

Milyen jó lenne, ha valamilyen csoda folytán a rengeteg otthontalan, 
kiközösített ember együtt lehetne szeretteivel, megkapaszkodhatna a kis 
Jézus születésnapján! Nem vagyok csodaváró, csupán arra várok (mind 
kiégettebben), hogy a rengeteg bűn, ámítás és esztelenség után végre a 
józan ész, a szeretet és a megfontoltság irányítaná cselekedeteinket… 
Olyan vidéken élek, ahol már évtizedek óta jóval több a temetés, mint 
a keresztelő, és az erőszakos halál áldozatai is mind jobban sorjáznak. 
Egyre hangosabb a sírás, s a borúra ismét csak ború jön.

Ezek után legszívesebben a fonákjára fordítottam volna azt az idilli-
kus képet. De „strucc-cseles” cselekedetem min változtatna ugyan? Meg 
hát régen (egy szerencsétlen, ebek harmincadjára juttatott faluban) meg-
tanították velem, hogy másnak a házában én nem „röndözködhetök”.

 
■ VIRÁGOK A TISZÁN ■ 

A ciánozott haltetemek közt fagyérzékeny virágok úsztak a minap az 
áradó Tiszán. A közeli nagyváros hídjáról szórták őket a megmérge-
zett vízbe a folyójukat mélységesen gyászolók. A folyó pedig sodorta, 
vitte a virágszálakat és csokrokat lefelé, Törökkanizsa felé. Tehát nem 
Adorjánnál, hanem följebb szórták azokat a sokszínű dísznövényeket a 
katasztrófa sújtotta folyóba.

A szegediek gyászát rögzítette a kamera, egy olyan városnak a fáj-
dalmát mutatva, amely egy másik folyót is magára ölel, a Marost. Vajon 
miként panaszkodhat ott most a Maros, amikor a figyelmet ordítóan a 
Szamos vonja magára? És vajon írják-e még valaha a Tiszáról azt, amit 
egykor egy nagy utazó írt, hogy ennek a szőkének is nevezett folyónak 
kétharmadát a halak képezik, és csak egyharmada a víz? Vajon maradt-e 
benne szaporodni képes véglény?

Töprengésem közben zenés jókívánság akkordjai sodródtak felém 
a közelből. Érzelgős a szöveg, sipítós előadásmódban. Tehát a baj meg-
történt, ám az élet megy tovább. Hova tovább? Nem tudom kivárni, 
hogy esetleg arra a nótára kerüljön a sor, hogy „Temető a Tisza, mikor 
kivirágzik…”

Itt, nálunk már hosszú ideje nemigen virágzik, hiszen a törökbecsei 
gát okozta nagyfokú iszaplerakódás befojtja a lárvákat. Máshová, följebb 
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kellett mennünk tiszavirágnézőbe, de most ott, följebb is végveszélybe 
kerültek a kérészek. Egy sem él odáig…

Vajon mit szólna ehhez az iszonyatos katasztrófához a megboldogult 
Újhelyi Dezső, az utolsó törökkanizsai hivatásos halász? Vagy mit szól-
na, ha szólhatna egykori uszálykormányos ismerősöm, aki évtizedeken 
át egy tiszai úszóalkalmatosságon lakott az egész családjával együtt 
Ágcsernyő és Titel között? És bevallása szerint az életéhez hasonlóan 
szerette ezt a folyót. Nagyon bensőséges volt köztük a kapcsolat. Hiszen 
látták hosszan elnyúlni bíborló alkonyatban, ám félálmukban titok-
zatos éjszakai neszezését, locsogását is hallhatták. A frissítő záporok 
után pedig elbűvölten nézték, amint a megfiatalodott folyó átbúvik a 
távoli szivárvány alatt. Gyermekei korán megtanultak a folyó felszínén 
maradni és ár ellen úszni. Hamar megértették, hogy miért és miként 
sietnek a Tiszába a mellékfolyói, a Szamos, a Körös, a Maros és a többi. 
Ám most az egyiktől kegyelemdöfést kapott! Hullámain fölfordult halak 
és gyászvirágok úsznak, és persze, hogy nem a szép, széles folyóról szóló 
dalnak a ritmusában ringatóznak. Micsoda nagy gyalázat, és viszi a víz 
lefelé, Törökkanizsa felé…

Temető a Tisza. Mi mindent kell ennek a jámbor folyónak elszenved-
nie, és vajon vele együtt ránk, a térségben élőkre még milyen sorscsapások 
sorozata vár?

 
■ AMIKOR „A KOCSIK AZ UTCÁK VÉGÉN 
  EGYMÁSBA AKADTAK” ■ 

„Megboldogult” falumban elég sokat énekeltek és meséltek az emberek. 
Különösen dohánycsomózáskor váltak a csomózószobák kisebb népdal-
kórussá, mesemondó zuggá. A munka egyhangúságát ui. „dallikázással”, 
meséléssel igyekeztek megtörni a dohánykertészek. Kísértetekről, be-
tyárokról, az ablakon bevicsorgó toportyánokról, Mátyás királyról stb. 
sorjáztak a színes történetek, de a nagy szaladás is szóba került. Régen 
volt, ám azért valamicskét megőrzött belőlük az emlékezetem. Így a 
nagy szaladásról szólót is. Eszerint az 1848/49-es magyar forradalom 
és szabadságharc idején a Bécs szolgálatában álló martalócok falujuk 
gyors elhagyására kényszerítették Terján lakosságát (is). Futott, ki merre 
látott… A dohányporos levegőben, a kenyérhéjjal szított petróleumlámpa 
fénykörében elhangzottak szerint az egyik sokgyermekes özvegyasszony 
csak néhány száz méterre tudta magával vinni (az egyik pici, a másik 
kicsi) gyermekei közül a még pólyás kisfiát. Hogy egérutat nyerhessen, 
egy nagy fának az avarszőnyegébe kaparta el szerencsétlen csemetéjét, 
aki azonban (a többször is hallott történet szerint) épségben megúszta a 
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lélegzetállító kalandot. Mert „Szögedébül” az éj leple alatt lovasok jöttek 
el érte, és biztos helyre vitték… Ám a falut a martalócok fölégették.

A szomszédságban levő Csóka sem úszta meg „szárazon” az emlí-
tett meredek fordulatot. Itt is szomorú emlékeket hagyott maga után a 
szabadságharc. A történelmi adattár által ráczoknak és szerviánoknak 
nevezettek elől a plébános is Szegedre „követte’’ a híveit, akik 1849. 
január 24-én oly sietséggel futottak, hogy a kocsik az utcák végén 
egymásba akadtak. Persze volt, aki veszteg maradt, pl. a bíró, a jegy-
ző meg a betegek, öregek egy része, akik közül néhányat a bevonulók 
(február 2-án) likvidáltak. A szerencse azonban forgandó, a hadi is. 
„Egy önkéntesekből alkotott hadsereg a vidékre is eljutott, és a tájat a 
garázdálkodóktól megtisztítván a menekülteknek a hazatérését lehetővé 
téve…” A tavasz folyamán visszatértek a magyarok, ám akkor (az egyes 
krónikások szerint óhitűeknek is nevezett) szerbek menekültek déli 
irányba. Helyükbe a fölégetett Verbica (Egyházaskér) és Feketetó (Crna 
Bara) „földönfutóvá” vált magyar lakossága települt az üresen hagyott 
házakba… Ám amikor azoknak a tulajdonosai a zavarok lecsendesül-
tével visszajöttek, gazdag házbért követeltek az újdonsült lakóktól, és 
az „osztrák hatóságtól pártfogoltatván, követelésüket meg is nyerték”. 
Sőt attól is, amit nyomorúságosan még meggazdálkodtak, meg lettek 
fosztva. Így hát üres kézzel mehettek vissza fölperzselt házaikba, tető 
és táplálék nélkül állva a közelgő tél elé. Százötven éve az említettek is 
megtörténtek ezen a bajlátott vidéken, sőt mindezt tetézve 1849 nyarán 
kolera is dühöngött Csókán.

 
■ HANGTALAN HANGSZEREK ■ 

Néhány évi kihagyás után – sürgető egyéb dolgunk ellenére is – a na-
pokban betértünk Firigyházára, illetve Filićre, ahogy azt a település déli 
bejáratánál álló keskeny tábla hirdeti. Az elmúlt (kihagyott) esztendők 
semmi jót sem hoztak ennek a félretolt, szikesen vegetáló falunak. Folyta-
tódik a „kivetkőzése”, lepusztulása. A már korábban becsukott iskoláról 
az ajtók, ablakok többségét is leszerelték, és hát a táblát is eltüntették 
(nehogy a felirata bárkit is megtévesszen). A falu egykor tekintélyes 
épületének a kirámolása tehát már olyan méreteket öltött, hogy jobb 
rá se nézni. Ám központi fekvésénél fogva ki sem lehet kerülni, el sem 
lehet mellette menni.

Az elhanyagolt és boltnak berendezett egykori tanterem előtt idegen 
hanghordozású férfi sörözgetett a késő őszi napsütésben. Tőle kartávol-
ságnyira egy feszület agonizál a megfeszített lábánál szétszáradt őszi-
rózsacsokorral. Egykori kedves vendéglátóm, Erzsi néni kapuja ezúttal 
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zárva maradt előttem. Elköltözött… a ház új gazdája pedig valahol 
Németországban mulasztja az idejét, gyűjti a márkát, úgy látszik, ki akar 
várni még valamit. Moccanástalan a ház és környéke, az udvarban az 
akácfához erősített harang is mélyen hallgat. Már csak akkor szólaltatják 
meg, ha valaki közülük eltávozik az árnyékvilágból.

Az imaházat évekkel ezelőtt becsukták. Törökkanizsára járnak 
misére a megszállottabb hívők.

Erzsi néni is odaköltözött a fiához, pedig nagyon ragaszkodott min-
dig rendben tartott firigyházi házához, de hát eljárt fölötte az idő, és 
bevitték a városba. Hozzátartozói nem hagyhatták, hogy netán magára 
hagyatva lehelje ki a lelkét.

A megboldogultakat Törökkanizsán temetik el (ott is megkondul egy 
harang lelki üdvösségükért). Ennek a falunak jó ideje már temetője sincsen. 
Makra Gyurka barátom is a városi sírkertben nyugszik már két éve.

Megdöbbenve és röstelkedve mentegetőztem, amikor hozzátartozói 
a szomorú hírt közölték velem, s közben ahhoz az asztalhoz ültettek, 
ahol korábban oldott órákat töltöttünk el. Ezermesterféle ember volt 
a megboldogult. Gyümölcsfákat oltott két- vagy sokfélére, sallangos 
ostort és hangszereket készített. Nevelt fia, Árpád előhozott néhányat, 
befejezetlenek, egyen sincs húr. De ha föl is volnának húrozva, ugyan ki 
tudná úgy megszólaltatni őket, ahogyan azt a készítőjük tette?! Azért így, 
húr nélkül is megkapóak, kedvesek azok a hangszerek, persze az lenne az 
igazi, ha ő pöngethetné ki rajtuk azt a dalt, hogy „Elszökött a lovam…” 
No de: „Ne keresd a lovad, / be van az már fogva…” Úgy látszik itt, ezen 
a vidéken folyton a hiánnyal kell, hogy találkozzunk.

Húrtalan, hangtalan hangszerek, lepusztult falu, kivesző ismerősök. 
Kollégám néhány fölvételt készített még az enyészetről, és szótlanul 
elhajtottunk.

■ EMLÉKEZÉS EGY HARANGA SORI HÁZRA ■ 

Bánát térképén vékony kék csíkot képez az Aranka, amely a táj zöld lapján 
a Marostól a Tiszáig száztizenhét és fél kilométeren át kanyarog. Hajdan 
Harangodnak hívták, de a partjánál élők egy része Harangának nevezi, 
a hodicsiak is… Azt a házsort, amely a folyócska közelében húzódott, 
Haranga sornak hívták. Mindössze tizenkét döngölt falú házból állt, de 
már néhány évtizede maradéktalanul lebontották.

Legtovább a fekete kontrás, Pozsár Tamás háza állta a sarat „ott, bal-
szélen”, ahol némi fogódzóként máig már csak néhány csenevész akácfa 
maradt. Mert a takaros kis ház utolsó lakói, a kontrás lánya, Mária és 
annak férje, Sándor is elég régen elköltöztek onnan, ahol a hosszú és 
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nagy kertben a szőlő is megtermett. Ennélfogva a bor és a zeneszerszám 
mellett hangulatosak voltak annak a Haranga sori ház lakóinak és láto-
gatóinak számos napjai. Esténként a pásztorok is gyakran megjelentek 
abban a szélső házban, és hát néhányszori koccintás után már a nótázás 
következett:

– „Föl van a lovam nyergelve. / Elmöhetök akármerre…” – dalolták, 
és észre se vették, hogy „olyan kint laknak”.

De a táj csöndje is megnyugtató volt, a zöldje és virágzása pedig 
fölemelő érzéssel töltötte el a szívüket, s jövedelemmel kecsegtette őket. 
Április végén már virítani kezdett a székfűvirág, az állítólag minden bajra 
jó kamilla kapós volt, a fölvásárlók kijártak érte a mezőre. S aki mozogni 
bírt, kaparta, szedte az áldásos növényt, amelyet vetni se kellett, csak 
szedni. Vajon most tavaszra hányan hajolnak le a fehéren-sárgán virító 
virágokért az egykori Haranga sor térségében?

Amikor az említett sor többi házát már lebontották, az a „balszél-
ső ház” tanyává vált, s utolsó lakóinak már nemigen volt maradásuk. 
Máriáék is néhány évi készülődés után beljebb költöztek, ám többször is 
visszanéztek a magára maradt kis házra, aztán egyszer csak a Haranga 
sor utolsó háza is eltűnt a föld színéről… A szobaföldet is rendszeresen 
szántják, vetik, művelik.

Ám kapálás közben – különösen az egykori kuckó helyénél – furcsa-
ságok jutnak Mária eszébe. – Leginkább öreganyámat idézem, aki a téli 
estéken a kemence mellett a táltosokról és az elsüllyedt betyárvilágról 
mesélt nekem…

Ki gondolta volna akkor még, hogy nemsokára a Haranga sor is 
elsüllyed, és hogy napjainkra már csak foszlányai maradnak meg az 
onnan elköltözöttek mind ziláltabb emlékezetében.

 
■ ELHAGYATOTTAN ■ 

A kirívóan foghíjasodó falu közepe táján levő kocsmát régen bezárták, 
lakóházzá alakították az ún. ivó térségét is, ám újabban az egész ház 
elhagyatottan áll, valószínűleg bontására vár. Ha nagy ritkán arra vető-
döm, az egyik temesvári kaszárnyából hazagyalogolt egykori szabadságos 
katona jut az eszembe.

Egyszer volt emberünk a Bánság fővárosában nem ült vonatra (úgy 
látszik, hogy mivel falujának nincs vasútállomása, nem szokott a vonato-
záshoz), hanem habozás nélkül nekivágott (az apostolok lován) a másfél 
maratonnyi távnak. Árkon-bokron, csak úgy toronyiránt „szedte a lábát”, 
ám az Arankán áthasaló fahídon csoszogva kelt át, de akkor már karnyúj-
tásnyira volt szülői házától, ahol rögvest lenyúzták a lábáról a csizmát. 
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Ő meg anélkül, hogy egy kicsit kifújta volna magát, az anyja papucsába 
lépett, és az említett kocsmába ment… Ott pedig nagyot néztek.

– Ni csak, huszár az anyja papucsában! – mondta néhány élcelődő vi-
hogva, és megállapításuk után nyomban sötétség borult a kocsmára…

Azt, hogy pontosan mi lett a nagy petróleumlámpával és az okve-
tetlenkedőkkel, azt szerettem volna most megtudni; végre behatóbban 
elbeszélgetni azzal a félvak öregemberrel, aki jó időben naphosszat az 
egykori kocsma küszöbén szokott üldögélni, de erről (is) lekéstem. Pe-
dig az említettek „ecsetelése” mellett az ő élettörténete is megért volna 
egy alaposabb beszélgetést. Mert hát a szomszéd faluban is tudták róla, 
hogy a vén „küszöbnyergelő” egykor igen jól bírta a strapát. Nemigen 
változtatta meg az elhatározását.

Rátartiságára az is jellemző volt, hogy egyetlen lányából mindenáron 
„úrfélét” akart nevelni. Ezért hát, amikor elérkezettnek látta annak az 
idejét, csemetéjét elküldte a városba tanulni.

„Te csak tanulj, a többi az én dolgom” alapon tette ki-ki a maga dolgát, 
ám az egyik szűk esztendőben a lánya iskoláztatásával járó költségek 
fedezése miatt emberünknek el kellett adnia igavonó társát, a lovát. És 
akkor befogta a feleségét meg saját magát a kocsiba, s vánszorogva húzták 
haza a termést a Budzsákból.

Emberünk a heccelődések, lesajnálás ellenére zokszó nélkül húzta 
az igát, nem tartotta hiábavalónak az áldozatot, mert a lánya menet-
rendszerűen vizsgázott, befejezte az egyetemet. Diplomás nőként már 
úgy érezte, hogy kinőtte a szülőfaluját, sőt az egész tartományt, távoli 
országrészbe költözött élete párjával. Kezdetben egyszer-másszor rövid 
időre hazalátogatott, aztán már csak húsvétra és karácsonyra küldözgette 
a tarka üdvözlőlapokat a mind lassúbb mozgású apjának, aki azokkal 
túladagolta a szentképek rámáját, végül már a jócskán bevakult ovális 
tükör keretébe is jutott belőlük.

Az árnyékvilágból való távozása előtt egyes napokon szinte epedezve 
várta azokat a fránya lapokat, még estefelé is azt hajtogatta félhangosan, 
hogy „gyühet még a postás”, de nem jött. Üresen áll a jókora ház, és 
nagyon úgy látszik, hogy számos más közeli hajlékhoz, az iskolához stb. 
hasonlóan ezt is lebontják. Bevett szokás? Olyan esemény, ami már föl 
sem tűnik ebben a nagy elhagyatottságban.
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■ MILYEN VOLT A HODICSI ISKOLA? ■ 

Legutóbbi látogatásom óta újabb házakat bontottak le Hodicson. Mind 
foghíjasabbá válik az egykor népes falu. Helyenként egymás mellett 
több lebontott háznak a maradványa is látható. Elém komorodik a kürtő 
korma, s figyelmet fölkeltően színesedik a pingálás az időjárás viszon-
tagságaira bízott falakon. Némi ténfergés után az iskola hűlt helyén 
állapodok meg, s szóra bírom az első arra járót.

Szófukar, szikár, napbarnított embert „tesztelek”, akit azonban nem 
a tengerparti életmód tett „dalmata” kinézésűvé, hanem a gyermekkora 
óta, immár több évtizede folytatott gürcölés cserzett meg, Észak-Bánát 
makacs földje „alakított”…

Nagyon korán munkára fogták. A negyedik osztályt is azért kellett 
megismételnie itt, az egykori hódegyházi iskolában, mert a mezőgazda-
sági munkálatok elvonták a tanulástól.

Ám mivel az élet a legnagyobb iskola, elég sok mindent megtanult 
élete mintegy hat és fél évtizede alatt, de sokat is felejtett. Mert nem 
emlékszik rá, hogy pontosan melyik évben szűnt meg a faluja iskolája, 
de azt biztosan tudja, hogy a negyvenes években mintegy félszáz gyerek 
járt itt elsőtől negyedik osztályig. Szabó János volt az első tanítója, utána 
Makra Éva, majd Kocka István következett. Gyors leltárt készíttetek vele. 
(Kissé megütközve mondja: „Maga mit nem kérdez?”) Lassan sorolja:

– Maszatos, nagy, fekete tábla, nyikorgó, srég padok… Földgömb? 
Az nem volt nekünk (pedig a szünetekben jól meg lehetett volna sürget-
ni). Azt hiszem, hogy hat ablaka volt a falu legnagyobb épületének, az 
iskolának (amelyet az ötvenes években bontottak le), és utolsó tanítója, 
Bálint József a szomszédos Mokrinban, Homokréven béresként fejezte 
be pályafutását, legalábbis a beavatottak ezt állítják. Csak egy kereszt és 
orgonabokrok maradtak az iskola szűkebb térségében.

Megismételt kérdésemre, hogy a falu utolsó tanítójára mennyire em-
lékszik, egyáltalán emlékszik-e, emberünk tűnődve a vállát vonogatja. 
A fogyatkozás hatására, ürügyén, becsukták a hodicsi iskolát (is), s a 
maradék tanulók a szomszédos Jázovára vették az irányt, s közben a 
fogyatkozás (miegymás) Jázovát sem kerülte el, s az ottani gyerekek már 
hosszabb ideje Tiszaszentmiklósra járnak a felsőbb osztályokba.

– Öregapámék már rá sem ismernének szülőfalujukra – jegyezte meg 
emberünk, s elköszönt, szaporán lépkedett elfele, majdnem úgy, mint 
akinek éretlen csínytevésben volt része. Milyen volt a hodicsi iskola? 
Mind kevesebben emlékeznek rá. Jómagam is csak a tetőjének hódfarkú 
cserepein játszó délibábra emlékszem, persze elég halványan. Hová lettek 
a szálkás, nyikorgó, srég padok csészealjnyi tintatartónyílásaikkal és az 
esetlenül bevésett nevekkel vagy azok kezdőbetűivel? Mi lett a csikorgó, 
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nagy táblával, amelyre határozottan vagy széteső mozdulatokkal írta 
föl a betűket, számokat a sokszor fásult tanító, akinek a kertjét minden 
bizonnyal (éppen úgy, mint a rácegresit) a tanulók fele büntetésből, a 
másik fele pedig jutalomból művelte?

 
■ TISZASZENTMIKLÓSON ÉLNEK MÉG 
   LENGYELEK ■ 

A legutóbbi népszámláláskor a tiszaszentmiklósiak közül ötvenketten 
vallották magukat lengyelnek.

Közülük a legidősebbhez irányított egyik ismerősöm, merthogy az 
öreg Tihi szeret beszélgetni, és a tévének is nyilatkozott már az itteni 
lengyelekről. Nos, a napokban fölkerestük. Hívásunkra faluszéli tágas 
házának a legbelső zugából jött elő, kissé csodálkozva és a magánytól 
jócskán átitatva.

Emberünket 1913-ban Tihi Đuraként jegyezték be a születési anya-
könyvbe. Apja Misa, anyja pedig Sturc Paulina, mind a ketten lengyelek 
voltak, így hát fiuk is ezen a nyelven kezdett el beszélni, ám az iskolában 
már szlovákul tanult, és az evangélikus templomban is ezen a nyelven 
hallgatta, hallgatja a misét. Szerinte Pajo nevű ősét és sorstársait az éhség 
hajtotta a lengyelországi Wisla nevű településről és annak környékéről a 
tizenkilencedik század első felében az akkor ígéretesnek tűnő Torontál 
vármegye Tiszaszentmiklós nevű falujába (amelynek azonban 1947 óta 
Ostojićevo a hivatalos neve).

Megérkezésükkor egyik részük (pl. a Salbutok) salétromgyűjtéssel 
is foglalkoztak, a szikesek „kiizzadott sóját” a temesvári lőszergyárba 
szállították, többségük azonban már akkor is földműveléssel foglalkozott. 
Jól megkapaszkodtak itt, ezen a földön, és mivel nagy volt a távolság a 
régi és az új hazájuk között, ritkán, csak elvétve látogattak haza, ezért 
itt a velük azonos hitű és rokon nyelvű szlovákokkal léptek sorsközös-
ségre. Szlovák kántortanítók oktatták és szlovákosították is őket, és az 
idők folyamán már olyan nagymértékben összekeveredtek, hogy nehéz 
nemzetiségileg megkülönböztetni őket.

Arra a kérdésemre, hogy milyen nyelven szokott álmodni, Tihi bácsi azt 
felelte, hogy amilyen emberrel beszélget, olyan nyelven álmodik, lengyelül, 
szlovákul, szerbül, magyarul és cigányul is, mert ezen a nyelven is úgy-ahogy 
meg tudja értetni magát. Viszont németül nem tanult meg a falujában, 
holott itt a második világháború végéig svábok is éltek, de azok magyarul 
beszéltek velük és a más nyelvűekkel. De azért ezen a nyelven sem lehetne 
„eladni” emberünket, mert német hadifogolyként gazdája (egy paraszthoz 
osztották be kisegítőnek) nyelvén is megtanulta a legfontosabbakat. Ott 
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kint, Németországban lengyel foglyokkal is találkozott, és szót értett velük 
éppen olyan jól, mint otthon az apjával, anyjával, akik kilenc gyermeknek 
adtak életet, nyolc fiúnak és egy lánynak, aki korán meghalt az édesanyja
nagy bánatára. Az anyjuk zokogva többször is fölsóhajtott, s kétségbeesetten 
azt hajtogatta, hogy három fiút is odaadott volna a lánya helyett, de hát a
halállal nem lehet alkudozni.

– A feleségem, Szeles Regina is meghalt már négy éve, ő rokona volt 
a Károlynak, tudják, a világhírű Szeles Mónika édesapjának… Magyar 
lányt vettem feleségül, ennélfogva a fiam, Andris is tud magyarul, meg 
a többi itt beszélt nyelven is, sőt világnyelveket is tanult. De Becskereken 
szerb nőt vett feleségül, és a lánya, Nina, az unokám csak azon az egy 
nyelven beszél. A fajtám egy része szerb, jugoszláv stb. lett, ám mi még 
itt, néhány tucatnyian nem mondtunk le anyanyelvünkről, habár már 
jóval kevesebbet beszélünk ezen a nyelven, mint gyermekkoromban, de 
azért nem vesznek ki teljesen a lengyelek – nyugtatott meg bennünket, 
és italt tett az asztalra.

Leplezetlenül örült a váratlan vendégeknek, tökös kaláccsal is meg-
kínált volna bennünket, de mivel azt három napja sütötte, eltekintett a 
bélessel való traktálásunktól, ám a pálinkát nem hagyta ki. Nem, mert 
a kertjében azt is elő tudja állítani.

– Tizennyolc hold földem is volt nekem, de eladogattam, azaz az 
unokámra írattam egy részét.

A kert azonban megtermi a konyhára valót, meg a kerti söprűnek valót 
is, télen át több tucatnyit köt, s leginkább azokkal jár ki a piacra némi 
zsebpénz reményében, meg hogy ne legyen egyedül. Korábban tyúkjai is 
voltak, de a garázda gazemberek összefogdosták őket.

– No de, csak nagyobb baj ne legyen! – mondta, majd kérésünkre 
a magyar szövegből lengyel népdalra tért át a csaknem kilencvenéves 
ember. Feltehetőleg még a Visztula vidékéről hozott dalt énekelve kísért 
ki bennünket az üres utcára. A kiskapuból integetve még utánunk szólt: 
„Gyűjjönek máskor is, testvérek…” Szavainak a hatására azt kezdtem 
taglalni, hogy valójában a „polak venger dva bratanki”-e.

 
■ GYORSKOMP A TISZÁN ■ 

Padé egyik jellegzetessége a gyorskomp, amely kb. öt perc alatt bármilyen 
rakománnyal átszeli a Tiszát. Gyorsasága ellenére a távolabbi és fejlettebb 
vidékekről idevetődők egy kicsit már mint múzeumi ritkaságra néznek 
erre a vízi járműre, amely azonban még sokáig eleget kell, hogy tegyen 
a rendeltetésének, mert vélhetően (ahogy mondani szokás) ebben az 
életben már bajosan épül föl a híd a Tisza itteni szakaszán.
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Ha nem is mindig a jelenlegi járatán, ám régóta fodrozza már a komp 
a Tisza vizét. Herresbacher József, aki 1864-től 1914-ig élt és tüsténke-
dett Padén, méghozzá úgy, hogy negyven évig tanítóként, egy évtizedig 
pedig postamesterként állt a falu szolgálatában, s egyebek között a falu 
monográfiáját is megírta, nos, ő természetesen a kompot sem hagyta ki 
figyelmet érdemlő művéből.

Herresbacher József arról is beszámolt, hogy 1848 előtt állt a régi 
kompjáratnál, a Tisza töltésén egy kőépület, amelynek alapját a part lassú 
beszakadásával még 30 év előtt láttam. Csárda volt-e, nem tudhattam meg. 
Épült azonban a töltésen belül, a kompjáratnál később egy csárda elég nagy 
forgalommal. Ezt a kitörő Tisza nagyon megrongálta. A közbirtokosság 
renováltatta ugyan némileg, de mivel már ezen időben tervbe volt véve a 
komp áthelyezése, 1899-ben „lebontatott, s az anyaga elárvereztetett…”

A továbbiakban a krónikás arra is kitér, hogy sok baja volt a közbir-
tokosságnak a komp bérlőivel árvizes években, mert a komp heteken, 
hónapokon át szünetelt, s csak gyalogosokat vittek át csónakon. Az árvíz 
miatt a kompjárat helyét is többször kellett változtatni. Amikor 1886-
ban új töltést emeltek a Divánban, nagy kerülővel ezen közlekedtek, s 
jutottak el az alsó-tiszai átvágásnál levő ideiglenes kompjárathoz. Majd 
amikor 1895-ben átvágták a régi töltést, s elárasztották az új árteret, a 
víz az országutat is ellepte… Annak leapadása után sem közlekedhettek 
sokáig, mert az erekben tengelyig érő sártorlasz volt… Ez a körülmény 
késztette a komptulajdonosokat arra, hogy a kompot biztosabb helyre, a 
zsiliphez helyezzék át. Erre a krónikás szerint 1903-ban került sor.

A komp áthelyezése Herresbacher József szerint nagy tehertételt 
jelentett a közbirtokosságnak, mert a rájuk „tukmált” terv szerint félkör 
alakú lejárót létesítettek (mindkét oldalon), amit ki is köveztek, ám az 
áradás hatására a kövezet beiszaposodott, aminek az eltávolítása költséges 
volt. Továbbá a révház számára töltést is kellett emeltetniük. Az említett 
1903-as év más vonatkozásban is figyelmet érdemel, ugyanis a közbir-
tokosság által eladásra szánt kompjogért „egy adai társaság jelentkezett, 
mely állandó fahidat tervezett fölállítani. A híd tervét be is mutatták, de 
kellő fedezet hiányában abbamaradt. Majd olyan társulat is akadt, mely 
gőzkompot ígért. De ez sem sikerült”.

1909-ben árverésre bocsátották a kompjogot (a terheivel együtt). Két 
komoly árverező tűnt föl ekkor. Egy adai társaság és Szerbpadé, végül az 
utóbbi 405 000 koronáért birtokába vehette a kompjogot, ami „szép haszon-
nal jár(t)”. 1912-ben a révház helyére egy csinos kocsmaépületet emeltek, 
mert ez újabb jövedelmet ígért (hozott is). Időközben az ún. félkörlejárót 
kiegyenesítették, igyekeztek jobban a követelményekhez igazítani.

Tekintettel a Tisza közelségére egykor Padénak is volt hajóforgalma és 
időszakos kikötője is Herresbacher József följegyzése szerint. Az első nyom 
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a Kéra-puszta partján levő csárdához vezetett, hiszen „annak idején” a 
szomszédos településekről is oda vitték a gabonát. Később, amikor a Tisza 
medrét a Kéra-parttól elvezették, alkalmasabbnak mutatkozott a jelen-
legi zsilip helye. 1830-ban járt erre az első gőzhajó. Annak látványával 
kapcsolatban id. Kiss István egykori adatközlő a monográfia írójának a 
következőt mondta: „Amint a partról néztük a hajót, s láttuk, hogy se ló, se 
ember nem húzza, s mégis fölfelé halad, azt mondtuk magunk közt, hogy 
ez emberi dolog nem lehet, itt az ördög dolgozik.” Herresbacher Józsefnek 
az említetthez fűzött magyarázata szerint a gabonavontató hajót még az 
1870-es években is emberek vagy lovak húzták errefelé (fölfelé).

A gőzhajón való korabeli utazással kapcsolatban krónikásunk azt 
is megjegyezte, hogy „ha valaki azon utazni akart, elég volt, ha a régi 
kompjáratnál a partra állott, s az érkező gőzhajónak a zsebkendőjével 
intett”. („Fehér kendőt lebegtet kezében, / integet, hogy evezzek ki ér-
te…”) Egy ideig az adai utasok is kénytelenek voltak a padéi partra menni. 
1870 körül a padéiaknak rendes hajóállomást kellett volna építeniük, de 
elmulasztották, ugyanakkor az adaiak, akik Tisza-szakaszuk árterének 
a megmentése céljából töltést emeltek, hajóállomást is építettek, aminek 
hatására megszűnt a zsebkendővel való integetés, jeladás, és „azon időtől 
fogva a padéiak voltak kénytelenek Adára menni, ha a hajót igénybe 
akarták venni. „Ám a vasút megnyitásával padéi ember hajóra nem száll.” 
(Különösen nem az utóbbi évtizedekben.)

Végezetül azt is megemlítjük, hogy 1898-ban nyílt meg a Szeged 
és Karlova közötti szárnyvonal (amely a nagykikinda–nagybecskereki 
vonalhoz csatlakozott). Padé akkor kapcsolódott be a vasúti forgalomba, 
vagyis több mint egy évszázada, amikor is az itteni vasútállomáson ti-
zenkét rendes vonat állt meg naponta, köztük kettő gyorsított volt. Nos, 
most meg? … Egyszer majd ennek is utánajárunk, talán.

 
■ FEKETETÓNÁL ■ 

Az év eleji nagy áradás után hirtelen és korán ránk tört az aszály. A 
maradék ásott kutakba mind mélyebbre húzódik a víz. Tikkadt a mező, 
szíjasodó füveit kíméletlenül szigonyozza a júniusi nap. Mozdulatlan a 
vidék, a délibáb is elillant. Megtizedelt, poros akácok rongyos árnyékában 
kérődzik a megfogyatkozott csorda, a csordást nem látni sehol, s kutyája, 
pulija helyett is csak egy kiterjedt, szúrós és pamacsos bogáncsf lekk 
szimatol a forró levegőbe. Úgy tűnik, hogy a madár se jár már erre kint, 
a Feketetó alatti, elhagyott, széttúrt tanyavilágban.

Izzadva rázódok, karikázok a kissé homorú és esőre, záporokra áhítozó 
határban, ahol – hogy nagyobb területet beláthassak – fölkapaszkodom 
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egy névtelen halomra, de hiába, mert onnan sem látom már azt a ta-
nyaházat, ahol nem túl régen még a gazda a mély éjszakába nyúlóan 
(bagolyhuhogások közepette) meglehetősen ö-zve beszélt életükről, halva 
született terveikről.

A jókora épület helyén már csak egy csenevész fa viaskodik a 
szétcsúszott térrel. Ám azért a tikkadtság alól fölsejlenek elkallódott 
emberünknek a szavai… Lélekvesztett igyekezetük, amikor kapkodva 
pakoltak, hurcolkodtak el innen, Feketetó szomszédságából a Tisza 
közvetlen közelébe mentek, bár nem könnyen, sokáig „topogtak”, töp-
rengtek, halogatták az elköltözést, de egyszer egy, a maihoz hasonló 
tikkasztó napon, végérvényesen kiszakították magukat a régi rendből, 
bölcsőhelyük érdes öleléséből. Onnan léptek le tehát, ahol életük java 
része legombolyodott.

A „töhetősebbek” közé tartoztak, és nem akarták megvárni, hogy ez 
alkalommal az utolsók legyenek. Kétségtelen, hogy nem nekik, nem az 
ő kedvükre „dolgozott” az idő, hanem ellenük. Néhány évtizede ugyan-
is, amikor még mintegy hetven család lakott itt kint, élte többnyire az 
évszakok váltakozásához igazított életét, nos, akkor még faluvá akarták 
fejleszteni ezt az immár szétzüllesztett szórványtelepülést, „lesöpört” 
tanyavilágot. Természetesen iskolát is akartak építeni (a helyét ki is 
jelölték), hogy télvíz idején, a jeges hajlatokat kerülgetve, dérrel verten 
csemetéiknek ne kelljen Feketetóra járni a már jó ideje érzékeny lét-
számhiánnyal küzdő iskolába. De dédelgetett tervüket elvitte a fordulat. 
Természetesen a villany bevezetését is a tervükbe vették, de nem tudtak 
megegyezni, hogyan és honnan is kezdjék, és hát késtek, elkéstek a cselek-
véssel. Végül meg a nyakukba szakadt a tagosítás, és a maradék maradéka 
ment, amerre látott. Feketetóra, Szanádra, Törökkanizsára költöztek 
leginkább. Ott húzódtak meg, onnan rázódnak ki néha bölcsőhelyükre, 
ám már álmaikban gyakrabban járnak vissza, mint a valóságban.

Így történt meg, hogy mire Feketetó és a tanyavilág központja között a 
kőolajkutatók kiépítették (zúzott kőből) a „csinált utat”, alig maradt kint 
valaki, aki a műutat használja, tehát a vidék csaknem teljesen kihalt.

A műút repedezett nadrágszíjként húzódik a halmok mellett, kátyús, 
kihalt, s a táj is teljesen mozdulatlan. A ragadozó madarak és áldozataik 
is a napestére várva pihegnek, vesztegelnek rejtekhelyeiken. A madár se 
jár tehát most Feketetónál. Ezek szerint a csodakút közelében levő gö-
csörtös fára akasztott szatyorban bajosan válhat madárláttává a kenyér, 
egyszerűen kőkeményre szárad, amit csak szürke kútvízzel megnedvesít-
ve lehet elfogyasztani, mert hát vétek volna eldobni, hiszen fenyegetően 
termésrabló az aszály.
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■ HOVÁ LETT A CSÖNGETTYŰS KÚT? ■ 

Étkezés előtt és után kezet kell mosni! Régen megtanították velem ezt a 
viselkedést, ám hétfőn reggel csődöt mondott a beidegződésem, hangosan 
hörgött a csap, kiszárította a gyalázat. Víz nélkül pedig nincs, azaz mit 
sem ér az élet. Elővettem hát sérült találékonyságomat, és elindultam 
a Gyöp sor sarkára, ahol a régebben megsemmisített artézi kút helyén 
pumpás kutat szereltetett fel a helyi közösség.

No de még félútra sem értem (minden bizonnyal hanyagul lóbálódó 
butykosom láttán) harsányan leintettek ismerőseim. „Ne menj oda, na-
gyon zavaros a vize!” Hát akkor meg hogy is innám, mikor zavaros… 
Hátha leülepszik – gondoltam, és tovább karikáztam, ám valóban hasz-
nálhatatlannak tűnt a pumpás kút „leve”. Ám azért mégis eredményes volt 
az utam, mert kinyújtották felém segítő kezüket Almásiék, kölcsönöztek 
két liter vizet. Megörültem a legjobbkor jött adománynak. (Kétszer ad, 
aki gyorsan ad. Meg hát a döntő pillanatban kell segíteni, jobbnak lenni 
stb.) A hirtelen fölértékelődött palackot szorongatva azokra a Párizsba 
szakadt szaharaiakra gondoltam, akik a f lancos nagy képtárak helyett 
órákon át a szökőkutat bámulták.

Két liter víz egy háztartásban „meg se kottyan”, különösen így, hogy 
vízhajtót is szedek… Szikkasztóan szorult helyzetemben eszembe jutott 
a közeli Réti major csöngettyűs kútja. Valamikor agronómus koromban 
jókat ittam hűvös vizéből. Fölmálházottan elindultam hát a szeszgyár 
irányába. Ám a rövidebb útról le kellett mondanom, mert az iszonyúan 
be van nőve gazzal, a járhatóbb műúton meg sorompó állt elém, de a 
fiatal portás nem okvetetlenkedett (újságot olvasott), hanyagul intett 
befelé, mintha csak tudta volna, hogy ebben a romosodó majorban némi 
holtmunkám is itt maradt.

Régen jártam itt, de azért a csalódás a nevemen szólított. A szép nevű 
kutat nem találtam sehol. Gyom, békalencse, posvány terjeng a helyén.

Kár azért a jóízű kútért, amelyből az öreg Sipos futtában, naponta 
többször is kortyolgatott, míg el nem vitte a torokrák. A különben kiváló 
gépjavító mester miután a kút melletti szeszgyárban a tömény (96%-os) 
gabonaszeszből bevett egy pofával, sebtiben ennek a kútnak a vizével 
hígította a kerítésszaggató „nedűt”. Ha pedig többen is vártak sorukra 
a csöngettyűs kútnál, akkor emberünk „majd legközelebbre” hagyta a 
hígítást.

Mennyi álcázott emlék! Mert hát megboldogult öregapám is bevonu-
lása előtt, tehát még „tejfölösszájúként” ennél a kútnál kacérkodott egy 
„utolsó kiadósat” a major vizet hordó fehérnépével… Másnap már vitte 
a katonavonat, 1916-ot írtak akkor, és a nagyobb állomásokon azt húzta, 
fújta a zenekar, hogy „Nem látlak én téged többé soha, sohasem…”
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A major távolabbi vízlelő helyénél egyenruhás őr állt a sorompónál, 
de kaptam vizet… Ám az langyosabb, silányabb, mint amilyen a csön-
gettyűs kút vize volt. A hagyomány szerint egykor az uradalom ura is 
azt a vizet itta, ha ráunt a pezsgőre.

Furcsa nevét a kút a közelében levő kisharangról, csöngettyűről 
(amely körülbelül három évtizede már csillárként szolgál a csókai Móra 
Ferenc Művelődési Egyesület klubjában) kapta, amelyet a Bánság felosz-
tásakor (az első világháború után) a Romániához került Kocsorhátról 
hoztak ide a Réti majorba, ahol már csak hűlt helye van a róla elnevezett 
kútnak, a vidék legjobb vizű kútjának. Kár a csöngettyűs kútért, meg 
hát a többiért is nagy kár.

 
■ HÓDFARKÚ CSEREPEK A JÁRDA MELLETT ■ 

Kissé távolabb tőlem az őszbe hajló délelőttön, a Nagyiskola közelében 
kisiskolások kavarognak, vagyis „szépen rosszalkodnak”. Belefeled-
kezve a szeptemberi látványba hosszan feléjük pillogok, mintha egy jó 
évszázaddal ezelőtti nebulót keresnék köztük. Olyan pöttömöt, akinek 
még palatábla volt az irkája, palavessző meg a ceruzája, amelyet a már 
korábban kiszáradt artézi kútnál irtó hegyesre lehetett csiszolni.

Nem tudom, hogy eme újdonsült diákok közül van-e mindegyiknek 
megfelelő felszerelése, szamárfületlen füzete stb. Azoknak a gyerekeknek 
a szülei, akik kínjukban torlaszolásra kényszerültek, akik csődszagú 
vállalatban dolgoznak, illetve dolgoznának, és akik hónapok óta még 
zsebpénznyi fizetést sem kaptak, vajon ők hogy birkóztak meg az is-
kolakezdéssel járó feladattal, hogyan állították össze a tanfölszerelést? 
Milyen érzésekkel, kétségekkel indították el csemetéjüket az iskolába, 
amely előtt hódfarkú cserepek és törmelékek hevernek a földön, a járda 
közvetlen közelében.

Sok-sok év elmúlta után ugyanis javítják, felújítják az iskola tetőszer-
kezetét. A mohás cserepek lekerülnek, és hivalkodóan piros cserepek 
foglalják el a régiek helyét. Minden bizonnyal így van ez helyén, a figye-
lemkeltő munkálatra egy nagy és sokcsillagos tábla is fölhívja a járókelők 
figyelmét. Vagyis hogy ez a felújítás az Európai Unió segítségével törté-
nik. Hát igen, nagyon jól jött a segítség, ami mellett nem illik szótlanul 
(netán bambán) elmenni. Illesse dicséret és köszönet az Európai Uniót, 
de azért Borbély Lajost sem kellene elfelednünk, aki hajdan önerejéből 
fölépítette ezt a szülőfaluja idősebbjei körében továbbra is Nagyiskolá-
nak nevezett tanintézményt. Vajon most itt, ebben az iskolában tanuló 
gyerekek közül hányan hallottak derék földijükről, Borbély Lajosról, aki 
egy Csókáról szóló kétnyelvű alkalmi kiadvány szerint ennek a falunak a 
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nagy szülötte volt? A továbbiakból pedig az is kiviláglik, hogy „Borbély 
Lajos (1843–1919) a Rimamurány-salgótarjáni Vasmű Részvénytársaság 
vezérigazgatója, mérnök és újító, a budapesti országgyűlés tagja volt”. 
Noha „felsőbb társadalmi réteghez tartozott”, haladó eszméket vallott. 
Belátta, hogy a vegyes nemzetiségű környezetben az emberek közti 
viszonyoknak a kölcsönösségen, egyenjogúságon és együttműködésen 
kell alapulniuk. Az akkori korszellemmel ellentétben azzal a kikötéssel 
építtette föl az új iskolát (amely később központi iskolává vált), hogy 
az intézmény „mentes legyen az egyház hatásától, és biztosítsa minden 
gyerek iskoláztatását vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül”.

Amikor e sorok írója még ennek az iskolának a padjait suholta, koptat-
ta, Borbély Lajos aranybetűs márványtáblája is hirdette még a folyosón e 
kiváló ember nemes cselekedetét, ám a hetvenes években avatatlan kezek 
eltávolították onnan elfogadható magyarázat nélkül. De hogy is lehetett 
volna gonosz tettüket megmagyarázni? A jámborokkal is elhitetni, hogy 
ha Borbély Lajos nem szégyellte fölépíteni a csókaiaknak a Nagyiskolát, 
akkor bárkinek is miért kellene röstellkednie egy különben kétnyelvű 
tábla miatt. Nem ám, nem kell miatta röstellkednünk, hanem a hiánya 
miatt kell inkább szégyenkeznünk. Végső ideje visszatenni a helyére! 
Biztosra vehető, hogy szépet mutat az említett EU-s tábla közelében.
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■■■        NAGY PÉTER NEM KÖLTÖZKÖDIK MÁR ■ 

Az utóbbi hetekben, napokban néhány fiatal (negyven-ötven év közötti) 
ember is örökre eltávozott a környezetemből. Voltak köztük ismertek, 
célratörők, de csöndesek, már-már észrevétlenül éldegélők is, már ahogy 
az lenni szokott.

Az utóbbiak közé tartozott Nagy Péter is, aki fiatal rokkantnyug-
díjasként csak tág időközökben mozdult ki a romosodó Macahalma 
majorból, ahol az egykor falunyi népből mára csak egy tucatnyi maradt. 
Azok közül is egyesek már elfele tekingetnek, ám Péter – tavasszal tett 
bevallása szerint – utolsóként akart távozni innen, mert amint mondta, itt 
mindig hullajtottak (hullajtanak) el annyit a terményszállítók, amennyi 
az ő jószágainak az abrakolásához újtól újig elegendő (volt). Meg azért 
is, mert „torkig” volt a költözködéssel, amire nagyon korán, még zsenge 
korában rákényszerült.

Szülőfaluja (szülőfalunk) Terján elárverezésekor ő még „pöndölyös” 
(három-négy éves) sarja volt az említett település legnépesebb család-
jának (tucatnyian voltak). Terján lebontása után (jobb választás híján) 
áttelepültek a szomszédos, ám szintén lebontásra ítélt Erzsébettelepre, 
amely kb. öt kilométerre feküdt Csókától éppen úgy, mint Terján, ám elő-
nyére szolgált, hogy kövesút mellett helyezkedett el, ami megkönnyítette 
a közlekedést. De kedvezőbb fekvése sem menthette meg a lebontástól.

Így hát mielőtt leemelték volna a fejük fölül a födelet, Péterék ismét 
továbbálltak… Az említett településtől „hajításnyira” levő Macahalmára 
költöztek, amely akkor még népes volt ugyan, de már megkezdődött 
törzslakosságának a kiáramlása és épületeinek a bontása. Először a 
peremrészek épületei: csűrjei, góréi, óljai stb. tűntek el, majd a borsó 
zsizsiktelenítésére szolgáló préstéglás kénegezőt is lebontották, ám ez 
a sors a jókora színpaddal, söntéssel (ivóval) stb. ellátott, tehát a szóra-
kozásra, művelődésre kijelölt épületet is utolérte. De a mesterek tágas, 
padlószobás hajléka és az intéző villaszerű, fürdőszobás háza (amely 
egy időben a négyosztályos iskolának is helyet adott) sem kerülhette el a 
végzetét. Végül már az újjáépítés idején épült ikerházak is eltűntek a föld 
színéről. A legújabb néhány lakás (a műút mellett) azonban megmaradt 
még, ezek egyikének volt a lakója Nagy Péter. Omladozó birodalmában 
látszólag tűrhetően érezte magát, ahogy mondani szokás, bár legutóbbi 
beszélgetésünk alkalmával, a tavasszal aggodalmának is hangot adott. 
Attól tartott, hogy a már említett másik két lakóhelyéhez hasonlóan 
innen is hamarosan tovább kell állnia… És hát, sajnos, végül is igaza 
lett. Mennie kellett. És a helyére már aligha költözik be bárki is (éppúgy, 
mint az előző két esetben).
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Nagy Péter pusztulással a nyomában élte le rövid, vegetáló életét, 
és végül hasonló helyzetbe került, mint azok, akiknek a szülőfaluját 
elárverezték, lebontották.

 
■ SZÁLLNAK A DARVAK ■ 

A homályos égbolton szállnak a darvak, majdnem olyan vonulatban 
szállnak, mint abban a régi filmben, amelyet illett kétszer is megnézni. 
Szállnak a darvak, és maguk után húzzák a hideget, talán éppen úgy, mint 
amikor egykor a szajáni gyerekek azt énekelték a néprajzkutató papnak, 
Kálmány Lajosnak, hogy „Daru, daru, mönj föl égbe, / Hujjints ëgyet a 
Jézusnak, / hogy adjon melegöt, a darunak mög teleköt…” A délre húzó 
kecses madarak rikoltása után hideg csönd hull a tájra. Az erőszakos, 
csípős szélben hosszan utánuk nézek, és úgy tűnik, hogy elmosódó ívük 
mintha zilálódna, töredezne. Vajon hiánytalanul eljutnak-e a „célba vett” 
melegebb vidékre? Vajon mikor és hányan szállnak vissza ide, a Kopó 
környékére erőt gyűjteni, hogy aztán még északabbra szárnyaljanak?

Könnyeket kicsaló, hideg, huzatos és fölszántatlan a határ. A túlmé-
retezett csapadékosságtól annyira fölázott, hogy gorombán visszahúzná 
a túzok lábát, ha netán Európa legnagyobb vadmadara a határzónából 
visszatévedne ide, e határtalanul leépült vidékre, ahol hiába próbálom 
betájolni egykori öreg vendéglátómnak a tanyáját. Sehogy sem sikerül… 
Eltűntek a régi mezsgyék, tanyaházak, utak, eltűntek vagy colstokként 
szétcsúsztak a tagosítás hatására.

Még élt az öreg, abban biztos lehettem, hogy lehajtott fejjel viharvert 
szállásán motoszkál, illetve püszmög, ahogy azt ő mondaná. Virradattól 
napestig tett-vett, „gyüszmékölt” falánk állatai és az időszítta kaptárok 
között. A természet ritmusához igazította az életét, és sorscsapásnak 
vette, ha néha be kellett mennie a városba „ezért vagy azért”.

Csak a „fene nagy muszáj” szólíthatta el lepedőnyi rezervátumából, 
amely immár teljesen összeolvadt a többi elpusztított tanya, kihűlt tűz-
hely térségével ebben a pogányul parlagosodó határban.

Amíg tehette, kapart, mint a kurta, és fene nagy igyekezete ered-
ményeként állítólag egy zsáknyi devalvált dinár, „rossz pénz” maradt 
utána… Mert végül is végérvényesen ki kellett mozdulnia csapzott, gyor-
san szétfoszlott birodalmából, és a városban, ahol mindig „kölletlenül” 
idegennek érezte magát, ott hantolták el, méghozzá a futballpálya köze-
lében. Tán csak azért, hogy nehogy töretlen legyen a nyugalma ennek 
az egykori pusztai, bosszantóan „béketűrő” embernek.

Csak egy évtizednyi idő múlhatott el az árnyékvilágból való távozása 
óta, és lám, a múlt század elején földöngetett falak napjainkig már teljesen 
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visszasimultak a makacs és számkivető bánsági földbe, ahonnan a régi, 
megboldogult falverők paprikás szalonnán és epörpálinkán sebtében 
földöngették őket.

Legalább az akácfákból egy vadhajtást találhatnék… Ám hiába te-
kingetek, mert az öreg életvitelének megfelelően, hagyományos módon, 
tehát gyökerestül, a tuskójukkal együtt szedte ki a fákat. Így hát semmi, 
de semmi se maradt utána?!

 
■ JEGES LÉLEK ■ 

Távolról hozták a szomorú hírt, hogy nagyszerű ismerősöm, aki „maródin” 
sem ülhetett veszteg, s aki „gelebnyi” baja ellenére is eldúdolta (a hirtelen 
fölbukkanó okvetetlenkedők kedvéért) a feledésbe merülő kubikosnótát, 
azt, hogy „Járkál a kubikos a Temesnek partján…”, meghalt. Sajnos vele 
is szegényebbek vagyunk immár, és hát nem csak tegnap óta.

Szavai azonban még fölötlenek bennem, többnyire az elburjánzott, 
mind fenyegetőbb munkanélküliség hatására. Mert ugyebár nagyon is 
ismerős ez a kín a földnek ezen a táján. Föl-fölbukkan a letűntnek hitt 
vagy remélt világ árnyképe, amikor az aprópénzzel is alig fizetett, gyöt-
relmes, sérvsúlyú munkáért is nagyon kellett kapkodni.

Járkál(t) a kubikos… Emberünk az elnyűtt hámon kissé babrálgatva, 
kissé szégyenkezve mondta:

– Volt rá alkalom, hogy éjszakánként titokban vittük egymásnak a 
hírt, hogy jó munka akadt… Szödelőzködjünk. Mentünk, azt se kérdez-
tük a bandagazdától, hogy hova, merre, kihez. De hiába is tudakozódtunk 
volna, szófukar, hétpróbás ember volt a munka fölhajtója, nem mondta 
meg, hogy csak fél napot vagy esetleg egész napot kell a talicskát tolo-
gatnunk a fagyos dűlőutakon annak a „jó helynek” a megleléséig. De 
ha beszédes kedvében is lett volna a bandagazda, arról a helyről akkor 
sem lett volna ajánlatos szólnia, nem mehetett híre, mert esetleg akkor 
a másik banda olcsóbb ajánlatot tett volna, mi pedig ott maradunk a 
hoppon… Mert volt olyan idő, amikor búvalbélelt falunkból a bírón, 
a jegyzőn, a papon és a tanítón kívül a többi férfi mind kubikolt, vagy 
kubikolni akart volna.

Ezért hát, mint valami cselszövők, a hideg éj leple alatt kilopakodtunk 
a faluból, s mentünk csatornát ásni, töltést erősíteni, és mindezt olyan nagy 
igyekezettel tettük, hogy főzni sem álltunk meg, jól megraktuk a bogrács 
alját tüzelővel, és azon egy szuszra (úgy-ahogy) megfőtt a kubikos szárma, 
vagyis a hajába főtt krumpli, mert hát leginkább azon tengődtünk.

Vásottak, rongyosak és hallgatagok voltunk, sose mosolyogtunk, 
habár olykor kincset is találtunk, ám azt gyorsan elvitték a múzeumba, 
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vagy ki tudja, hova. Csak fizetéskor (amikor a kevésből egy kicsit italra 
fordítottunk), csak akkor jött meg úgy-ahogy a kedvünk meg a hangunk. 
Persze gyorsan lelombozódtunk, elfogyott a pénzünk, mehettünk keresni, 
s olyankor a jeges víznek is nekimentünk. Fél óráig iszonyatosan hideg 
volt a lék, ám aztán belemelegedtünk, nem éreztük sem a hideget, sem a 
lábunkat. Nem volt védőruhánk, senki sem törődött velünk.

Jeges lékek. Biztosra vehető, hogy azok a jeges lékek döntően hozzá-
járultak korai lerobbanásához, meg ahhoz is, hogy az említett, feledésbe 
merülő kubikosdalt nem énekelte el, hanem csak dúdolta, dúdolgatta: 
„Járkál a kubikos a Temesnek partján…”

 
■ MIHÁLY BÁ’ ÚTJA ■ 

A mind jobban szaporodó új sírok között egy „megállapodottabb” állta 
el az utamat a minap. Az ovális képről ismerős ember nézett rám. Régen 
találkoztunk, ám akkor ott úgy tűnt, hogy kivehetően hallom a hangját. 
Mihály bá’ körülbelül másfél évtizede esett át egy „nyaktörésen”, és csak 
bottal tudott járni, botladozni, de nem hagyta magát. Támasztéknak is 
használva a kapát, irtotta kertjében a gazt (amelyekből néhány áttelepült 
a sírjára), s közben emígyen emlékezett ifjúságára:

– Az én nemzedékemnek nem valami fényes volt a fiatalsága. Tizenhét
éves koromban kiütött a világháború, s úgy alakult a helyzet, hogy a hat 
gyermeke közül nekem kellett fölváltani az apámat, kocsival, lóval bevonul-
ni a hadseregbe. Több száz kocsit kellett kiállítanunk akkor… Tüskösdrótot, 
töltényt és hasonlókat fuvaroztunk. Az ügyesebbek, huncutabbak hazaszi-
várogtak, amikor égni kezdett a talpunk alatt a talaj, én azonban maradtam. 
Csak az élelmen járt az eszem, hiszen még „növendék” voltam…

Nem sokkal azután fogságba estem, az angolok vittek magukkal 
Angliába. Még utcaseprő is voltam Londonban. Nagy volt ott a nyüzsgés, 
de a tisztaság is. A világnyelvet nem tanulhattam meg, mert a londo-
niak nem álltak szóba velünk, így hát csak egymással beszélgettünk az 
anyanyelvünkön. A munkaadóm, akihez beosztottak, hallgatag ember 
volt, csak mutogatott; megmutatta, hogy mit hogyan csináljak, és ment 
a dolgára. Azért nyelvtudás nélkül is bejártam a várost, sok volt a lát-
ni-, bámulnivaló benne, mindig valami lekötötte a figyelmem, így hát 
nem nagyon kínzott ködös Albionban a honvágy… Aztán meg, amikor 
elővett a mehetnékem, szóltak, hogy mehetünk haza. Ám az a haza már 
nem olyan volt, amilyennek otthagytuk… De hát London is más már, 
s közben újabb hadifoglyok bámulták a kirakatokat. Gondolatban még 
néha megfordulok ott, különösen a Londoni Rádió egy-egy adásának 
hallgatása után… De nem megyek oda én már.
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Mihály bá’ útja oda vezetett, ahová végül mindenkinek az útja vezet.
– Tán rokonod volt az öreg? – kérdezte az egyik lobogóhordozó, amire 

csak azt tudtam felelni kissé meglepetten, hogy majdnem… Néhány 
pillantást vetettem még a keresztre helyezett képre, és valahogy úgy 
éreztem, hogy a sírok közt jó ideig kísér az egykori hadifogoly homá-
lyosodó tekintete.

 
■ EGY ELHAGYOTT KISPAD ■ 

A fügefa szomorúan panaszolta egyik októberi reggelen, hogy (ődél-
szakiságát) megcsípte a dér. Aztán később a termelésből kiöregedett, de 
továbbra is gürcölő földműves azzal „hozakodott elő”, hogy már deres 
volt a határ… És valóban, azon a kispadon is, ahol korábban a beszédes 
öregember szokott üldögélni, a minap már zúzmaraféle ült. Zúzmarás 
kispad, és sehol senki, ám ennek ellenére is hallani véltem a mokány 
öregember szavait, fel tudtam venni meséjének láthatatlan fonalát. 

Mélyen visszanyúlt az időbe, mert leginkább az öregapjával kezdte 
emlékeinek a teregetését. Azzal az egykori túzokbajszú kubikossal, ki 
csaknem száz évig élt, és az árnyékvilágból való távozása előtt megle-
pett sértődöttséggel kérdezte a gyóntatójától, hogy „mit vétettem én a 
teremtőmnek, hogy ilyen hamar elszólít?!” 

Általában nyugodt volt az öreg, csak akkor emelte föl a hangját (s 
talán néha a kezét is), ha az unokája elmulatta vagy szerinte valamilyen 
haszontalanságra költötte el a zsebpénzt. Olyankor rosszallóan hajto-
gatta, hogy a hajnalig tartó tivornya meg az ezüstláncú zsebóra nem 
vezet semmi jóra.

– Tedd be a pénzt a bankba – okítgatta unokáját, ám hiába… Persze 
voltak, akik ráhallgattak, és rá is fáztak. Tönkrement a bank, és elúszott 
a pénzük.

– Én meg legalább duhajkodtam néha, s olyankor fél éjszakán át úgy 
éreztem, hogy nemcsak az alvég, hanem a fölvég is az enyém.

– No de azért nekem is veszett el pénzem, persze, más úton. A régi, a 
két világháború közötti világban beálltam kubikosnak, vagyis öregapám 
nyomdokába léptem. Utat építettünk a balkáni hegyek között. Csúnya 
kemény ott a föld, majdnem szikrázott, és vérhólyagot tört a csákány. En-
nek ellenére három hónapot valahogy kihúztam, aztán meg leléptem…

– Pedig akkor már a mindig morcos vállalkozó dinárfizetség helyett 
arany ékszereket kínált. Nagyon erőlködött, erősködött a minden hájjal 
megkent gazember, de akkorra már elég jól kiismertük, és nem vettük el 
tőle a ki tudja, honnan szerzett karpereceket és jegygyűrűket, amelyeket 
biztos, hogy nem egyenes úton szerzett (ennek ellenére semmi bűntudatot 
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nem mutatott, mert azoknak a fajtájából való volt a mihaszna harácsoló, 
akik dicsekedni szoktak a fogyatékosságukkal, mert hát ott, ahol ő szü-
letett, nemigen ismerték a szégyent…). Tehát nem kellett az aranya, mert 
minden bizonnyal azt mondta volna a csendőrségen, hogy loptuk.

Hasonszőrű hatóságaik meg biztos, hogy nem a mi makogásunknak 
adtak volna hitelt (csak törve beszéltük az államnyelvet), hanem a „kene-
tes” szavakra hallgattak volna – mondta, s legyintett a kezével, de közben 
meg-megcsillant a szeme. Most meg a napokban a zúzmara csillogott az 
elhagyott kispadon helyette.

A fázós fügefa bizonnyal kizöldell tavaszra. Az is lehetséges, hogy az 
elhagyott kispadra egy másik öregember telepszik; másik öreg, másmi-
lyen emlékekkel, tanulságos, igaz mesével.

 
■ KÍNOSAN ELNYÚJTVA ■ 

A kurta gyászmenet láttán a járókelők egy része megállt, a többiek meg 
közömbösen lépkedtek tovább. Miközben közülük az egyik (vén antialko-
holista) csorba fogai közül kiszűrte, hogy „a Korhel Mihály”, s távozóban 
csak akkor nézett még egyszer vissza, amikor a „rozoga” banda a sarki 
épület felé fordulva azt fújta kínosan elnyújtva, hogy „… búcsúzik a fész-
kétől” (mármint a darumadár). S valóban, Korhel Mihálynak ott, abban 
az épületben volt a „fészke”. Ám már jó néhány éve kiborult onnan. A 
kocsmát ugyanis becsukták, „átlényegítették”, és azóta már csak a fiatal, 
szakképzett tekercselőknek volt fenntartva a hely.

Korhel Mihály is mesternek tanult ugyan, de közbeszólt a balsors. 
Hiába tette le jelesre a záróvizsgát, nem kapott munkát. Csak csalogat-
ták… Egy-két évig a megadott időben rendszeresen megjelent a munka-
közvetítőben, de amikor rájött, hogy hasztalan a fáradozása, megfelezte 
az utat. Vagyis megállapodott a házikója és a munkaközvetítő iroda 
között körülbelül félúton levő kocsmában, amelyben annak virágkorában 
tekepálya is működött, sőt szüreti és pirosalmabálat is rendeztek, meg 
hát egyszer-másszor „lajbihasigatásra” is sor került.

Emberünknek törzsasztala is volt a söntés közelében, és amikor ott el-
foglalta a helyét, a „hidrogénezett” pincérnő máris vitte neki a (leginkább 
hitelvonal fölötti) szódával jócskán „megijesztett” pecsenyebort. Korhel 
Mihály kimérten kortyolgatott, s ha nem volt már mit ízlelgetnie, húsz 
centinyire megemelte az üres poharat, és máris jött a következő adag.

Olykor hosszan és megrögzötten nézegetett a pohár aljába, mintha 
csak azt akarta volna szavalni Végvárival, hogy „Leszek az alj a fölhajtott 
kupában…” Néha meg föl-fölkapott fejjel figyelte az utca mozgását, s 
közben szemének a sarkában megjelent az a bizonyos kunzivatar… Sűrűn 
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tetovált karjával felkönyökölt az asztalra, s akaratosan a száját csavar-
gatta. Ám ha belépett valamelyik gazda, s kurtán azt mondta, hogy „no, 
akkó…”, akkor megenyhült, s szótlanul követte alkalmi munkaadóját.

Ha ítéletidő közelgett netán, akkor Korhel Mihály két ember helyett is 
gyűjtötte, hányta a traktorkocsira a szénát, mintha az a szálas takarmány 
a sajátja lett volna, olyan volt a napszámos vihartól sarkallt igyekezete. 
Kapós is volt, míg bírta szusszal. Aztán meg már az utóbbi időben más, 
fiatalabb munkanélkülieket szólítgattak meg a gazdák, Korhel Mihályt 
már csak kegyelemkenyéren tartották. Mind kevesebbet mutatkozott, 
fogyasztott a számára túl hangos új, „csiricsáré” kocsmában, ahol egy 
kettős fronthatású napon az asztala és a pohara már hiába várta.

Mi maradt utána?
Egy elhanyagolt külteleki házikót és háromnegyed holdnyi lapályos 

szántóföldet hagyott arra („a jótevőjére”), aki eltemette. Mert hát akár-
milyen számkivetett volt is a megboldogult Korhel Mihály, azért ő sem 
maradhatott a föld hátán ezek után.

■ MAGÁBA KOMORODOTTAN ■ 

Erzsi néni távozása óta szokatlanul kihalt, sőt magába komorodott sarki 
lakhelye. Nem szeretek erre járni, habár utolsó találkozásunkkor a néni 
arról számolt be, hogy fölkészült a távozásra, megcsináltatta sírhelyét, 
úgymond: az se legyen másoknak a terhére.

– Mert nyolcvanon túl már nem nagy csoda, ha a halandót hirtelen 
elszólítják – mondta szelíden, ám azt is hozzáfűzte, hogy az apja a sors 
kegyeltjeként meghaladta a száz évet, és csak utána távozott az árnyék-
világból… Az egyik őse pedig százhárom évig élt, méghozzá másodvi-
rágzású faként. Kilencven év körüli lehetett, amikor kihullottak a fogai, 
és elvesztette a szeme világát, ám századik évének a fordulóján valóságos 
csoda várt rá. Ismét kinőttek a fogai, kisarjadt a haja, és visszanyerte a 
látását. Holdvilágnál is olvashatott, ha volt mit.

Az általam már magányos néniként ismert Erzsi néni nagy családban 
nőtt föl, hiszen az apja kétszer nősült, ennélfogva volt köztük „az enyém, a 
tied meg a mi gyerekünk is”. De nem tettek különbséget köztük a szüleik. 
Mindenből mind a kilencnek egyformán dukált. A legfontosabbakból 
nem szenvedtek hiányt, hiszen negyven hold föld és két tanya állt a 
rendelkezésükre. Az egyik tanya az Arankán átívelő Kilenclukú hídnál, 
a másik meg a szanádi határban állt. Erzsi néni a Valkányi úti tanyán 
nőtt föl, s már csitri korában Mokrinba (Homokrév) járt a piacra néhány 
nagy kosár tojással, gyümölccsel stb. A bálba meg a közeli Feketetóra 
ment, mihelyt felcsöpörödött. Akkor, a két világháború között németek 
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is éltek ott, a napjainkig nagyon megfogyatkozott faluban. S a sváboknak 
nevezettek körében igen kedvelt volt a keringő, a valcer, amit ő is szívesen 
járt, még azután is, hogy egyszer megszólta az édesanyja.

Ez az eset Erzsi néninek nagyon az emlékezetébe vésődött, éppen 
ezért idézzük még egyszer föl.

– Egy ünnepi mulatságra ő (az anyja) is bejött a bálba, hogy megnézze, 
hozzám való gazdalegénnyel táncolok-e. Kezdetben csak fészkelődött, de 
amikor elkezdtünk hevesen keringőzni, ugyancsak megrökönyödött…

Ő, akit az élete leginkább csak a tanyához kötött, és csak a csárdást 
tudta, csak azt tartotta táncnak, fölhányta nekem, hogy helytelenkedek… 
Az apámnak meg bepanaszolta, hogy „nem is táncolnak ezek, hanem 
birkóznak…”, ám az apám, aki huszárként sok helyen megfordult, Bécs-
ben és Temesvárott is járt, csak nevetett rajta.

A sógorom meg heccelődve azt mondta:
– Az anyád nemjóját, majd megtanítalak én kesztyűbe dudálni… – s 

ezzel fölrántott, kevélyen forgatott, csattogott a csizmája, sokáig járta, 
cifrázta, nógatott, de hiába, mert nem jutottam annak a bizonyos halálra 
táncoltatott lánynak a sorsára. Még azt se mondtam neki, hogy „hallja 
kend, hagyja mán abba”, hanem csak kipirulva jártam a frissest, de az 
is igaz, hogy utána ringatás nélkül is elaludtam – mondta, és milyen jó 
volna, ha ízes, igaz meséjét még folytathatná. Ha nem komorodna rám 
az a sarki ház.

 
■ CSAK AZT LÁTTA, AMIT MÁR ELHAGYOTT ■ 

Ritka és elég nagy érdeklődést kiváltó ünnepi rendezvényen vettem részt 
a napokban egy félretolt faluban, apóka gyéren kivilágított falujában. 
Gyönge volt a világítás, és a kósza felhőktől takart tavaszi csillagképek 
alatt csak a halvány körvonalait láttam annak az épületnek, ahol apóka 
csukott szemmel üldögélt a bekandikáló kikeleti napsütésben. És mivel 
be volt hunyva a szeme, csak azt láthatta, amit már elhagyott.

Régi történetek sokasága sorakozott mögötte, mert hát ő még a ti-
zenkilencedik századnak a végén született, és élete majdnem átívelte a 
huszadik századot, amelynek az utolsó évtizedében azonban elszólították, 
amit ő nem is igen bánhatott, hiszen nyomasztó terhekkel is megpakolta 
az árnyékvilág.

Apóka tehát öregebb volt, mint falujának a temploma, amelyet 1901-
ben építettek, és nagyon ráférne már a javítgatás. Sokáig csak imaház 
volt a faluban, ám a pap nemcsak ott, hanem az iskolában is buzgólko-
dott. Hetente kétszer is tartott hitoktatást. Akaratos ember volt az az 
egykori pap, nem akarta megengedni, hogy (a falu emelkedett részén) 
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a községháza a templom mellé kerüljön, és ennek a következtében két 
pártra szakadt a falu akkor még nyüzsgő lakossága. Papi pártira és a 
jegyző mögött fölsorakozókra. Végül az utóbbiak kerekedtek fölül, s 
ezért a pap nagyon megharagudott a „nyájára”, és úgy elment, hogy 
vissza se nézett…

Kis idő múltán azonban új pap telepedett le a faluban, évtizedekig 
új papok álltak a továbbállók helyébe (egy időben az itteni Bánság első 
püspöke, a fiatal Jung Tamás is Jázován hirdette az igét), ám már több 
évtizede nincsen kint lakó papja a szikesen vegetáló falunak, pedig 
akadna dolga, mert továbbra is igen sok a temetés…

Apóka is sok temetésen vett részt, és egy évszázad előttire is emlé-
kezett, mert hát a rajongva szeretett nagyapját temették akkor. Sokáig 
gondozta megbecsült elődjének a sírját, még akkor is, amikor új temetőt 
nyitottak, amely már egy ideje szintén régi temetővé vált. Aztán egyszer 
a régebbi régi temetőben a szövetkezet egy huzatos épületet épített, s 
annak alapozása közben a falverők egy sértetlen új kalapot kapartak elő, 
megdöbbenve „mustrálgatták”, ám már nem akadt közülük olyan, aki a 
fejfedőről ráismert volna annak egykori viselőjére.

Gatyás, vászoninges elődeiktől eltérően apókáék már (ifjú koruk-
ban) nadrágban és csizmában léptek be a kocsmába, és az eshetőségre 
számítva a csizmaszárban leginkább a kés is ott lapult, mert nagy volt a 
zsúfoltság, tolongás. Hiába osztották föl „fértályokra” az utcát, a szilaj 
fiatalság nem győzte kivárni, hogy rákerüljön a sor, ezért hát gyakran 
egymás tyúkszemére léptek, kötekedtek, öntörvényűen „röndözködtek”, 
és meg-megcsapolták a „rossz vért”.

Ilyen és ehhez hasonló eseményeket rángatott elő apóka utolsó talál-
kozásunkkor a múltból, ami már annyira elmúlt, hogy halvány nyoma, 
emléke is alig maradt.

 
■ EZ A HÁZ ELADÓ! ■ 

A mellékutca egyik megviselt kis házának az ablakában szálkás betűkkel 
írott kartonlap van a kiszikkadó muskátlihoz támasztva: Ez a ház eladó!

– Beteljesedett tehát – gondolom, és a szemerkélő esőben igyekszem 
fölidézni a házikó korábbi lakójával való utolsó találkozásom főbb 
mozzanatait.

Erőltetett derengésű tavasz volt akkor, és néhány munkás foltozgatta a 
temetőbe vezető utat. A járdán pedig két kamaszosodó gyerek rakoncát-
lankodott. Kihívóan incselkedtek a bukással. Anélkül, hogy fogták volna a 
bicikli kormányát, csellengve, már-már keresztbe fordulva kerékpároztak, 
cirkuszoltak. Megúszták-e a csúnya bukást, csont- és pályatörést?
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A rakoncátlan gyerekek ellensúlyozásaként tűnt föl előttem (az 
említett, már megboldogult) kérdőjellé görnyedt nénike. Bot helyett 
egy minikerékpárra támaszkodott, és minden erőfeszítése ellenére is 
alig haladt előre. Gyakran megállt, ám nem emelte fel a tekintetét. (Ki 
tudja, mikor nézett föl utoljára az oromfalakra és az égre?) Nyolc évti-
zed terhével a vállán igyekezett kültelki magányába, nem érdekelték a 
padlásszobák és a bárányfelhők.

– Tán a nyugdíjáért tette meg ezt a hosszú utat? – okvetetlenkedtem 
jobb dolgom híján.

– Dehogy, nincs nyugdíjam, meg földem sincs, csak kertem van, de 
az is bajnak… Mert egy részére rárogyott a szomszéd kerítése, ám nem 
törődik vele, nem állítja helyre. Pedig mennyit hőbörögtem, meg könyö-
rögtem, hiába. Pedig hagymát akartam oda duggatni. Igaz, olcsó volt az 
ősszel a vöröshagyma, de nekem nincsen bevételem, így a kevés is sok, ha 
ki kell adni. Meg kell termelnem a konyháravalót, hagyma nélkül nem 
maradhatok, anélkül nem lehet főzni, hagymateát inni.

Ezért hát bosszúsan és tehetetlenül becsusszogtam, „bekarikáztam” 
a községházára a felügyelőhöz, hogy igazságot szolgáltasson. Némi vára-
kozás után a főnök fogadott, és megnyugtatott, hogy majd intézkednek… 
Ők könnyebben mozognak, mint én, ha akarnak.

Sajnos, nem néztem utána, hogy a felügyelők vagy a felügyeltek 
segítettek-e idejében a nénikének, mert most már hiába igyekeznének. 
Elhantolták a kertjénél jóval nagyobb sírkertben, amelynek a kapuja 
megdöbbentő optimizmust sugall, aranyszínű betűkkel ugyanis azt 
hirdeti, hogy „föltámadunk.” Nem tudom, hogy annak a kérdőjellé 
görnyedt nénikének volna-e kedve föltámadni. Földre szegezett szem-
mel, számkivetetten továbbra is bukdácsolni ebben a mind sötétebb 
árnyékvilágban. Ki tudja?! Ki tudhatja, hogy abból a „lélekszippantó”, 
mérhetetlen magasságból milyennek látja fölgazlott kertjét, és ezt az 
egész „kizsigerelt” tartományt.

 
■ ÁTGYALOGOLT A HUSZADIK SZÁZADON ■ 

Reggelenként gyakran találkozom a serényen lépkedő Franci nénivel, 
Csóka legidősebb asszonyával, amint utcavégi házából megy vissza négy 
lánya közül a legfiatalabbhoz, Máriához. Néhány éve ugyanis összeköl-
tözött a két egymáshoz öregedett özvegyasszony, ám azért Franci néni 
a saját házához is rendszeresen eljár rendet tartani. A múlt ősszel pl. 
serényen meszelt is, s amikor azt szóvá tettem, röviden és huncutkásan, 
a kérdésre kérdéssel felelt:

– Mért, nekem nem szabad meszelnem?



■■■  ■ Udvaros az enyészetben ■ 63 ■

Dehogynem, csakhogy ő már meghaladta a száz évet. Két házasságból 
négy lánya született, tucatnyi unokája és dédunokája, valamint négy 
ükunokája is van.

Szokványos kérdésemre, hogy nem fázik-e, félhangosan mondja:
– Ilyenkor szaporábban szedem a lábam… Sőt, tűzifát is aprít, za-

vartalan az álma, jó az étvágya. (Mindegy, hogy mi, csak hús legyen! 
– mondta egyszer korábban, de gyakran a tejjel is beéri.)

– A nagyobb nyavalyák elkerültek eddig, csak a fogam tartott volna 
még ki, de lehet, hogy újév után majd újak nőnek – jegyezte meg félig 
élcelődve, és hát miért ne?

Franci néni a fekete kereszt közelébe érve is szaporán szedi a lábait, 
hosszan nézek utána, érdemes, mondhatom, ő ugyanis átgyalogolt a 
huszadik századon. Anyakönyvi rovatában az áll, hogy Fábrik Franciska 
Etelka 1897. szeptember 28-án született Csókán. Szülei Fábrik Antal és 
Puskás Teréz, keresztszülei pedig Hornyák Mihály és Korponai Mária 
voltak… Legrégebbi, egy évszázados emlékei felöl érdeklődve Csóka 
legidősebb lakója elmondta:

– Korán árvaságra jutottam, anyám kislány koromban szülés közben 
meghalt. Apám zenész volt, a Korponaival, a Lipóttal, meg egy zentai 
pikulással, a Péterrel zenéltek a Siha-féle, később Korponai-kocsmában. 
Nem volt, aki vigyázzon rám, ezért a zenészek körül lábatlankodtam, 
billegtem, táncoltam, míg el nem álmosodtam, akkor lefektettek két 
székre a sarokban. Anyám után nemsokára az apám is meghalt. Csehák 
György és a felesége, Ceglédi Etel néni fogadtak örökbe. Szigorúan nevel-
tek. A délutáni bálból, mire a teheneket hazahajtották a járásról, nekem 
is otthon kellett lennem. Később a vőlegényjelöltem, a Zsoldos József a 
nagybálba is kikért. Nevelőapám eleget tett kérésének, de fennhangon 
megjegyezte: „Ide figyeljetök, ketten möntök el, de nehogy hároman 
gyűjjetök vissza!…” Tizenegy óráig volt szabad kimaradnom, ám akkor 
volt a táncnak a legjava. Egyszer belefeledkeztem a mulatságba, és tovább 
maradtam, de az öreg eljött értem, és a kör közepén végigvágott rajtam, 
hazaiszkoltam. Nem sokkal azután a Zsoldos elvett, ők nem álltak rosszul, 
de munka is volt bőven. Dolgoztam a dohánybeváltóban, a nagypincében 
meg a határban is. Korán mentünk el, és későn értünk haza. A gyerekek 
még aludtak. Ettek, amit találtak, de hála Istennek, szépen felnőttek, 
föltalálták magukat az életben, és rajtam is segítenek, mert mivel nem 
tudtam összeszedni a munkaéveimet, meg mivel a második férjemmel, 
az Izidorral nem esküdtünk meg, így kimaradtam a nyugdíjból, kiadások 
pedig hát vannak. Szerencsére egy kis támogatással fönn tudom tartani 
magam még száz év elmúltával is. 

Mint akik hátvást mennek előre, és így csak azt látják, amit már 
elhagytak, ismételten a régi eseményeket feszegetem.
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– Kislánykoromban egyszer a templomtorony hirtelen leégett. Az 
oldalajtón tódultunk ki, de akkor már hullottak az üszkös gerendák és 
a harangok… Egy időre elnémult a torony. Egyszer aztán egy délután 
ismét megkondult a harang. A libákat őriztem az aljban, és olyan szép-
nek tűnt a váratlan harangszó, hogy sírva fakadtam. Három férfi húzta 
föl a harangokat, és amikor elkészültek, poharat ürítettek a jól végzett 
munkára, majd a poharakat ledobták, és láss csudát, a három kis pohár 
közül egy épen maradt. 

Franci néni gyermekkorában épült a nagypince (a Bánság nagyság-
rendben második ilyen létesítménye), aminek öblös hordóiba azonban az 
idén szüretelt szőlőből nemigen kerül bor. Akkor érkeztek az uradalomba 
az első Fowler gőzgépek, az iskolában pedig Raffai tanító úr fegyelmezte 
nádpálcájával a dobogót is megszálló nebulókat. Hol vannak már azok 
a zsúfolt osztályok? És mivé lett a kisiskola?! Az idén ugyanis kidőlt a 
nyugati fala… ám Franci néni nem jár arra. Megvan az ő bejáródott útja, 
amely elvezette, íme, az újabb évszázadba.

 
■ DALTALANUL ■ 

A kiadósra sikeredett ünnep lehetőséget nyújtott egy kis kiruccanásra. 
A távoli tájak helyett azonban csak a közeli, szétzilált tanyavilágot láto-
gattam egy kis termékeny csöndre, biológiai derűre számítva. Az egykor 
szélesebb dűlőútnak már csak az egyik oldalán látható néhány tanyaház, 
melléképületekkel szorosan körülbástyázott szállás. Kintről szemlélve a 
hagyományos hangulatot árasztja az ünnepre előkészített rend, ám bent 
már megtévesztő az átrendeződés.

A rádióban egy érdes hang a méhészet és a gyümölcstermesztés ösz-
szefüggéséről magyaráz már-már lélegzetvétel nélkül. Amint azonban 
helyet foglaltam a konyhaasztalnál, elhallgattatták a régi, varázsszemes 
készüléket, pedig a nagy „hatásszünetekkel” induló beszélgetésünkhöz 
egy kis háttérzene sem hatott volna zavaróan. Egy-két régen hallott dal a 
Szent György napra megérkező fecskékről, netán a darumadárról, amely 
magasan száll, és szépen szól… De daltalan maradt a tanya.

A kérdésemre, hogy mikor énekeltek utoljára, tanakodni kezdtek a 
háziak, az évszakok ritmusához igazodott idős házaspár. Végül kiderült, 
hogy évekkel ezelőtt az egyik lakodalomban engedtek a csábításnak, 
kerekedett éneklésre a kedvük, azóta azonban a mosolyra is mind rit-
kábban, kevésbé futja.

– Nem való az már nekünk – mondták félszegen, ám rokonuk lako-
dalmában annak emlékezetes menyegzőjét azért mégsem ülhették végig 
hangtalanul, mert még valaki azt hihette volna róluk, hogy a becses 
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ajándékot „gyászolják”. Így hát félhangosan elénekeltek néhány nótát, 
idézgetve egykori önmagukat. Mert hát annak idején, amikor még az 
időközben „egy szálig kihullott” öregek nemzedéke igazgatta e vidéken 
az élet sorát, ünnepek, batyubálak alkalmával éjfélre már a nagygeren-
dáról is leverték egyesek a meszet. Nem sokat kellett arra várni, hogy a 
plafonig érjen a vigasság.

Dávid bá’, a tanyavilág nótafája már szürkületkor beállított a zene-
karral, s amikor a minden hájjal megkent hangászok belekezdtek a gazda 
nótájába, világossá vált, hogy reggelig itt nem lesz nyugvás.

Mit szólna, ha még szólni tudna, ehhez a nagy „kukasághoz” Dávid 
bátyánk? Aki két-három éjszakát is egybetoldott olykor, és hetekig sem 
vett vizet a szájába, nehogy elrontsa a gyomrát. Három-négy határban 
minden időben és csaknem minden tanyának az ajtaja kinyílott előtte, s 
amerre csak járt, dal fakadt a lába nyomán. Helyenként még mindig úgy 
mesélnek róla a maradék tanyákon, mint egy legendáról, mint a régen 
voltról és soká leszről.

Sajnos az öreg mókás, nótás ember kezéből a sárba hullott a jelképes 
stafétabot. (Köd előtte, köd utána…) A kiadós ünnep sem csal már a 
tanyaiak ajkára nótát, mind egykedvűbbé, ridegebbé válik szokásaink 
egykori melegágya, dajkálója, dédelgetője, a pogányul szétzilált, maradék 
tanyavilág.

 

■ KORMOSODÓ FŰSZÁLAK ■ 

A Nagy út mentén is kormosodnak már a füvek, hideg érintésüktől sza-
porán kapkodja fejét a nyáj. A beszédesnek nemigen mondható juhász 
föl-föltekint az égre, s közben hétpróbás gamósbotját szorongatja. Előbb 
függőlegesen, majd vízszintesen tartotta, amikor az egyik birka a kergét 
megjátszva kivált a falkából, s kószálásra adta a fejét. Amint azonban 
ráirányult a bot vége, a puli tüstént intézkedett, nyomban visszakergette 
az eltévelyedőt, s arra is ügyelt, hogy buzgólkodásával a békésen legelé-
szők nyugalmát ne zavarja.

A fiatal kutyákkal megesik, hogy túlhajtják a szakadár birkát, de a 
veterán Pajtás nem szokott tévedni. Ez alkalommal is „megembereli” 
magát, megkönnyíti gazdája dolgát, aki éppen ezért a kosztot is megosztja 
vele. Több éve ballagnak már együtt e széles út térségében, redőiben, jól 
ismerik, talán kedvelik is egymást. S ha majd végképp kivénhed a Pajtás, 
gazdája akkor sem kergeti el, a sintérnek sem adja oda, hanem mindaddig 
eltartja, ameddig életjelt ad, utána pedig csöndesen, révedezve elhantolja. 
Hiányát a birkák is észreveszik majd, de elég gyorsan hozzászoknak az 
új kutyához.
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No, nemcsak a tanulatlan kutya, hanem a szamár is szétugrasztja a 
nyájat. Az ilyen állatot legjobb pányván tartani vagy András-nap után 
egy jókora kocával együtt földolgozni.

Félórányi érdeklődésem eredményeként azt is megtudtam, hogy:
– Van, aki a kecskét kicsapja a birkák közé, de nem jól teszi, nem oda 

való jószág az, lejáratja a juhnyájat. Legjobb, ha saját maga vagy a hozzá 
hasonlók bandájában marad – jegyezte meg a nyáj őrzője, s otthonos 
szótlanságába burkolózva megindult a nyárfaligetes hajlat felé, én meg 
a műút, azaz a növekvő ártalmak felé vettem az irányt.

 
■ HÓNALJNYI LAPÍTOTT KARTONDOBOZ ■ 

Az ünnep díszei már lekerültek a fenyőfákról és a Tiszára tárulkozó vá-
ros központjáról. Kissé kényszeredett hétköznapok szürkítik az utcákat, 
még a piacokat is, ahol a forgalom jóval lassúbb, mint egy jó évtizede, a 
boltokról nem is szólva… Az üzletek előtt annak idején a „kölletlenkedő” 
gépkocsik között egy cifra csacsifogat is föl-fölbukkant. A jámbor iga-
vonón díszes hám feszült, a szamárfogatos gazda pedig bekecsben és 
sísapkában feszített a kordén, mögötte kartondobozok tömege rázódott. 
Púpos volt már a rakomány, ám azért a szamár a boltajtók előtt továbbra 
is megállt, nem hiába, hiszen sok kidobott doboz várt elszállításra.

Torlasszá válhatott volna a göngyöleg, ha például az önkezdeményező 
csacsifogatos nem serénykedett volna folyamatosan, de „csipkedte ma-
gát”, mert a fagy kutyái gyakran fölugattak, fűteni kellett, és hát a szenet 
meg a tűzifát akkor sem adták ingyen.

Még csak a derekánál tartunk a télnek, tehát fűteni kell, ki mivel 
tud. A város központjából a kültelek felé tartó, erősen szakállas, nyűtt 
ruházatú férfi kartondobozokkal (is) igyekszik enyhíteni a tél haragját, 
hónaljnyival cipelt a minap (persze lapítottan) belőlük. Mert hát ezekért 
most sem kell pénzt adni (de ugyan miből is adna?). Gyorsan és jól ég a 
ragasztós kartonpapír, csak hát sok kell belőle, mert gyorsan kell etetni 
vele a tüzet, de hát ha ló nincs…

Állítólag húsz kisebb-nagyobb „kutiból” van egy jó fűtet, ami fölér 
két kéve rőzsével, persze gallyat, rőzsét is ajánlatos a tűzre tenni, mert 
akkor a tűzhely tovább tartja a meleget.

Hónaljnyi lapított kartondoboz. Emberünk csak ennyit tudott ösz-
szeguberálni. Ennyiért kár lett volna befogni a kicsi csacsit, ha ugyan 
megvan még a jámbor állat, ha nem tűnt el az elmúlt évtized kegyetlen 
bugyrában a boltok egykori, a mainál jóval nagyobb forgalmáról tanús-
kodó sok-sok kartondobozzal együtt.
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■ FÉLREDOBVA ■ 

A félredobott és mind jobban foghíjasodó falu házairól már messziről 
lesír, hogy itt főleg idős emberek, lassú mozgású nénikék laknak. Az egyik 
ilyen „lézengő” sorsúnak megtörtem egy kis időre a magányát. Tiszta 
egyhangúságban állnak a régen földöngetett, itt-ott kihívóan pókosodó 
falak között a bútorai. A székek szabályosan körülfogják a mintás terí-
tővel letakart asztalt, ahol azonban hónapokig csak a magány üldögél… 
És hát ami nyilvánvaló, minek arról beszélni, a szót szaporítani, ezért hát 
vidámabb események felől kérdezgettem a nénikét, ifjúsága lélekemelő 
eseményeit szerettem volna föleleveníteni a régi falak és képek között.

– Korán munkára fogtak, mert akkor itt az volt a divat, hogy aki 
már megkereste a kenyerét, az a bálba is eljárhatott, amire engem sem 
kellett noszogatni. Igaz, hogy először pironkodva lopakodtam be a zsú-
folt kocsmába, ahol már régen megszűnt a vidámság, s a söntés helyén 
kiszáradt üvegek porosodnak.

– Sokan voltunk, kivagyiskodók is akadtak közöttünk. Az egyik 
leszámolás halállal végződött. Nem miattam, hanem egy másik lányért 
mentek össze a legények. Én nem sok alkalmat adtam nekik a verekedésre, 
mert korán férjhez mentem, az első kérőmhöz. Háborús idők szomorítot-
tak bennünket, szűkösen voltunk, de azért a lakodalmat megtartottuk. 
Hétfőn volt az esküvőnk, de a zenészek már vasárnap este megérkeztek 
Kikindáról, és kedd estig muzsikáltak, alig humtak egy kicsit, kitartóan 
húzták a nótákat, amelyek közül már egy sem jut az eszembe…

Régen volt itt lakodalom, meg a búcsúra is kevesebben jönnek, 
mint korábban, de azért az innen elszármazottak közül a kitartóbbak 
még olyankor hazalátogatnak, fölragyognak az arcok, és az időjárástól 
függetlenül melegség árad szét a fölmázolt szobákban és a fölsöprött 
utcán. De nem sokáig tart a búcsú, az együttlét, mert már alkonyat előtt 
fölpakolnak a hazaiból az elszármazottak, és elhajtanak a környező vagy 
távolabbi települések felé, mert ők már ott vannak otthon. Persze egy kis 
ideig még érezni lehet hűlő jelenlétüket.

– Aztán a helyére rakom a székeket meg az edényeket, a maradékot 
kiöntöm a kutyának, és magamra zárom a kiskaput.

Hát igen, a búcsú még nem kopott ki az életünkből, de már az is 
alaposan megkopott, és a magukra maradók minden bizonnyal sokáig 
érzik még a búcsúzás fájdalmasan abroncsoló szorítását, amely – ugyebár 
– bensőleg okoz tarjagot, véraláfutást.
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■ A KANAPÉN VESZTEGELVE ■ 

A műút közelében, sűrű, csupasz fák gyűrűjében álló tanyaház mellék-
épületének a kéménye gyapjasan füstöl.

– Jó a huzatja – nyugtázzuk, és benyitunk a disznótor jeleit magán 
viselő konyhába. A háziasszony, ahogy mondani szokás, alig látszik ki 
a munkából, bár szokásához híven most, a tél dereka táján is a napnál 
jóval korábban kelt, és az évszaknak megfelelően legelőször a búbost 
„etette” meg.

Olcsón, jól kijönnek a tüzelővel, a szikrázóan fehérre meszelt kemen-
cét szárízékkel fűtik, és hát abból van bőven. Ám fönt, a korszerűsített 
lakásban villany- és örökégőnek nevezett kályhájuk is van, és a bútorok 
is korszerűek, de kérésünkre a régi, hagyományos bútorok között ma-
radunk, pontosabban a kanapén vesztegelve beszélgetünk.

Mormolásszerűen a hajdani nagy murikról, így a Somogyi-féle ze-
nekarról is szó esett, már azért is, mert a hatvanas években az a zenekar 
húzta „majdnem az ájulásig” a talpalávalót vendéglátónk lakodalmában. 
(Ha fölmennénk a tisztaszobába, képeket is mutatnának arról a kiadós 
lakodalomról.) Néha úgy tűnik, mintha az említettek nem is vele, hanem 
valamelyik közeli, kedves ismerősével történtek volna meg, mondta a 
gazda, majd az adahatári szövetkezeti otthon egykori zenés-dalos zsú-
foltságára terelte a beszélgetést, nyomatékosan megjegyezte, kár, hogy 
akkor nem fölvételezték a sokadalmat, mert úgy hihetőbb lenne mindaz, 
amit az említettről az emlékezete megőrzött.

– Nagyon fölvett hely volt akkor az otthon, félezren is összeverődtünk 
a mulatságra, nagy terület fiatalsága vigadott ott, én sem maradhat-
tam ki belőle. Nagyon szerettem táncolni, talán azért, mert az egykori 
Csúzdiban (az adai nagyút és a szenttamási út kereszteződésénél állt az az 
iskola) nem csak olvasni, meg számolni, hanem táncolni is megtanítottak 
bennünket. Zenés-táncos műsorainkkal bejártuk az egész környéket, 
örültünk, hogy kimozdulhattunk, hogy másoknak is örömet szerzünk, 
jókedvet viszünk… Amikor még fiatal házasok voltunk, rendszeresen és 
tucatnyi helyre eljártunk, bandáztunk, vigadtunk. Nálunk is összejöttek 
a rokonok, barátok, elég gyakran és elég sokan, olykor negyvenen is be-
zsúfolódtunk az első szobába, de egyszer rajtaütésszerűen fölhagytunk 
ezzel a szokással, mert a bútorok, a szőnyegek nem tűrték a kicsapongó 
összejöveteleket. Azóta a tévében nézem, hogy mások hogyan vigadnak, 
táncolnak, muriznak, s a hatásukra néha késztetést érzek, hogy eljárjam 
a kállai kettőst, de gyorsan lehűtöm magam, s a muri helyett megnézem 
a jószágokat, hogy körülöttük rendben van-e minden.
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■ NEM LÁTSZIK A VÉGE ■ 

Ülepedünk, egyre csak ülepedünk, mind jobban leülepedek. Most már a 
közeli és jámbor mezőváros térségébe is ritkán, csak elvétve jutok el. Mert 
a busz ára sok minden másra kell, a szolgálati kocsiból pedig hiányzik az 
üzemanyag, a kerékpárt pedig kímélem a rázósabb úttól, mert meglehet, 
hogy nemsokára mankóként is használnom kell… Ilyen körülmények 
között az ottani ismerőseimről keveset tudok, keveset hallok. Leginkább 
lapunk gyászrovatában figyelek föl egyiknek vagy másiknak a képére. 
Eléggé képtelen helyzet, de – ahogy mondani szokás – lesz ez még így 
se… Így hát csak gondolatban barangolom be olykor ifjúságom egyik 
színterét. A minap elém került egyik kép például elég beható csatangolás-
ra késztetett. Hatására még az egykori sarki vendéglőbe is benyitottam, 
habár azt már évekkel ezelőtt becsukták, tehát a tekepályán fölcsattanó 
tarolás zaja vagy a cimbalom hangja se szólított, és mégis… Mert az az 
egyén, akit a képen felismerni véltem, az említett helyen törzsvendég 
volt. Ennélfogva, ha netán távolabb ült is a söntéstől, akkor se kellett 
hangoskodnia az italért. A csaplárosné jól ismerte emberünk gusztusát, 
s ha „őkelme” enyhén megemelte a poharát, a kialvatlan pincérnő máris 
vitte neki az újabb italt. Jól megalapozott volt köztük az összhang.

Kortyolt valamennyit a kocsisborból, majd mélyen és hosszan a 
pohárba nézett, és olyankor úgy tűnt, hogy szemének a sarkában meg-
megvillan az a bizonyos kunzivatar, izmos karján pedig megmozdult, 
vonaglani kezdett a tetovált lófej. „Kisvártával” aztán egy köpcös ős-
termelő intésére emberünk kihörpintette a borát, és szótlanul elindult 
a járda mellett dohogó traktor felé.

Napszámosként kereste a kenyerét, nem válogatott a munkában (hi-
szen idejekorán megtanulhatta, hogy „válogatós kúdúsnak üres marad a 
tarisznyája”). A rábízott föladatot igyekezett minél jobban és gyorsabban 
elvégezni. A főidényben alaposan ráhajtott, mert késő ősztől kora tava-
szig nemigen hívták, nemigen talált munkát. A Barában már régebben 
elsatnyult a nád, de újabban már az acélosabb iránt sem nyilvánul meg 
kereslet, így az ún. téli aratásból sem vehette ki a részét, de át se alhatta a 
telet, leginkább a fölforrósodott mezőkön kereste meg a télirevalót. A tél 
azonban meggyötörte, nehezen viselte el a ködbevesző tétlenséget. Mint 
az idomítottak, ugrásra készen várta, hogy valamelyik gazda, alkalmi 
munkaadója odaszóljon hozzá:

– No, akkó mögyünk?! 
És mint gyermekkorában a nagy kirándulásra olyan hévvel, jókedvvel 

indult el a Rétbe, Budzsákba… S ha netán viharfelhők gyülekeztek a Tisza 
fölött, két ember helyett hányta föl a traktorkocsira a szénát, és útközben 
éppen hogy csak eljátszadozott a gondolattal, ha mondjuk, másképp alakul 
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a sorsa, ha például ifjúsága egén a borút, ismételten nem ború, hanem 
derű és kedvező széljárás követi, akkor minden bizonnyal az ő udvarába 
fordulna be a jószagú szénával megrakott pótkocsis traktor.

Nem kell neki már többé mások „keze-lábaként” napszá mos-
munkára várni. Végleg elrendeződött a sorsa… De mi lesz a nálánál 
fiatalabb sorstársai növekvő és mind vásottabb, reményvesztettebb 
tömegével? Mihez kezdenek ők, a kétkezi dolgozók, mezei munkások, 
napszámosok télen? „A tél majd meg fog gyötörni…” És immár a tél-
be lépünk, amely egyre csikorog, ködöllik, és nem látszik, dehogyis 
látszik a vége.

 
■ AZ ÓVATOS KONTRÁS ■ 

A tájjellegű ételeiről és italairól ismert vendéglő félhomályos zugában 
csöndesen iszogató férfiról azonnal meg lehetett állapítani, hogy tucatnyi 
borotvapengét megtakarított az arcszőrzetén, ám az italra nem sajnálta 
a devalválódó dinárt, meg a zenészekre sem. Amikor már kellőképpen 
teleszítta magát szesszel, és a szomszédságában levő lerobbant társaság 
által rendelt „lila” nótákkal („Galambszívet örököltem…” stb. a „Végig-
mentem az ormódi temetőn…” helyett), akkor távozóban az egyked-
vűnek tűnő zenekar előtt meglobogtatott egy nagy címletű bankót, és 
belekezdett a Klapka-indulóba… Ám a „Föl, föl vitézek…”-re a zenészek 
csak „vakarászták” a húrokat, sőt, a hangászok legidősebbje, a veterán 
kontrás meg is kérdezte tőle:

– Szabad ezt?
– Mé ne, ű is bánáti vót.
– Hunnan?
– Tömösvárrú, és a szabadságunké’ harcót.
– Az más – mondta a kontrás, és szaporán rávert a húrokra, majd a 

szakállas vendég szeszszagú távozása után oly módon zárta le Klapka 
György vitézségi ügyét, hogy társai előtt félhangosan gondolkodva 
kijelentette:

– Meglehet, hogy a szabadságért harcolt Komárom hős védője, de mi 
itt mi végre jutottunk vele?

Erre már illett nekünk is közelebb kerülni hozzá. Egy ital után már 
a következőképpen fejtette ki a nézeteit:

– Zavaros időben jobb óvatosnak lenni. Nincs könnyű dolgunk, sokfé-
lék a vendégek, ennélfogva a pénzszerzés nemigen könnyen megy. Muzsi-
kálok és fizetnek… Csudát. Vannak fontoskodók, akik csak mutogatják 
a szürke papírpénzt, de sehogy sem akarnak megválni tőle. Ilyenkor, 
bár roppant melegem van, az eszkimó kutyák jutnak az eszembe. Azok 
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a szánkóba fogottak, akik előtt egy nyélen ott lóg a velős csont, de nem 
érik el, akármilyen havas távot szaladnak is be a szánkóval. Kapkodnak, 
és az étvágygerjesztő csali mögött éhen szaladnak.

– A fontoskodókat gyorsan fölismerem, fölismerjük, és igyekszünk 
tartani a tisztes távolságot, de igen ravaszak, magabiztosak. Tudják, hogy 
nem küldhetjük őket haza, különösen a lakodalmakból nem adhatjuk 
ki az útjukat, hiszen ott rokoni, baráti meghívottak. Így hát lovon érzik 
magukat, magas lóról beszélnek a zenésszel. Szükség esetén még az 
örömapát is bevetik. No, essünk túl rajta, intek a társaimnak, s várjuk 
a cselszövést. Végigmér bennünket, majd úgy tesz, mintha düh-dúrból 
akarná kezdeni a nótát, ám meggondolja magát, tétova mozdulatokkal 
kiszellőzteti a pénztárcáját, majd kiböki:

– A nótámat húzzátok, tudjátok azt a… Találjátok el!
Betyárokról, csillagokról, és csillagtalan éjszakákról muzsikálunk 

istenuntáig, végül a „Csak egy kislány…” kezdetűt is megkockáztatjuk, 
de őkelme csak rázza a fejét, diadalittasan mondja, nem az, nem az, majd 
amikor az illető is unni kezdi a vacakolást, kesergőre váltunk, ami rend-
szerint megteszi a magáét, fölfrottyan a fontoskodó, az álromantikáról 
meg miegymásról szól néhány szót, és odébbáll. Mi meg föllélegezve 
rázendítünk arra, hogy „Kiment a ház az ablakon…”

Ezek után úgy éreztük, hogy a kontrás legkedvesebb dalaiból illik 
megrendelni néhányat, és a fontoskodó helyett is fizetnünk kell.
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■■■        UDVAROS AZ ENYÉSZETBEN ■ 

Hevenyészett terepjárásom során Macahalmára is ellátogattam a minap. 
Az önmagából alaposan kivetkőzött majornak már a közepe táján ténfe-
regtem, de még senkivel sem találkoztam, csak az emlékeim jöttek velem 
szemben. A régen lerobbant szeszgyár előtt, a hajdan volt artézi kútnál 
alkonyatba mosódó tarisznyás alakok puhították madárlátta kenyerük-
nek a héját, majd mohón majszolták a napszítta maradékot… Jobbra, a 
roskatag szakszervezeti termelőből pedig sóhajok, szitkok szűrődtek ki 
a repedések közül. Az ötvennégyes labdarúgó-világbajnokság rádióköz-
vetítésének lesújtó eredményét reagálták (úgy sziszegve) le az egykori 
béresek, illetve azoknak az ivadékai. A különböző megszorításoktól, 
mellőzöttségtől, megaláztatásoktól érdesre edzett emberekkel még ilyen 
sok idő elmúlta sem tudja feledtetni azokat a mély, elkeseredettségből 
eredő szisszenéseket, „azt a kögyelmes…” Amott meg, a félrecsúszott 
födelű épülettel szemben egy hajdani május elsejének az orgonavirágos 
és fátyolvirág-fonatos diadalkapuja állt. A megbolygatott tetőszerkezetű 
laboratórium előtt (ahonnan egykor a világpiacra szállították a dísznö-
vények szaporítóanyagát) sárgarigófütty fogad. A jókora japánakácok 
törzsén helyenként még ott fehérlik a hajdani meszelésnek a nyoma. 
Vajon melyik május elsejére meszelték be ezeket a délceg fákat utoljára? 
Fönt a fényfodros lombsátorban azonban kitartóan tilinkózik, szól a 
rigó, feltehetően a fészke közelében énekel. Biztonságban érzi magát, 
mert a majorban nincs már olyan korú és kedvű rakoncátlan gyerek, aki 
fölmászna a nagy fára, és kifosztaná a sárgarigófészket.

Az egykori falunyi népnek, hatvan-hetven lakosnak már csak a töredé-
ke található itt kinn, pontosabban már csak hatan vannak. Ezt az adatot 
az udvaros, a Rudi mondta, akire bent az épület egyik szögletében leltem, 
falatozott, de nem késsel, villával, hanem csak úgy „futtában” tépte a 
kenyeret, mert amióta berántották a baranyai (drávaszögi) csatározá-
sokba, viszolyog a késtől. Ott ugyanis egy vegyes lakosságú falu jókora 
házának maszatos falánál (ahol elszállásolták) Rudi egy véres tőrkést 
talált, s amint később kiderült, azzal a szarvasagancsnyelű késsel ölték 
meg a ház gazdáját a „fölszabadítók”… Az étvágy azért is sokat romlott, 
mert hullákat szedettek ki vele a kopácsi rét vizéből.

Rudi időközben lerobbant, leszállt a gépről, s udvarosféle lett ebben 
az enyészetbe fordult, fulladó majorban, ahol szerinte semmi sincs úgy, 
ahogy annak lenni kellene. A hatvanas években, amikor ő munkába állt, 
színházterem, tekepálya, bolt, biliárdasztal stb. is volt a majorban. Az 
istállókban falánk állatok tejeltek, híztak, most már a gazdasági épületek 
jó része is eltűnt, vagy üresen tátong, omladozik. Még az artézi kútnak is 
nyoma veszett. Kár, mert szomjas vagyok, s arra gondolok, hogy egykor 
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a bogyós gyümölcsökre, a ribizlire, piszkére (amit büszkének neveztünk 
a távolról jött gépész kivételével, aki a köszmétét egresnek mondta) ver-
senyszerűen, nagyokat ittunk. Ám azért a kút híján sem sivatagosodott 
el teljesen a major. Az egyik benti csap ugyanis állandóan folyik, csak 
alá kell hajolni.

Rudi többször is meghajol, tesz-vesz, s ezért 1640 pontot kap, amit 
legutóbb 70 parával szoroztak meg.

– Harminc munkaév után, látod, ide jutottam – mondja bizalmasan. 
(Mert hát majdnem ugyanabból a faluból származunk, de csak majdnem, 
mert emberünk születése előtti napon az anyja hazament Terjánról Ador-
jánra, és ott szülte meg Rudolfot.) Szerencsére, mert így legalább neki 
még van szülőfaluja, de ha az édesanyja vár még egy kicsit, akkor már 
szülőfaluja sem lenne. 1951-et írtak Rudi születésekor, és bölcsőhelyét 
Nadrljannak hívták akkor.

– Alacsony a pontszám, meg annak az értéke is. Ennyiből nemigen 
lehet kijönni, s ezek után a nyugdíjból majd még úgy sem – mondja Rudi 
a nagy enyészetben.

 
■ AZ EMBER IGYEKSZIK ÁTLÉPNI 
   AZ ÁRNYÉKÁT ■ 

A kis utca közepe táján álló háznak a fehér faláról lekerült a téglalap 
alakú cégtábla, amely azt hirdette, hogy itt borbélyműhely volt. És a két 
akácfa közé állított padon is már jó ideje főleg a magány üldögél. Végér-
vényesen beadta az ipart a jóízű meséiről, ollójának szapora csattogásáról 
ismert mester, ám élettörténetének egy-egy foszlánya megmaradt az 
emlékezetemben, meg minden bizonnyal számos más „ kuncsaftjának” 
az emlékezetében is.

– Még suttyó koromban meghalt az édesanyám; két gyereket, a bátyá-
mat meg engem hagyott félárván, megszomorodva. Nem sokkal azután az 
apám újra megnősült, a nevelőanyámmal a kislánya is hozzánk költözött. 
Mindannyiunkat tisztességesen neveltek, szakmát adtak a kezünkbe. 
Közben apám továbbra is a más tarlóján kereste a kenyeret.

– Ő is árván nőtt föl, szeretetre vágyó ember volt, és hát – az Isten 
áldja meg haló porában – a megboldogult édesanyám helyett is igyekezett 
szeretni bennünket. Az ilyen embert nem lehet elfelejteni, álmaimban is 
gyakran fölkerestem. Nyolcvanéves korában majdhogynem a borozdából 
szenderült örök álomra. Földig sújtott a távozása, zaklatott a hiánya, de 
hát az ember igyekszik átlépni az árnyékán. Egy bizonyos idő után azzal 
vigasztaltam magam, amikor reggelente a tükörbe néztem, hogy lám, 
mennyire hasonlítok őrá, az édesapámra, és ha már ez így igaz, akkor 
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igyekeztem úgy élni, ahogy azt ő elvárta tőlem. Meg persze a sok mun-
ka is megtette a magáét, a munka az nagyon jó terápia. Sosem néztem 
a munkaidőt, csak az ügyfeleket, akiknek előttem mindig igazuk volt, 
hiszen ők fizettek. Itt a falumban szombaton és vasárnap rengeteg dol-
gom akadt, olyankor százan-százötvenen is megfordultak a műhelyben, 
egyedül képtelen lettem volna eleget tenni, de a feleségem készségesen 
mellém állt, ketten gyűrtük az ipart.

Szombaton hajnali négytől vasárnap délutánig tartott a nyújtott 
műszak. Kezdetben a házakhoz is kijártam, vagyis az otthonukban bo-
rotválkozókat, nyiratkozókat láttam el, aztán a műhelyben folytattam 
a munkát, megállás nélkül; az is megesett, hogy mélyen az éjszakába 
nyúlva ment el az utolsó vendég. No, gondoltam, hunyok egy kicsit, de 
még be sem csuktam az ajtót, máris beállított egy „megkésett kuncsaf-
tos”, s azt mondta, hogy gyorsan borotváljam meg, mert a vásárba akar 
menni, ahol neki sem illik szőrösen ténferegni, mert olyan ismerősével 
is találkozhat, aki előtt a sima képét akarja megmutatni.

Utána már nemigen volt alvás. Nagy területről, az akkor még bok-
rokban álló tanyavilágból is jártak hozzám az emberek. Rengeteg volt 
a tennivalóm, meg hát az adó is. Egy időben akkora adót róttak ki rám, 
mint amekkora a földmaximummal rendelkező parasztok megterhelése 
volt. Látták, hogy zokszó nélkül húzom az igát, így hát alaposan meg-
terheltek. A műhelybe járók akkor, régen is készpénzzel fizettek, azok 
pedig, akiknek a házához jártam borotválni, száz dinár szappanpénzt (kis 
piros pénz volt az akkor), meg ötven kiló búzát és ugyanannyi kukoricát 
adtak egy évre. A szappanpénzt az év elején adták, a búzát aratás után, 
a kukoricát pedig a következő évnek a tavaszán. Nem emlékszem, hogy 
adósak maradtunk volna egymásnak.

Sokféle ember, szerzet és szőrzet megfordult a műhelyemben, s 
mindegyiknek igyekeztem a kedvébe járni. Többségük elvárta, hogy 
szórakoztassam is őket. A vicces, pikáns történetek mindig telitalálatot 
értek el. Megesett, hogy a sok várakozó láttán a későn érkező fanyalgott, 
töprengett, hogy érdemes-e kivárni a sorát…

– Várjon csak nyugodtan – mondtam neki –, de legalábbis ezt a tör-
ténetet hallgassa meg… És belekezdtem egy tréfás történetbe. Utána már 
kuncogás közben nem volt sietős a dolga, sőt a már megborotváltak között 
is voltak olyanok, akik megvárták a következő történetnek a csattanóját. 
Leginkább a finánchistóriákon „szórakoztak” önfeledten az ügyfeleim. 
Néhány ilyen finánchistória a megboldogult Tőke István tanár úr jóvol-
tából nyomtatásban is megjelent. Az alábbit gyakran elmeséltem:

– Az öreg parasztnak igen jól termett a búzája, vaskosan állt a pad-
láson a kenyérgabona, ám az atyafinak sehogy sem állt a kezére a lapát, 
hogy azt megforgassa, hogy be ne fülledjen a termés. Míg azon töprengett, 
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hogy miként is lásson hozzá az elkerülhetetlennek, meghallotta, hogy 
megérkeztek a fináncok (két szigorú dalia).

– Ez mán igen – gondolta, és az egyik besúgásra hajlamos honfitársának
előadta, hogy ő ugyan túljár a nyalka pénzügyőrök eszén, az ő dohányát 
ugyan nem találják meg, mert a búzába dugta, ott meg ki keresné?! Erre 
a „jótevője” elköszönt, ő meg szorosabbra kötötte a kutyáját, előkészített 
két lapátot, és amint evvel megvolt, mit ád az ég: már meg is érkeztek a 
nyakkendős fináncok, és nyomban nekiláttak a búza forgatásához. Alapos 
munkát végeztek, folyt róluk a porral hintett izzadtság, ám a dohányt nem 
találták, dühösen távoztak, az öreg meg derűsen megjegyezte:

– No, evvel is megvónánk!
Hát igen, most meg már jó ideje főleg csak a magány ül a műhely 

előtti padon.

 
■ A SÁMÁN FOGSORA ■  

Ada számomra kevésbé ismert kültelkeit jártuk az alkalmi útvezetőmmé 
szegődött nyugalmazott postással, a hetvennyolc éves Vreckó Mihállyal. 
Érdeklődést keltő a látvány. Hamisítatlan nádtető és zöld zsalu is föltűnik 
helyenként, mert nem ez a jellemző a város Tisza melletti részére, hanem a 
sok hivalkodó új ház. A legkisebb közben is van belőle már, s árnyékában 
szinte bocsánatkérően húzódik meg a kis, zsellérháztartású hajlék, amely-
nek nyirkos udvarán a felmosott, gondosan fentről lefelé törölgetett, félkör 
téglalépcső előtt gallyat tör egy magányos, töpörödött nénike, mert hűvösek 
már az esték és a reggelek, pótolni kell a ködbe vesző nap melegét.

A tiszai töltés mellett levő házak sajátságos hangulatot árasztanak, s ha 
háló is száradna a kerítéseken, azt hihetnénk, hogy hajdani festményekről 
ismert halászfaluban járunk, de nincs háló, és hivatásos halász sem él már 
errefelé. Műút vezet az ablakok előtt, s a háztetőkön tévéantenna csillog a 
nedves fényben. A mában gyalogolunk, fürkésszük a megváltozott Tiszát. 
A vízfolyással szembe vontatott uszályon sóderhegyek érkeznek elénk; a 
sóder, a beton behatolt a Tisza-part nem is olyan régen még háborítat-
lannak hitt szakaszára is.

– Nem illik ez a sóderhegy és az óriási betonkeverő a tájba – mon-
dom félhangosan, mire a fürge léptű nyugalmazott postás nyomatosan 
fölvilágosít, ha ez a „báza” nem lenne itt, betonút sem volna errefelé, 
márpedig így sokkal könnyebb közlekedni, sár nélkül el lehet jutni a 
városba. Az utat lerövidíti a kanálison átívelő deszkahíd, amely akkor 
lenne festménybe illő, ha nyakon csípné a gyorsfolyású patakot, de 
nemrégen kotorták a medrét, mélyen lent folyik a víz, elég nagy kitérőt 
tesz a Tisza felé.
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– Óvatosan lépegetek át az áthidalt árkon, mert régebben egy üve-
ges tót belekeveredett, és kiszenvedett az alján. Ha erre járok, mindig 
eszembe jut ez az eset – mondja emberünk, aki gyakran jár errefelé. 
– Le-lejárok a Tiszára így ősszel is, ilyenkor is szép az erdő, meg mert 
régiségek után kutatok.

– Míg élt a halászás a Tiszán, a halászok mamut- és bölénycsontokat 
is kiemeltek a folyó fenekéről; súlyos, nagy csontokat; helyenként mamut-
csonttal támasztották be éjszakára a kiskaput. Nekem is van néhány ősi 
csontdarabom otthon, és még bővíteni akarom a gyűjteményem – mondta, 
majd hivatalos papírt vett elő, amely arról tanúskodik, hogy ő, Vreckó 
Mihály, megbízottja az újvidéki múzeumnak. Minősítésénél fogva tehát 
nemcsak a mai adaiakat ismeri, hanem az évezredekkel ezelőtt éltekről 
is tud egyet s mást.

– A téglagyárnál lovassírokat ástunk ki. Aranyveretű volt a nyereg, 
rangos lehetett az illető, ha már a lovával együtt temették el, de később 
a csontjai összekeveredtek a lócsontokkal… Egy sor veremlakásra is 
rábukkantunk, szorosan egymás mellett álltak, az egyikben tizenhárom 
körbe vájt ülőhely volt látható, az lehetett a tanácstermük a hajdaniaknak, 
a sütödéjüket is feltártuk…

– Nagy élvezettel vettem részt az ásatásokban. Egy helyen zsugorított 
fejű csontvázra akadtunk, a lábánál hevert az illető feje, még a temetés 
előtt elválaszthatták a törzsétől. Többségükben férficsontokat találtunk, 
de azért asszonycsont is előkerült, az egyik 180 cm volt, igen termetes 
volt a hajdani hölgy, nyakában gyöngyök ékeskedtek, alatta tőr hevert.

– Dupla fogsorú embert is kiástunk, nagyon megcsodáltuk, azt mond-
ták, hogy táltos lehetett az illető. A fogsorait elvittük a fogorvoshoz, de 
hogy mit mondott evvel a furcsa jelenséggel kapcsolatban, nem tudom 
már, hiszen régen történt.

Halcsont, nyílhegy, lándzsa, buzogány, sarkantyú, edények és egyéb 
tárgyak is előkerültek a megbolygatott földből. Pénzt is találtam: a 
Sár-hegységen katonakoromban egy bolgár húsz sztotinkára akadtam. 
Fölszedtem. Azóta nagyon sok más pénznem került mellé, bizánci, 
római, magyar stb. Egészen szép régipénz-gyűjteményem van, a most 
forgalomban lévő fizetőeszközökre átszámítva is sokat érő. Egy részétől 
megváltam, de három ládányi még megmaradt.

– Az ember megtelepedése óta rengeteget változott ez a vidék. Az 
utóbbi hét évtized változásainak én is tanúja vagyok, igen nagy változás 
ment végbe. Húsz évvel ezelőtt postásként szinte naponta bejártam a 
várost. Nem volt olyan háztartás Adán, ahová ne nyitottam volna be… 
Most meg idegenül állok a megváltozott utcák, nagy számban épült új 
házak előtt. Bele kell nyugodnom, hogy mentül idősebb leszek, annál 
inkább elidegenül tőlem a város, szülővárosom.
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■ SZÁRAZ SZELEK ■ 

Az utóbbi években vidékünkről is többen vállaltak munkát az arab 
országokban, pl. Algériában, Irakban stb. A harminchat éves zentai 
Sóti György Irakot járta meg, a DTD szervezésében 1981-ben és 82-ben 
dolgozott Kut város közelében, a nagy munkagépek javításából vette ki a 
részét esztergályosként. Nem a háború miatt széles körben ismertté vált 
ország híre s színes történelme, hanem a jó kereseti lehetőség indította 
útnak néhány itteni társával.

– A fővárostól, Bagdadtól mintegy négyszáz kilométerre, a sok 
megpróbáltatást megélt Basztra irányában volt a munka- és szálláshe-
lyünk, korszerűen fölszerelt munkásszállásunk. Mintegy ezerötszázan 
dolgoztunk ott, főleg vajdaságiak, s a sivatag termőre fordítása volt a fő 
feladatunk. Én a műhelyben dolgoztam. Reggel öttől délután két óráig, 
péntek kivételével minden nap. A kilenc órából egy óra a reggelire, elő-
készületre volt fenntartva, a többit, a nyolc órát ledolgoztuk. Többnyire 
az adai Potisje szerszámgépgyár esztergapadjain végeztem a munkámat, 
tehát a gép is földinek számított, ami nem is elhanyagolható szempont 
az idegenségben, a megszokottól merőben eltérő éghajlatú, felfogású, 
szokáskultúrájú országban.

A munkamenet azonban ismerős volt, de azért többletet igényelt, 
mert ott a hőmérséklet 25-30 fokkal magasabb volt, mint itthon, s azt 
valahogy ki kellett bírni. Nagyon nehéz megszokni az emelkedett hőfokot 
és a szüntelenül fúvó száraz szeleket, amelyeknek csak annyi hasznukat 
láttam, hogy elég jól helyettesítették az utcaseprőket, elfújták a városból 
a szemetet, s ezzel a lehetőséggel élnek is az ottaniak: a száraz szelekre 
bízzák a szemétszállítást.

Egy év alatt csak kétszer esett az eső, rendkívül csúszóssá tette az 
agyagos talajt, amelyből elég nagy területet igyekeztünk betörni, termőre 
fordítani. Persze pihenésre, kikapcsolódásra is volt idő meg alkalom. 
Ebéd után hatig pihentünk leginkább, de asztaliteniszezni, olvasni, sőt 
horgászni is lehetett. A Tigrisre jártunk halat fogni. Tisza nagyságú folyó 
a Tigris, csak gyorsabb folyású, és rengeteg hal van benne. A bedobott 
száraz kenyérdarabot pillanatok alatt elnyelték a fürge fehér halak, a húst 
meg a törpeharcsák. A sötét színű halakat, így a harcsát sem fogyasztja az 
ottani lakosság, lehet, hogy vallási okokból, nem tudom pontosan, nem 
jártam utána, csak az biztos, hogy nem kell nekik; a fehér színűt annál 
inkább kedvelik, de legjobban a teát szeretik, sok időt fordítanak a teá-
zásra, jóformán mindenkor és minden mennyiségben azt isszák, a szeszes 
ital ott nagyon drága. Viszont a szerszám meg olcsó, kedvezményben 
részesítik a kisiparosokat, ám kevés a vállalkozó. Főleg kereskednek, ret-
tenetesen zsúfoltak a piacok, kavarog, biciklizik a tarka tömeg, kitartóan 
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üzletelnek, meg más módon is föltalálják magukat. Nem nagyigényűek, 
így kevés ráfordítással, kevés munkából is meg tudnak élni.

Mi elég jól kerestünk, én például ezerötszáz dollár körül kerestem 
havonta, ennek tíz százalékából kielégítettem az ottani szükségleteimet, 
a lakáson, élelmen, üdítőn kívül még a cigarettára is futotta az említett 
keresetrészből. Bőven takarékoskodhattam, s éltem is ezzel az alkalom-
mal, így az egy évi keresetből itthon, a Tóparton egy év alatt fölépít-
hettük a családi házunkat, meg be is tudtuk bútorozni. Tehát megérte, 
hogy vendégmunkáskodtam, s mivel még vannak terveim, nem ártana 
újabb jó kereseti lehetőséghez jutni. Igaz, marasztaltak ott, de nem volt 
maradásom, sokat gondoltam haza, gondolatban gyakran átíveltem a 
Tigris és a Tisza közti távolságot, ám a valóságban csak hét hónap után 
látogattam némi kitérővel haza.

Éjjel két óra körül érkeztem meg, a kislányunk, aki akkor még kétéves 
se volt, felébredt a jöttömre, de nem ismert meg, sírva fakadt, és akkor 
nagyon kegyetlenül éreztem magam. Nem akartam visszamenni, de hát 
kellett a pénz. Néhány hónap múlva azonban végleg hazatértem, most 
már bánom, hogy nem engedtem a marasztalásnak, sok helyre kellene 
a pénz.

Amikor én odaérkeztem, akkor a két szomszédos ország, tehát Irak 
és Irán között már egy éve dúlt a háború, szabálytalan időközökben 
bombázók húztak el fölöttünk, s visszafelé esetenként kevesebbet lehetett 
látni belőlük… A tévé is gyakran mutatta a csatatéri képeket, s a velünk 
dolgozó irakiak mind lehangoltabbá váltak, mind többüket sorozták be. 
A felderítőféle ruhába öltöztetett gyerekek péntekenként a városban mind 
harsányabban énekeltek, fújták a lelkesítő dalokat, a katonák pedig pus-
kával mentek szabadságra. Mi is fel voltunk készülve, ha netán ránk kerül 
a sor, minél gyorsabban továbbálljunk. Járműben nem volt hiány, ám ott 
a közlekedés nem egyszerű dolog, a legnehezebb a sofőrök helyzete, nem 
lehet eligazodni, összevissza hajtanak, integetnek az ottaniak. Egyszóval 
megy, ki merre lát, s aki a másikba beleszalad, az a hibás.

A korábban puszta, meddő föld szépen terem, hasznos munkát végez-
tünk. Nyilvánvaló, hogy ezeket a munkálatokat fokozni kellene, de a pénz 
java részét a háborúra fordítják, vagyis többet áldoznak a pusztításra, 
mint a történelmi vidék felvirágoztatására. Kár érte, nagy kár.
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■ A FÖLFELÉ BUKTATOTT ■ 

Nyugalmazott tanítók társaságában töltöttem el néhány órát a napokban. 
Családias volt a hangulat. A messziről visszaköszönő közös emlékek meg 
a megpróbáltatások tették azzá. Külön öröm volt számomra, hogy azt a 
tanítónőt is megpillantottam a soraikban, aki írni és olvasni tanított (még 
a „csápos, kacifántos kis g” okozta akadályt is legyőzette velem). Ott volt 
tehát Teleki Ica is (aki Újvidékről tulajdonképpen hazajött ide). Példás 
pedagógus ő, aki annak idején gyalog járt Csókáról Terjánra tanítani. 
Sok esőben és nagy sárban, és ennek ellenére egyszer sem késett el, mert 
hát a tanítónak személyes példával kell az élen járnia!

Visszarévedezésemben a pacsik és körmösök emlékét elhomályosí-
totta az iskolai kirándulások emléke. Leginkább a „megboldogult” falum 
szomszédságában levő macahalmi virágrengetegbe vezetett bennünket. 
Repesve, dalolva követtük, kipirulva énekeltük, hogy „Tavaszi szél vizet 
áraszt, virágom, virágom…” Akkor ott, a százszínű virágok és harmatos 
szegélynövények között többen is azt hihettük, hogy ha majd felnö-
vünk, virágos parcellák várnak ránk („kint az életben”). Felnőttünk, és 
döbbenten látjuk, hogy a major romokban áll, a virágok helyén pedig 
gyomok terjengenek…

Hosszabb kihagyás után a csókai iskola egykori igazgatójával, Soltész 
Józseffel is kezet foghattam, aki 1928-ban Gyulán született, s a máso-
dik világháború alatt Becskereken járt gimnáziumba (két évig), majd 
Kikindán kisérettségizett. Közben átélt egy nagy fordulatot, változást. Az 
új rendszernek sok tanítóra volt szüksége, ezért az arra alkalmas egyé-
neket (akik ugyan még nem fejezték be a tanulmányukat) tanfolyamra 
irányították, „mélyvizesítették” őket, mert nemcsak tanultak, hanem 
tanítottak is. Az iskolaszünetekben is a tanteremben voltak egészen 
1948-ig, amikor jó részük lediplomált.

– Az első beosztásom Jázovára szólt, 1946-ot írtunk akkor. Esős időben 
nehezen megközelíthető volt a falu, de nemigen unatkoztam, mert többféle 
társadalmi munkát bíztak rám. Összeírást, a stafétavivés megszervezését 
stb. Ottani emlékeim közül még mindig fölbukkan egy Miska gyerek, 
akit hiába okítottam bizonyos jelenségek tudományos magyarázatára, ő 
makacsul kitartott a nagyanyjától hallott hiedelem mellett… Attól fogva 
minden „nehéz” gyerek Miska lett a számomra.

– A következő évben a Jázova és Csóka közti egykori Terjánra irányí-
tottak. Jó dolgom volt ott… A közeli major, Macahalma intézője, Pálfi 
úr azzal lepett meg ugyanis, hogy kordét bocsátott a rendelkezésemre, 
a nagyobb kiruccanásokkor pedig fiáker dukált a parádés kocsissal 
együtt. Három hold földet is kaptam, amit a birtok művelt, és igen jól 
termett, mert a termésért járó pénz meghaladta a fizetésemet. Minden 
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hónapban öt liter bort és egy liter pálinkát is kaptam, de mivel nem fo-
gyasztottam alkoholt, a szomszédoknak adtam. Az iskola mellett lakott 
Gál bácsi, aki nem vetette meg az italt, de a munkát sem, csomózni is 
átjártam hozzájuk. Abban az időben még csomózni kellett a megszáradt 
és a novemberi ködöktől lepuhult dohányleveleket. Színre, nagyságra 
való tekintettel egymásra kellett simítani, és húszas csomókba kellett 
kötni őket csuhával. Unalmas munka volt ez, és a hosszan tartó művelet 
egyhangúságát meséléssel, dalolással tették elviselhetőbbé. Jó szolgálatot 
tett az ital, jól megvoltam köztük. Még hintaszékem is volt ott, abban a 
már régebben lebontott faluban, iskolában. De azért ott sem volt fenékig 
tejföl az életem. Közvetlenül a harangláb mellett volt a lakásom, ahová 
esetenként csak pirkadatkor tértem nyugovóra, de nem volt nyugalmam, 
mert alighogy álomra hajtottam a fejem, máris fölvert a harangszó. Korán 
kelő nép volt a terjáni.

– Csóka volt a következő állomáshelyem. A katonaidőm letöltése után 
oda tértem vissza, majd parancsot kaptam, hogy tanfelügyelőnek kell 
mennem. 1950-től 1954-ig tanfelügyelősködtem az akkori törökkanizsai 
járásban. Az említett járás megszűnése után az új, a kikindai központú 
járás székhelyére irányítottak tanügyi felelősnek, de nem fogadtam el, 
mert akkor már Csókán éreztem otthon magam, ahol 1956-ban meg-
választottak községi párttitkárnak, de közben az iskolát is igazgattam 
néhány évig, majd 1961-ben elkerültem Becskerekre, a járási népbizottság 
alelnöke voltam hatvanháromig, amikor köztársasági képviselővé léptet-
tek elő, a köztársasági parlament egyik bizottságának az elnöke voltam 
– jegyezte meg, s közben újabb ismerősök léptek asztalunkhoz, szívélyes 
hátpaskolások… Majd egykori igazgatóm mosolyogva megjegyezte, hogy 
valahogy mindig fölfelé buktatták…

– 1965-től 1967-ig a szerb kormánynak a tagja voltam, majd utána 
Újvidékre kerültem, a Szocialista Szövetség vezetőségében tevékeny-
kedtem. Hatvankilencben a szövetségi parlament Népek Tanácsának a 
tagja voltam, ezt követően 1972-ben a liberálisok sorsában osztoztam, 
de azért még meghoztuk az emlékezetes hetvennégyes alkotmányt. 
Végül a Kivándoroltak Vajdasági Szövetségének a titkára voltam másfél 
évtizedig… Jól ment a dolgom, ám az idő eljárt, és 1990-ben nyugdíjba 
vonultam.

Soltész József nyugdíjasként Újvidéken él, de szívesen látogat Csókára, 
s a párját ritkító találkozónak egyik szervezője volt. Beszélgetésünk vé-
gén képeket vett elő. Az egyiken a lánya, aki most Újvidéken egy ismert 
banknak az alkalmazottja, menyasszony. A másikon pedig az Amerikai 
Egyesült Államokban élő fia és annak a családja látható. Tágas, szép 
házban él Sándor, az orvos a feleségével és két fiával, akik közül az egyik 
Debrecenben akarja folytatni a tanulmányait, orvosnak készül.
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■ ALBÁNIÁBAN VÁLLALT MUNKÁT ■ 

Dore László csókai gépészmérnök több mint másfél évtized után elhagyta 
a helybeli húsfeldolgozó gyárban az energetikai és szolgáltató részleg-
ben betöltött főnöki munkahelyét. Megszabadulva az ellehetetlenedett 
vállalattól „szabadúszóként” igyekszik boldogulni. Az év elején kisipari 
műhelyt nyitott, amelynek alaptevékenysége a húsipari berendezések 
javítása, szerelése és beüzemeltetése, valamint a kezdő munkaerő be-
tanítása.

– Nem egyedül, hanem Tóth József villamossági szakemberrel kö-
zösen vágtunk neki a bizonytalannak, ám nemsokára bizonyossá vált, 
hogy van helyünk a nap alatt. Mivel a húsfeldolgozó gyárban az utóbbi 
tíz évben már csak zsebpénzt kaptunk a személyi jövedelem helyett, rá 
voltunk kényszerítve, hogy maszekoljunk, és ezáltal új ismeretségekre, 
munkalehetőségekre tettünk szert.

Csakhamar a Boszniai Szerb Köztársaságban levő Prijedorban se-
rénykedtünk, konzervtöltő gépsort szereltünk föl, és annak a kezelésére 
is fölkészítettük a dolgozókat. Tisztességes munkát végeztünk, amit meg 
is fizettek, sőt munkalehetőséghez juttattak bennünket. Figyelmünkbe 
ajánlották az albániai Shkodrában (Skadar) épülő húsipari vállalatot. 
Kaptunk a kínálkozó alkalmon, a jónak ígérkező munkalehetőségen, 
hiszen ott 18 gépet kellett beszerelnünk, javítanunk stb. Mindez nem 
okozott különösebb gondot, hiszen a csókai gyárban is hasonló gépekkel 
dolgoztunk, tehát a gépek ismerősek voltak, de az ország, a város teljesen 
ismeretlen volt számunkra. Április 2-án hajnalban indultunk gépkocsin 
az ismeretlen felé. Újvidéken csatlakozott hozzánk egy szaktársunk, s 
folytattuk az utat a surčini repülőtér felé, ahol fél hét körül szálltunk föl 
a podgoricai gépre. Nyolc órakor Montenegró repülőterén villogtunk, 
ismeretlen megbízónk, Met Llazini érkezését vártuk… Csakhamar meg 
is érkezett a szerbül nem éppen folyékonyan beszélő vállalkozó, s némi 
ábrákkal, rajzokkal nyomatékosítottuk közlendőinket, megértettük egy-
mást. Beszálltunk a Mercedesébe, és azt hittük, hogy minden rendjén van. 
A božaji határátkelőn nem is akadtunk föl, de a túloldali vámszerveknek 
nem tetszett a kék útlevelünk, szlovén, horvát, vagy macedón útlevelet 
kértek tőlünk ahhoz, hogy belépjünk a szkipetárok földjére… Némi 
tanácstalanság után „gazdánk” igyekezett megnyugtatni bennünket, 
és elhajtott, majd bizonyos idő múlva megjelent a határhurkon átsegítő 
iratokkal.

A határ és Shkodra között, azt hiszem, hogy nem hosszabb az út 
harminc kilométernél, de a nagy kátyúk miatt csak egy óra elmúltával 
vergődtünk végig rajta. Közben begyöpesedett vasúton is átzötyögtünk, 
vonatot, autóbuszt egyet sem láttam, annál több a kopár kövek közt 
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mászkáló kecske, de birka is van bőven, meg az apró termetű, málhás 
hegyi lovak látványa is elgondolkodtató. Egy ilyen kis ló patájáról ré-
gebben lehullott patkót haza is hoztam, hátha szerencsét hoz, rám férne. 
Fejlődésében visszamaradt, ám fölzárkózni akaró mintegy negyvenezer 
lakosú város tárulkozott föl előttünk gyönyörű, tükörtiszta vizű tóval, 
amelynek, azt hiszem, az általunk fölszerelt gyár lesz az első nagyobb 
szennyezője. A fiatalok úgy öltözködnek, mint más ország fiataljai, és 
feltűnően sokan vannak, mert az említett város egyetemi város is. Az 
öregek pedig megrekedtek, öltözékük, ref lexeik még a hagyományosak, 
ráérősen pipálnak az utcákon, tereken szétszórt „kupacaikban”. Szín-
házra, mozira nem volt időnk, de a közeli kocsmába néha betértünk egy 
italra (párját ritkító az albán konyak), s ott föltűnt, hogy nem dúskeblű 
színésznő vagy énekesnő látható a falon, hanem egy térkép, amelyen az 
Albániával határos területek feketével satírozottak. Meg hát az is föl-
tűnt, hogy a mecsetek mellett katolikus és pravoszláv templom is épült 
Shkodra városában.

A gyár keretében külön szálláshelyünk volt szállodai kényelemmel, 
ahol főzőcskézni is lehetett. Nyújtott műszakban dolgoztunk egy egész 
hónapon át, ami kiváltotta a rokonszenvüket, és biztos, hogy nem vált 
a hátrányunkra az se, hogy magyarok vagyunk… Kölcsönös megelége-
déssel váltunk el megbízóinktól, de nem hosszú időre, hiszen most, a 
nyár folyamán a gépek bejáratása, a dolgozók betanítása is ránk vár. Ám 
most már tudjuk az utat. A nyár jó részét tehát a Shkodrai-tó partján 
töltöm el, de nem strandolással, hanem többletmunkával – jegyezte meg 
a szabadúszóvá vált gépészmérnök.

 
■  KÁTYÚS ÚTON ■ 

A régi bútorok példás rendben állnak a szoba félhomályában, ahol a 
hályogosodó tükör két oldalán nagyobb méretű képek vonják magukra 
a belépők figyelmét. Az egyik barnakeretes egykor szentkép lehetett, de 
már jó ideje egy katonaruhás fiatalember portréja néz le a szoba kiszik-
kadt csöndjére. A mokány öreg, akit falubelijei riportalanynak jelöltek 
ki, a kép alatt foglal helyet, és mielőtt bármit is kérdeznék tőle, elmondja, 
hogy a fia a balkáni összetűzésekben vesztette az életét, szörnyű volt… 
és azóta megrázkódik, ha a háború szóba kerül.

– Jóval kevesebb lenne a baj, ha a bajkeverők csapnának össze, de hát 
másokat, minket, ritkítanak. A háttérből irgalmatlan utakra, a szaka-
dékba irányítják a népet. Eltékozolják mások pénzét, életét. Azt a pénzt 
is elnyelte a háború, amit az utak javítására kellene fordítani. Az útjaink 
is lepusztultak, jó út nélkül pedig ugyan hová juthatnánk? De azért még 
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ennek az elkátyúsodott, tankcsapdás útnak is örülhetünk, mert nélküle 
még keservesebb volna itt, e homorú tájon az élet.

Ő mint egykori előfogatos bizton állíthatja, hogy „csinált út” nélkül 
– különösen télvíz idején – kimondhatatlanul nehéz volna kimozdulni. 
Ám úgy is, akkor is mennie kellett, az elöljáróságot hordozgatta a városba 
hosszú éveken át.

Figyelmes volt (már amennyire lehetett), igyekezett nem agyonrázni 
és az égzengésben is szóval tartani őket. Leginkább a terméskilátásokról 
fejtette ki a nézeteit, ám azért olyan fölöttesei is voltak, akiket a kenyér-
gabona várható hozama helyett egyes falusiak viselkedése, elszólásai 
érdekeltek főképpen.

Ezért emberünk a rendes munkája mellett kénytelen volt jegyzetelni, 
vonalas irkában írni az érdeklődésre számot tartó okfejtéseket, „bemon-
dásokat”. Utólag több vétkesnek tartott észrevétel is beigazolódott, de 
hát ki törődik ma már ezzel…

Emberünk sokféle ruházatú, modorú stb. népet szállított; „minden 
időben” mennie kellett. A feneketlennek tűnő sárnak is nekivágott… 
Megesett, hogy annyira berakódtak a kerekek, hogy csak csúsztak, „szán-
kózott a szekér”. Sok lovat és szerszámot elszaggatott a lehetetlen út.

– A Tündér nevű lovam mellől tucatnyi másik kidőlt. Az az áldott 
igavonó nem ismerte a lehetetlent, ám egyszer, egy iszonyatos felhősza-
kadás után az a lovam is elakadt. A hajlatban olyan nagy volt a víz, hogy 
úsznia kellett, hogy meg ne fulladjon. Elvágtam az istrángot, a kocsit 
meg darabjaira szétszerelten vittem ki a partra.

Akkor végképp elment a kedvem az előfogatosságtól. Szerencsére 
nemsokára kiépült a kövesút, befutott rajta a busz. Még az öregebbjei is 
megbámulták, a gyerekek meg hosszan futottak utána… Azóta már több a 
gépjármű a faluban, mint a fogatos kocsi. Megfordult, már-már a sarkából 
is kifordult a világ, a fiatalok jó részét a háborúval „szétugrasztották”, 
meg hát anélkül is a „csinált úton” gyorsan, csaknem maradéktalanul 
eltávoztak. Hirtelen megöregedett a falunk, olyannyira elaggott – velem 
együtt –, hogy attól tartok, szélütött gyámoltalanságában ismét vissza-
csúszik a feneketlen sárba.

 
■ LEGYINTGETVE ■ 

Borúra ismét ború jött, ám a sokadik zápor után mosdottan és tört 
fényben tárulkozott föl előttem a szövetkezet tenyérnyi parkja. A be-
tonjárda rideg érdességét enyhítő szegélynövények mélyen a fűszálak 
közé hajolva habzsolták a föld langyos párásságát. Az ezüstfenyők pedig 
hamis gyöngyökkel kérkedtek…



■■■  ■

■■■  



■   ■■■  

■■■  
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Megállított és az előcsarnokból is visszapillantásra késztetett a látvány, 
amelynek hatására mintha a hirdetőtábla betűi is színesebbé váltak volna. 
Számadatok, felvásárlási árak és áraránytalanságok hivalkodtak vagy 
szerénykedtek a papírlapokon. A folyosón meg a tucatnyi csukott ajtó 
mellett kisebb-nagyobb csoportokban unatkozó ügyfelek duruzsoltak.

Beljebb, a termelők klubjában két „bejáratos” tanakodott, szomszédok 
módjára, külön-külön asztalnál foglaltak helyet. Az idősebb kávézott, a 
fiatalabb pedig szénsavas italt kortyolgatott. A fiatalabb volt a méltat-
lankodóbb, mert zaklatja az üres ól, ahol a disznótor és a tél kezdete óta 
csak a huzat hízik, mert „ha a disznókkal föletetem a hasznot, mi marad 
nekem? Meddig mehet ez így…” Majd a jegyzetfüzetemet megpillantva 
félfordulatot tett a „kifakadásban”. Mert hogy a lakodalmakon nem 
látszik a válság. A legutóbbi menyegzőn – túl a vasúton – több mint há-
romszáz személy dőzsölt. Roskadozott az asztal az ételtől meg az italtól, 
kissé megzavarodtam a bőség láttán, majd amikor már a vendégsereg 
„pukkadva” átnézett a tálak, cukrászdányi sütemény stb. fölött, a vőfély 
még akkor is azt hajtogatta, hogy „őseink azért voltak vének, mert borral 
és pecsenyével éltek. Húzd rá!”

Kínomban meg is kérdeztem az örömapát, hogy nem sajnálja-e ezt 
a rettenetes pazarlást. Nem – vetette oda, majd mindezt azzal toldotta 
meg, hogy itt már úgyis csak az a mienk, amit megeszünk és megiszunk. 
Később, a sortánc után, amikor az ő nótáját „fújtuk”, azt, hogy „Gyere, 
Bodri kutyám, szedd a sátorfádat”, amitől kitikkadva a bejárat felé tar-
tott, legyingetve megjegyezte, hogy a takarmány árához képest keveset 
fizet a fölvásárló a hízóért, ugyanakkor a mészárszékben sokaknak már 
megfizethetetlen a hús. Úgy, olyanformán nyúl érte a vevők jó része, 
mintha csak büntetésből tenné. Itt, a lakodalomban meg duhajkodva 
telizabálhatja magát. „Szabad a vásár… Nem szeretném, ha egyszál 
lányom menyegzőjén szó érné a ház elejét.”

– Derekas pusztítást végzett a násznép, mert a többség még vasárnap 
délután is folytatta a tivornyát. Ki-ki, így mi, zenészek is (időközben 
kiderült, hogy emberünk „másodállású hangász”, amolyan átállós 
zenész) csak egy kicsit hunytunk a szomszédban, aztán mintha az lett 
volna a világ legtermészetesebb dolga, dörgöltük tovább… Dőlt rólunk 
az izzadság, ám a devalválódó dinár is röpködött felénk – mondta a nem 
kis élményének teregetésébe belefeledkezett névtelen zenész. Névtelen, 
mert amikor a neve felől érdeklődtem, legyintett, és anélkül, hogy a 
pohár tartalmát a kisujjáig fölhajtotta volna, távozott. Én meg ahelyett, 
hogy a hangász nevét kerülő úton föltártam volna, azon töprengtem a 
zsibongók mögött, hogy vajon milyen tapasztalatok vagy meggondolás 
alapján tagadta meg ez a különben közlékeny ember nevének a lejegyzését, 
kinyomtatását a demokratikus közvélemény lapjában.
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■ A PIACNÁL ■ 

A mind jobban lerongyolódó település legforgalmasabb pontján (de 
az elárusítók által már lassúnak nevezett piacon), pontosabban annak 
az egyik sarkán minden reggel „menetrendszerűen” megjelenik egy, a 
nyolcvanas évek „cuccaiba” bújt alak. Hanyagul szemügyre veszi a fel-
hozatalt, de semmit sem vásárol, és semmit sem árusít… Csak az időt 
mulasztja, mivelhogy időmilliomos, már néhány hónapja munkaerő-
fölösleg a „tisztje”.

Amikor tudtára adták, hogy nincs rá szükség a vállalatban, vala-
mi megpattant benne, és álmatlanná vált. Ám mivel nem tudott mit 
kezdeni az ébrenléttel, leégettségében semmiképpen sem növelhette a 
kávé- és cigarettaadagját, és mert nagyon rossz tanácsadó az egyedüllét, 
a magány, ezért hát korán reggel kiáll a piac sarkára, s figyeli az ár- és 
egyéb mozgást. Ám annak ellenére, hogy szatyrot sosem látni a kezében, 
tartozékává vált már az említett helynek.

Mivel bőven futja az idejéből, azt is megengedheti magának, hogy 
egy-egy áruhalom előtt feltűnően sokáig ácsorogjon, vesztegeljen, s 
esetleg megjegyzést tegyen a kártevők, például a drótféreg által kikezdett 
retekre. Kitartóan kritizál, ám a kofák válaszát figyelembe sem veszi. 
Furcsa figura, a hirtelen ránk szabadult kánikula ellenére őszies kabátot 
hord, amit ő zakónak nevez. Olyan ruhadarab ez, amit egykor kölcsönre 
(kreditre) vesztegettek. Persze, hogy kapott a kínálkozó alkalmon, meg-
vette, majd félredobta a pepita ruhadarabot. Ám most, hogy kiadták az 
útját, elővette, leporolta és felöltötte, s az aszaló hőség ellenére (éppen 
úgy, mint a bőrétől) sehogy sem akar megválni tőle. Hozzá való nyak-
kendője is van bőven, de azt korábbi szokásától eltérően nem köti fel, 
erkölcstelennek tartja a vele való „puccoskodást” jelenlegi helyzetében. 
Fanyarul mosolygott azon, hogy egykor naponta váltogatta a nyakkendő-
ket, s cipőből is másfél tucatnyi állt a rendelkezésére, ennélfogva olykor 
hosszan tépelődött, hogy közülük melyiket húzza föl a förgetegesnek 
ígérkező bankettre. Bölcs előrelátásnak bizonyult, hogy akkor, amikor 
tehette, bakancsszerűt, hegyes orrút, mokaszint stb. is vett. Így most, 
eme ínséges időben sem kell elnyűtt lábbeliben ténferegnie. A minap 
is olyan „cúgos” cipőben jelent meg a kofák között, amelyben egykor 
táncversenyt nyert a már régen lebontott ifjúsági otthon fáradtolaj szagú 
nagytermében.

Mentőövként nyúl értük, ám olykor orrol is rájuk, hiszen ezek az „ása-
tag” cuccok mind nagyobb, netán végleges leszakadásáról tanúskodnak, 
arra utalnak, hogy élt ő jobban is, élhetne ő másképpen is, csak hát a 
község legrangosabb vállalatában (ahová egykor rokoni alapon „bepro-
tezsálták”) kitelt az ideje, miután a részvénytársaság csődszagúvá vált.
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Amikor az a jelképes hajó süllyedni kezdett, az „akterek” (bennfen-
tesek) sorra leléptek… Ő azonban még maradt, s úgy tett, mintha semmi 
rendkívülit sem észlelne. Igyekezett minél ügyesebben álcázni, leplezni 
semmittevését. Jókora íróasztalára szabályszerűen kirakta a már sem-
mire sem jó iratokat, s ha nagyon unta magát, fontoskodva telefonált, és 
vérszegény mondandójába bekalkulálta az estleges lehallgatást is.

Egy napon azonban kikapcsolták a telefonját, ugyanakkor az étkez-
dében az ételt már-már ehetetlenné hígították, hónapokat késett a bér, 
zsebpénzzé zsugorodott a fizetés, és mi is következhetett volna ezek után: 
kiadták az útját, munkaerő-fölösleggé vált.

Habár titkon már számított rá, azért a törés pillanatában módfelett 
igazságtalannak tartotta vele szemben ezt az eljárást. Miért ő? Miért 
nem (például) a portás? Portással vagy nélküle, úgyis széthúzták már 
a vállalatot… Így hát harminchárom munkaév után, karnyújtásnyira a 
nyugdíjtól ide (ebek harmincadjára) jutott. Reggel korán a piac sarkán áll 
már (biccent, olykor ásít), de nem vesz, és nem is árusít soha semmit.

 
■ VIHAR UTÁN KELL A DIÓT SZEDNI ■  

A múltkori erőszakos szél alaposan kifosztotta a diófákat. A letépett 
levelek között meglapuló csonthéjas terméseket szedegetve, a delibláti 
erdőkirály régen hallott szavai jutottak az eszembe:

– Vihar után kell a diót szedni – mondta nyomatékosan egykor az 
értesülésem szerint már megboldogult Gilice Mihály. Ő ismerte legjobban 
a vidék lakói közül ezt a sajátságos homokpusztát, a színesen hullámzó 
dél-bánáti homokot.

Még a ritkaságszámba menő mézgás éger és mannakőris lelőhelyét 
is ismerte. És még járni tudott, több mint ezer elhagyott diófát látoga-
tott, legutóbb már a kerékpárját használta botnak, mankónak, de úgy 
is csatangolásra hívta az erdő. Vonzották azok a terebélyes, nagy fák… 
Persze nemcsak őt, hanem a kapzsi természetű „természetjárókat” is, 
akik féléretten is leverik a gyümölcsöt, holott vihar után már nem kell 
gebeszkedni, hiszen „tálalva van”, terített a fa alja.

Sajnos, most már nem részesül abból a nagy és ízletes terítékből, 
és nélküle ott kint nemigen tudják már megmutatni, hogy hol is volt 
hajdanában a nevezetes Wolf gazdának a présháza és több mint száz 
láncnyi borszőlője, amely a meredek fordulat hatására gazdátlan maradt. 
Benőtték a vadnövények, és mostanra már csak egy kis bönge maradt 
belőle, ha ugyan az is maradt…

Alázattal viselte fennkölt ragadványnevét, az Erdőkirályt, akinek a 
számára elvadultságában is áldásos volt ez a vidék, mert tavasztól őszig 
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túlcsordulóan szüretelhetett benne. Gyöngyvirágokat szedett „csilingelő” 
apró bokrétákba, amelyeket gyorsan szétkapkodtak a fővárosban. Boró-
kabogyót is szedett mázsaszámra, de ennek a levénél jobban kedvelte a 
vadmeggyből készült pálinkát… Ernyedő szívét pedig galagonyavirágból 
készült teával erősítette, tisztítószernek meg szappangyökeret használt. 
Nagyon mélyre hatol az a gyökér, alaposan meg kell küzdeni érte, de 
módfelett elégedett volt vele, mert az említett gyökérnek a leve a zsírt, a 
kenőcsöt stb. egyaránt kivette a ruhákból.

Gilice Mihály, a megboldogult Erdőkirály nélkül idegenebbé, elvadul-
tabbá vált a delibláti pusztaság, jellegtelenebb lett a hajdani sváb templom-
nak a környéke, amelyet ottjártamkor, egy jó évtizede már fölperzseltek, 
s füstösen borongott a dombháton. Üszkösen, magába roskadtan fogadott 
bennünket, úgy tűnt, mintha szégyenkezne, mintha megsemmisítői 
helyett is ő vezekelne. Tornyának a gombja a sírok közé hullott, billent a 
szentélyt övező temetőben, az elhagyott sírkertben, ahol akkor már csak 
egy fejfa hirdette tisztán és olvashatóan, hogy Hecegán Elizát temették 
egykor oda, aki míg élt, figyelő, ép szoborcsoport között, ápolt szegélynö-
vények mellett lépkedett föl a templomba istentiszteletre. De hol vannak 
már azok a jámbor szobrok? A fölvezető utat is beburjánozta az erdő, egy 
másik földrész filmekből ismert kegyhelyeire emlékeztetve.

Elvadult Deliblát. Megboldogult Gilice Mihály és Hecegán Eliza. 
Az ő lelki üdvösségükért vajon gyújtott-e valaki csonkig égő gyertyát 
a napokban?

 
■ A TAGLÓS ■ 

A csókai húsfeldolgozó gyár ellehetetlenedése kapcsán Csáki szalmájáról, 
majd az egykori gyár ütőképességéről, belevaló régi mestereiről fejtette 
ki minapi találkozásunk alkalmával a nézeteit munkaerő-fölösleggé vált 
ismerősöm. Egyebek között azt állította, hogy a Taglós ragadványnevet 
viselő, ám már korábban elkallódott hentes annak idején egymaga egy 
nap alatt több jószágot levágott, mint amennyit most egész héten.

Mert hát volt itt olyan idő is, amikor bőven volt miben válogatni, 
„dúskálódni”, és hát emberünk az adott körülmények között derekasan 
tette a dolgát, sőt, gyakran túlórázott is.

Megviselt kerékpárján már hajnalban elindult Törökkanizsáról, és 
megesett, hogy csak késő este ért haza. Tette a dolgát, tudta, mi a dolga. 
Mi több, szerencsésnek tartotta magát, hogy az akkor élvonalbelinek 
számító gyár munkaközösségének a tagja lehetett. (Most meg…)



■■■  ■ Udvaros az enyészetben ■ 97 ■

Valószínű, hogy a háborús szűk esztendők meg a gyermekkori 
disznótorok hatására vált hentessé. Persze, csak az után, hogy megmászta 
azt a bizonyos szamárlétrát. Délelőttönként a termelésben cipekedett, 
délután meg a tanonciskolába járt „pitagóroszozni” három éven át. A 
vizsga után meg nyomban a kezébe adták a taglót, úgymond, hogy nyil-
vánvalóvá váljon a rátermettsége, szilajsága. Nos, nem csalódtak benne, 
mert kilencszáz kilós marhát is egy csapásra leütött, letaglózott.

A tagló tulajdonképpen egy három-négy kilós fejsze, amivel napon-
ta akár harminc marhával is végzett. Ám olyan eset is megesett, hogy 
„meglépett”, kiszaladt a sebzett marha a gyárudvarból, gabalyodást 
okozva a járókelők, adófizető polgárok között. Egy alkalommal még a 
fönti irodákban is „szétnézett’’ egy megvadult állat, mert hát neki is csak 
egy élete volt, és nem akarta a vágóhídon befejezni. Az is megesett, hogy 
a megvadult jószág – kitörve a gyárból – nyomtalanul eltűnt…

Persze, a levágottak közül is „egyeseknek” nyoma veszett. Mert a 
„mögmondhatók” elajándékozták magasabb beosztású „istápolóiknak”. 
Ezek szerint akkor is volt huncutság.

Emberünk keze alól azonban egy áldozat sem szaladt el, mert hát jó 
fogású volt ő is, meg a taglója is. Ennek ellenére amikor új vágási eljárást 
vezettek be a gyárba, akkor ő is megkönnyebbült. Mindössze abból állt 
a dolga, hogy az áldozat homlokához szorította a pisztolyt, és az elsütés 
pillanatában a vágóállat azonnal összeesett, tehát kevesebbet szenvedett, 
mint taglózáskor.

De a vér továbbra is úgy folyt, mint korábban. Pataknyi vér elfolyt 
emberünk keze alatt, s ezt neki sem volt éppenséggel könnyű megszok-
nia. Amikor kamaszként végzett első áldozatával, megmeredt a keze a 
„gyilkolás” hatására. Ezt látva az idős emberek kinevették… és „fölocsú-
dásként” a kezébe nyomtak egy bögre üszővért. Nehezen nyelte le a sós, 
piros folyadékot, ám később nagyon is rákapott az erőt adó táplálékra, 
amit ugyebár rágni sem kellett.

Itt, ennél a pontnál talán a végére is járhatnánk a Taglós véres tör-
ténetének, ám azért úgy érzem, hogy meg kell toldanunk egy idevágó 
idézettel: „Üveg mögötti csendben lemosakodnak a mészároslegények, 
ami történt, valahogy mégsem tud véget érni.”

Az utóbbi időben mind több szója kerül az ebek harmincadjára jutott 
csókai gyárnak a töltelékeibe, ám ennek ellenére sem akarunk teljesen 
vegetáriánusokká válni.
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■ A SARKI HÁZ LAKÓJA ■ 

Az utca, amelynek megcsonkított, nagy vadgesztenyefája alatt időn-
ként összesöpröm a lehullott leveleket, s ahol elég gyakran becsukom 
magam mögött az említett fánál levő háznak a kapuját, nos, az az 
utca az ötvenes években létesült, méghozzá Csóka településmagjától 
északra, a törökkanizsai műúttal párhuzamosan, jobbára szőlő- és 
gyümölcsösparcellákon. A „természet ritmusa” szerint ugyan nyugatra, a 
Tisza irányába kellet volna nyúlnia, de egyes éberkedők ellenvetése miatt 
ez meghiúsult, állítólag azért, hogy a csókaiak a zentaiakkal egyesülve 
„el ne magyarosodjanak….”

A korábbi földtulajdonosok duzzogása, átkozódása ellenére tehát itt, 
a legjobban termő földeken épült ki kiskertesen a Dózsa György, illetve 
az utcanévtábla szerint még mindig Doža Đerđa utca, ahová jórészt 
falumbeliek, vagyis terjániak települtek nem éppen szívrepesve, de lehetett 
volna ez így se… És hát vannak ennél elhanyagoltabb utcák is. A minap 
egyéb dolgom híján alaposabban szemügyre vettem az utcánkat, s arra 
a felismerésre kellett jutnom, hogy azok közül, akik ennek az utcának a 
porában tanultak meg járni, nem sokan maradtak itt. Szétszéledtek… ám 
azért nemigen van itt üres ház, mert a helyükbe máshonnan jöttek lakók. 
Messziről, kerülő úton is érkeztek ide. A sarkon levő Nikola (akinek az 
egyik bejárata már a másik utcára nyílik) Dalmáciából kelt útra.

Kamaszként Macedónia felé vette az irányt, a prilepi szövetségi do-
hányipari iskolába iratkozott, szorgalmasan tanult, Racin Dohányszedők 
(Tutunoberacsite) című versét is megtanulta, ám amikor már kezdett 
elégedett lenni a macedón nyelvben való jártasságával, második osztá-
lyos korában az osztályt megszüntették. Nem sokkal azután már Ilok (a 
Kapisztrán temetkezési helyéről ismert Újlak) utcáin sétált, illetve annak 
mezőgazdasági szakiskolájában fejezte be a tanulmányait. Azután katona 
lett, és egy távoli kaszárnyában valószínűleg tüskösdrótok határolták az 
öntudatát… 1956 januárjában pedig a padéi állomáson Bánát minden 
bizonnyal fagyos és havas földjére lépett. Mert úgy gondolta, hogy ez 
mintagazdaságoktól sem mentes mezőgazdasági vidék, és a Tisza talán 
tüneményes is lesz a számára, ha kivirágzik.

Nagy volt akkor még a választási lehetőség, hiszen kevés volt az iskolá-
zott mezőgazdász. Nyomban az akkor még rendezett nagybirtok növény-
termesztési előadójává, referensévé léptették elő. Reggeltől estig munkában 
volt, a főidényben meg még annál tovább is akadt teendője, mert akkor 
ezer idénymunkás is serénykedett a birtok szabályszerűen megművelt 
parcelláin, a nagy kiterjedésű szőlőben és az öklömnyi almákat termő 
gyümölcsösben stb. A majorok pedig tele voltak hízó- és egyéb állatokkal… 
De hol van már mindez? Nikola emlékezetében él még a nyüzsgés.
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– Az igazgató már hajnali négy órakor ellenőrizte a fejést, és este tíz 
órakor is felügyelte, hogy rendben mennek-e a dolgok. Kezdőként én is 
zokszó nélkül követtem felettesemnek a példáját, hiszen abban a meggyő-
ződésben neveltek bennünket, hogy egy jobb világot építünk, amiért ha 
kellő áldozatot hozunk, akkor az később valamennyiünk javára válik.

A gépesítés akkor még a kezdeti szakaszban volt, ám azért minden 
munkafolyamatnak a végére jártunk. Herbicidek nélkül is gyommentesen 
tartottuk a parcellákat, sok volt a munka, de a munkás is, és sosem voltunk 
veszteségben, sosem maradtunk fizetés nélkül. Eszünkbe sem jutott, hogy 
munka nélkül kell majd boldogulnunk. Bár fiatal voltam, szórakozásra 
sem igen volt időm (de azért azt a mondatot, hogy „várjá, én is odamék…”, 
elég korán megtanulta). Időközben azonban ő is megöregedett, nyugdíjba 
vonult, a birtok pedig tönkrement, de nem csak a padéi, hanem a csókai 
is, amelynek Rét nevű részlegébe, majorjába emberünk 1963-ban érkezett 
meg, és 1996-ig, ott-tartózkodásának a végpontjáig szinte minden négy-
zetméterét bejárta, megismerte, belvízmentesítette stb. Mert szerinte a 
munkának csak akkor van értelme, ha az ember a rábízott feladatot úgy 
végzi, mintha a sajátját csinálná.

– Amikor én a Rétbe megérkeztem, az még virágzott, falunyi nép élt 
kint. Május elsejére még a fákat is bemeszelték, színdarabokat, szüreti és 
egyéb bálokat tartottak, a szeszgyár ontotta a gabonaszeszt… ki hitte volna, 
hogy mindez a széthúzás, a szétzüllés áldozata lesz… Negyven évi mun-
kám során – mondja elmerengve Nidžo – csak pocakot szereztem…

– Meg hát megnősültél, és fiatok is van – toldom hozzá.
– Van, de elvitte a fölfordulás. Kaproncon (Koprivnicán) él a feleségé-

vel, valamint fiával és a kislányával. Most éppen hozzájuk készülünk. Több
éve már, hogy elment, és még nem járt itthon. Csak álmában látogat mind 
gyakrabban a bölcsőhelyére, a lepusztult Réti majorba, mert hát a távolba 
szakadtnak az álmai megszépítik az elhagyott szülőföld valóságát.

 
■ A CSÖRGŐÓRA NÉLKÜL ÉBREDŐ ■ 

– Jó most neked, dúskálódhatsz a melegben, én meg versenyt remeghe-
tek a csillagokkal az isten hideg ege alatt – vetette oda az éjjeliőr a falu 
pékjének, aki reggeli álomba merülése előtt rendre betért a leginkább 
pangó kocsmába egy-két italra…

– Arra nem gondolsz, hogy kánikulában is ugyanúgy be kell fűte-
nem, mint most, a téli hónapokban? – vágta közbe a pék, majd emígyen 
folytatta:

– Meg kell dolgozni a kenyérért. Éjfél után egy órakor kelek, és hat 
órára, mire a vásárlók megjelennek, már meg van „mosdatva” a frissen 
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sült kenyér. Rövid idő alatt el is kel mind, így e kocsmai kitérő után 
mehetek pihenni, mert délután már ismét kovászolnom kell. Így megy 
ez hétről hétre, évről évre. Akár jó vagy rossz a kedvem, pihent vagy 
fáradt vagyok, a kenyérnek idejében ki kell sülnie, mert arra minden 
nap mindenkinek szüksége van.

– Gyerekkoromban, amikor öreganyám elvezetett a pékhez (a már ré-
gen megboldogulthoz), és láttam, hogy a nyári hőségben mennyire izzad, 
szenved szegény a kemence szája előtt, azt mondtam magamban: no, ez se 
lesz belőled! Mégis az lettem, mert apám péknek adott. Az ötvenes évek 
elején rossz volt az évjárat, nélkülöztünk, száraz kenyérből sem jutott 
népes családunknak elegendő, akkor azt mondta az apám:

– Ide figyelj, fiam, mért éheznél te, ha nem muszáj? Menj el péknek…
– Ráálltam. A mesteréknél kosztolódtam, a kacsazsíros lángosból is 

jóllakásig falhattam, és vasárnaponként még zsebpénzt is kaptam. Na-
gyon örültem neki. Most fizetésért se nagyon tolonganak a fiatalok, hogy 
kitanulják ezt az időközben jelentősen gépesített szakmát. Én meg már 
évtizedek óta csinálom, és mind ritkábban gondolok arra, hogy lehettem 
volna más is… Most meg már nehéz lenne váltani. Éjfél után egy órakor 
szabályszerűen „kipattan” a szemem. Csörgőóra nélkül ébredek, és derék-
fájósan is munkához látok. Panaszkodni is volna mire, de végeredményben 
jó szakma ez, mert pénzszűkében is naponta van bevételem. Reggel hatkor 
a vásárlók rendre megjelennek a műhelyem előtt, és én eleget teszek az 
elvárásuknak, mert tisztában vagyok vele, hogy akinek kenyérre van 
szüksége, nem elégszik meg a magyarázattal, mellébeszéléssel.

 
■ VISSZAPILLANTÁS EGY TANÁRI PÁLYÁRA ■ 

A csókai Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola tanárai a napokban 
elbúcsúztak nyugalmazott kollégájuktól, Zombori István földrajz-törté-
nelem szakos tanártól, aki négy évtizedet töltött el a pedagógusi pályán. 
Csókán tanult meg írni és olvasni, és innen, a már említett középiskolából 
vonult nyugdíjba, de tanári pályafutását Tiszaszentmiklóson kezdte 1961 
őszén. Akkor még a csókai község legvegyesebb nemzetiségű falujában 
három nyelven, szerbül, magyarul és szlovákul folyt az oktatás, az utób-
bin csak az első négy osztályban, de úgy, hogy a lengyelek is szlovákul 
tanultak. Említést érdemel, hogy 1944-ig német nyelvű oktatás is volt 
a faluban, de mint ismeretes, a háború után a németeknek nem lehetett 
maradásuk itten, a helyükbe mások jöttek.

– Több épületben folyt a tanítás, ezt a minden tanulót befogadó 
iskolát 1963-ban adták át rendeltetésének, ám ebből már kikopott a 
szlovák nyelv, s a többi tanuló számaránya is csökkent, sokkal kevesebb 
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a magyar gyerek is, mint amennyi a pályám kezdetén volt, holott idő-
közben a jázovai felsős diákok is itt részesülnek oktatásban, nem éppen 
zökkenőmentesen, mert rossz időben akadozott a közlekedés, sokat 
áztak-fáztak a gyerekek, sajnos bizonyos zökkenőktől a múlt iskolaévben 
sem volt mentes az utaztatásuk.

– Nemcsak a szaktantárgyaimat adtam elő, hanem szükség szerint 
magyar nyelvet, tornát, természeti és társadalmi ismereteket is tanítot-
tam, egyes tantárgyakat szerb nyelven is, és mivel a pedagógusok akkor 
sem voltak túlfizetve, Zentán, a Papp Pál Szakmunkásképző Iskolában 
is vállaltam órákat, sőt egy időben az ún. esti iskolában is tanítottam, 
napi tizenöt órát is eltöltöttem a tantermekben a különböző korosztályú 
tanulók között, aminek a hangszálaim is kárát látták.

– Fonák volt az adódott helyzet, mert miközben arra kellett fölhív-
nom a felnövő nemzedék figyelmét, hogy a kapitalizmusban milyen 
gátlástalanul kihasználják a munkásosztályt, a dolgozó tömegeket, 
ugyanakkor jómagam is hasonló cipőben jártam, csaknem kétszer nyolc 
órát dolgoztam naponta, méghozzá a bő lére eresztett tanterv szerint. 
Sok volt a fölösleges kitérő, ugyanakkor nemzeti történelmünkre kevés 
óra jutott. De azért a hatodikosok megtanulhatták, hogy hol volt a 
magyarok őshazája, hogyan zajlott le a honfoglalás és az államalapítás, 
milyen rémséges volt a tatárjárás, ezek mellett még Dózsa és egy kis 
mohácsi vész is belefért a keretbe. Hetedikben a kuruckor, a Rákóczi-
féle szabadságharc volt hangsúlyosabb tananyag (említést érdemel, hogy 
erről a történelmünk fényes és véres szakaszáról Zombori – akkor még 
„tanár néptárs” – a csókai Móra Ferenc Művelődési Egyesület művelődési 
tribünjén is tartott egy emlékezetes, zeneszámokkal és versekkel dúsított 
előadást, amelynek lehetne folytatása is ugyebár). Végül az 1848-as sza-
badságharcról is hallhattak egyet-mást a tanulók, sőt 1956-ról is, amit 
azonban – amíg én történelmet is tanítottam – ötvenhatos eseményeknek 
is neveztünk. Amikor átértékelődött forradalommá, akkor én már csak 
földrajzot tanítottam.

– 1980-ban jöttünk át Csókára, az akkor divatos 9–10. osztályban taní-
tottam, majd az abból fölfejlődött Vegyészeti-élelmiszeripari Középiskola 
tanára lettem némi zentai ráadással. Most meg már nyugdíjas vagyok, de 
csak az egyik lábammal léptem ki az iskolából, mert nyugalmazottként 
is heti tizenkét órát megtartottam, ezáltal könnyebb az átállás… A négy 
évtized alatt, amint már említettem is, megesett, hogy naponta tizenöt órát 
is tanítottam, most meg hetente tizenkettőt, mondjuk el ráadásként…

Zombori István megtette a tőle telhetőt, seregnyi tiszaszentmiklósi, 
zentai és csókai tanulót tanított a forradalmakkal, térítőkkel stb. kap-
csolatos tudnivalókra. Egyesek közülük magas szintű képesítést értek el, 
mások meg másként boldogultak, vagy egyesek le is csúsztak. Az egyik 
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bukdácsoló, pótvizsgázó tanítványa azzal állt egy pedagógus-sztrájkos 
időszakban egykori oktatója elé, hogy „örülök a találkozásunknak, 
tanár néptárs, fölöslegesen aggódott az előmenetelemért, föltaláltam 
magam, egy hónap alatt annyit keresek, mint maga egész évben…” Hát 
ilyen is van.

 
■ „ELCSAPOTT” TERMŐFÖLD ■ 

A csókai szövetkezet mezőgazdasági szaküzletének jókora kirakatában 
fekete betűs plakát hirdeti, hogy megkezdődött a búzatermesztési szerző-
dések megkötése, és a szerződött termelőknek egy kiló vetőmagért 2,20 kg 
árubúzát kell majd aratás után leszállítaniuk. Borongós, csípős az idő, és 
az időjárásnak megfelelően rétegesen öltözött (esetenként már bekecses) 
őstermelők szállingóznak az iroda köré, érdeklődnek, „duruzsolnak”…

A velem csaknem azonos időpontban betoppanó Mészáros József a 
termelők idősebb (rangidős) és szókimondóbb fajtájából való, és mielőtt 
föltenném neki a hevenyészett kérdést – azt, hogy mit jelent ma itt föld-
művesnek lenni? – gondolatolvasóként, kifakadva mondja:

– Cudarul el vagyunk keseredve, borúra ború jön, eltakarja előlünk 
a kilátást, befellegzett. Nem ilyennek képzeltük el a változást, a jövőt. 
A sorozatos átverések után most újabban a napraforgóügyet borították 
ránk. Azok bántak el velünk, akiknek egyengetniük kellene az utunkat. A 
„beugratós” 15,75 dinár helyett csak 12 dinárt hajlandóak fizetni a termés 
kilójáért különböző mellébeszélések közepette, ugyanakkor bárki előtt 
világos lehet, hogy időközben nem erősödött, hanem hígult a dinár.

– Velem együtt a gépeim is kiöregedtek, képtelen vagyok felújítani 
őket, mert kizsebelnek, megrövidítenek… A keservesen megművelt föld 
terméséből, gyümölcséből még alkatrészekre sem futja. Hogyan lehet 
ilyen komisz körülmények között a föld népének fölzárkóznia, fölléle-
geznie? Szemérmetlenül játsszák velünk a mézesmadzagjátékot, csak hát 
nem vagyunk játékos kedvünkben, nem hiszünk már senkinek. Bizalom 
nélkül pedig nincs biztos boldogulás itt, ezen a földön, ahol fölnőttünk, 
amelynek aratás vagy szüret előtti gazdagsága olykor mosolyra fakasztott 
bennünket, ám amely az utóbbi évtizedben mostohává vált, merevedett 
a számunkra.

– Rettenetesen fölgazlott a határ, parlagok ótvarosítják, az embernek 
már nincs is kedve kimenni a földjére. Én, aki fiatal koromban szinte 
reszkettem a termőföldért, haskéreghasadtáig arra törekedtem, hogy saját 
földterületem legyen, télen azért mentem el nádat vágni, hogy abból a 
keresetből is földet vegyek, éjt nappallá téve azon munkálkodtam, hogy 
gyarapítsam a parcelláim számát, és hogy fölzárkózzak, gépeket vegyek… 
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Végül odajutottam, hogy el kell csapnom a földjeimet, mint azt a kutyát, 
amelyet a nélkülöző gazdája már nem képes etetni, tehát kénytelen elűzni, 
kiverni, szélnek ereszteni. Hát ide jutottunk! Hát ide juttattak bennün-
ket! Mindenből csak a teher maradt a számunkra. Bármerre fordulunk, 
bármibe kezdünk, egyaránt rosszul járunk, pórul járunk. Munkára, 
a föld szeretetére neveltem a fiaimat, hiszen nekünk itt a termőföld 
a legnagyobb természeti kincsünk, rendezett körülmények között, ha 
szorgalmasan műveljük, jól ellát, eltart bennünket. Megértették és meg 
is tanulták a földművelés összes fogását, de a három közül egy sem állt 
be a helyembe, amiért korábban zsörtölődtem, de most már dicsérem az 
eszüket, hogy hátat fordítottak ennek a kisemmizett mezőgazdaságnak, 
másképpen és főleg máshol igyekeznek boldogulni.

– Köztudott, hogy nehéz helyzetben van a háborúban elvérzett ország, 
ám az is világos lehetne bárki előtt, hogy a terhet arányosabban kell 
megosztani. A földművest sem szabad levegőnek nézni, a föld népétől 
sem szabad a levegőt is elszívni, mert anélkül ugyebár nincs élet…

– Itt állok öregen, vagyis túl a hatvanon. Nehezemre esik, de nem 
menekülök a munkától. A sok kézimunkával járó dohányt is termesztjük 
éppen úgy, mint korábban azért, hogy általa biztosítsuk az átteleléshez 
szükséges pénzt. Ám úgy látszik, abban sem lesz köszönet, mert mind 
gyakrabban hallom a rémhírt, hogy a beváltó majd csak a tél elmúltával 
fizeti ki a dohánytermelőket… A nyersanyagra nem biztos, hogy lesz pénz,
de a végtermékért, a cigarettáért azonnal fizetni kell, méghozzá nem is 
keveset. Hát rendjén van ez? – kérdezte végül, és legyintett a kezével.

 
■ RITKÁN LÁTOGATNAK HAZA ■ 

A szövetkezet folyosóján „villogó” őstermelő öltözéke kissé hivalkodónak 
tűnt, nyugati ízlésre, adományra utalt. Nem is csoda, hiszen amint azt 
emberünk elmondta, Németországban dolgozó gyerekeitől „örökölte” 
a jó szabású, színes ruhadarabokat, amelyekben akár ünnepségen is 
megjelenhetne, ha ugyan az ünnepek ki nem koptak volna az életéből. 
A fiai ritkán látogatnak haza, neki pedig nincs már kedve elhagyni az 
otthonát, pedig korábban, két évtizede még becsavarogta fél Európát, 
és helyenként az árubőségtől a földbe gyökerezett a lába, itthon pedig a 
hiány tartja a röghöz kötve.

Lánconként veszegette a földjeit, s a kilencig jutott el. Nehéz volt 
megszerezni őket, most meg már a megtartásuk okoz mind nagyobb 
gondot. Az úgynevezett tapsikolt föld nem kellett neki, az anyja egy-
értelműen arra intette, hogy ne vállaljon olyan földet, mert azt egyszer 
könnyen visszavehetik.
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– Tőlem a hatalom nem vett el földet, mert amikor az az emlékezetes 
nagy garázdálkodás folyt, barázdányi földem sem volt. Néhány kerti 
szerszámmal hagytam el a szülői házat. Jó ideig „gyalogosan” dolgoz-
gattam, majd harmados lettem, s ekkor már annyi összegyűlt, hogy a 
beszolgáltatáskor az én górémat is kirámolták, sőt a tetejében még azt 
is rám fogták, hogy egy nyilvános épület egyik kilincsére papírlapot 
függesztettem, amelyen az állt: „Így járnak majd a vörösök!”, vagyis 
lógni fognak…

– De hát ez csak rágalom volt, hiszen még levelet, levelezőlapot 
sem írtam abban az időben, de hát mit számított az, ha már nagyon be 
akartak csukni. Ellenségként kezeltek, az Udbában írattak velem valami 
lázító szöveget, s azt összevetették amavval az ákombákommal, majd egy 
bizonyos idő múltán hazaküldtek.

– A békés élet híve vagyok, amikor harmadosként kint a tanyán él-
tünk, akkor voltam a legboldogabb. A harmadossággal annyira fölvergőd-
tem, hogy amikor széttúrták a tanyavilágot, bent a városban egy kisebb 
házat tudtunk venni, ahol szűkösen ugyan, de meg tudtunk húzódni. 
Flancra nem futotta a munkából, pedig sosem lazsáltam.

– Tizenhárom éves koromban már szántottam apám helyett, aki 
akkor ötvenéves volt és öregnek számított, csak a jószággal bíbelődött. 
Én meg már jóval meghaladtam azt a kort, és mégsem állhatok le a 
munkával. Igaz, két éve a földjeim egy részét bérbe adtam, de nem volt 
köszönet benne, mert a bér elment az adóba. Így hát továbbra is bajlódok 
a szántóimmal, úgy látszik, hogy mindaddig túrni fogom a földet, míg 
föl nem bukok benne.

– Nehezen szereztem meg a kilenc lánc földet, ám nem is tudok köny-
nyen megválni tőlük. A gyerekeimnek tartogatom őket, akik azonban 
nem repülnek haza… de hát mire is jönnének ide vissza?! Az unokáim 
ott, a kényelemben nőttek föl, és ott érzik otthon magukat. Az anya-
nyelvüket ugyan nem felejtették el, de nem is törik magukat, hogy a 
nyelvünkön megszólaljanak. Az ő gyerekeik pedig nem valószínű, hogy 
ott kint, Németországban megtanulnak magyarul. Azokkal már nem 
tudnék szót érteni, esetleg majd mutogatunk, ha netán megérem, hogy 
meglátogatnak.
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■■■      BOLYONGÁS A KREMENYÁK KÖRÜL ■ 

A tavasz addig zsongott, hogy a minap kicsalt a mezőre, de térben nem 
barangoltam el messzire, csak időben… miközben az éjszakai záporról 
árulkodó tócsákat kerülgettem, és ismét meggyőződhettem arról, hogy 
milyen mélynek látszik a legapróbb tócsa is, ha zavaros, ha pedig tiszta, 
akkor milyen közelinek tűnik tükrében az ég boltozata.

A fénnyel szidolozott fűben már-már dalra akart váltani a csönd, 
amelyet azonban cafatokra tépett a közeli műúton suhogó, nyikorgó, 
tülkölő járműfüzér, szaggatott gépkocsisor.

Csóka alatt lassan, révedezve ballagtam a csordultig zöld mezőn, 
s visszalépve néhány századot, a közeli szárazulatra vissza szerettem 
volna állítani Thökölyt a lovasaival, amint a zentai csata végkifejletét 
lesték a kengyelben állva, majd hujhujozva elvágtattak zsákmányolni a 
véres kavargásban.

Mielőtt visszaszökkennék a mába, a Kremenyák térségén is átbotor-
káltam. Ezredévekről vallott ez az ezeregy életűnek nevezett író által 
„nagy kopasz halomként” jelölt földhát, tűzkőhalom. Csaknem egy 
évszázada látogatott először Móra Csókára. Az igen eredményes ásatá-
sokról könnyed, népszerűsítő formában is írt. A Kremenyákról egyebek 
között azt is megírta, hogy porhanyó földjét csak meg kellett rúgni, és 
marékszámra dőlt belőle a kovaszilánk és az apró cserépdarab. Érzett a 
fogásukon, hogy ezek sosem jártak a zentai vásárban. Úgy két-háromezer 
esztendővel ezelőtt régi gölöncsérek remekelték a cifra edényeket.

– A fenékig megásott halomnak egy göröngye sem maradt megfordí-
tatlan. Dolgoztunk térdig érő latyakban, bőraszaló hőségben (az embe-
reim ilyenkor úgy hűsítették magukat, hogy gyíkot eresztettek az ingük 
derekába), csontrepesztő hidegben, de megérte, mert a Kremenyákban 
klasszikus kőkorszakbeli őstelepet találtunk, ami a mi tájunkon kb. 
négyezer éve ért véget. Előkerült ezer kőeszköz, 1200 csontszerszám, 
2000 cserépdarab, 50 ép edény, amelyek közt óriási, lapos tálak is vannak. 
Továbbá négyezernél is több gyöngyszem meg rengeteg csontváz (amelyek 
közül egy sem ugrott föl, pedig igazi csókai dohánnyal invesztálták őket 
embereim). A kőemberek házából tizenhétnek a sírját ástuk ki, a ház 
fogalma alatt persze csak megbújásra alkalmas vermet kell érteni, amely 
fölé nád- vagy vesszőfonatokra agyagot tapasztottak. Az egyik rögda-
rabon egy tenyérnek a helye látszott, a tapasztó ősember tenyere. Talán 
abból a korból az egyetlen daktiloszkopikus emlék az egész világon.

Az évezredek eme temetőjéből népvándorlásbeli sírokat, aranybog-
lárokat, aranytalizmánt, függőt, orsót stb. is föltártak a több éven át 
tartó ásatások során… Móra meglátása szerint a Kremenyák földjében 
a kőemberek összekeveredtek a vasemberekkel, s együtt aludtak, míg 
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a papírember felköltötte őket, elvitte a múzeumba, ahol most fekete 
szemüregeikkel néznek farkasszemet a ma emberével, és mintha azt 
mondanák:

– Mi évezredek múltán is itt vagyunk, de mi lesz tebelőled száz év 
múlva?!

Móra Ferenc az első világháborút követően már nem jött vissza 
Csókára, de a leletek által távozása után is kapcsolatban maradt a 
Kremenyákkal (a Szegedi Múzeumban). „Évek óta mindennap elmegyek 
a csókai koponyák mellett, és mindennap beszélgetek velük egy kicsit. 
Honnan jöttek, hogy éltek, mit csináltak a Kremenyákon? Kinek fúrtad 
ki fülönfüggőnek az őz szemfogát, és mekkora utat tettél meg ezért a 
márvány cifraságért? Hát te hol kaptad azt a vágást, amely a szemöldö-
köd közt kettéhasította a homlokodat? Te, ember, miket gondoltál addig, 
míg e kezek hosszú munkájával gömbölyűre csiszoltad és kifúrtad ezt a 
kőbuzogányt, amely biztosan főnököt illet? Te, asszony, aki még évezre-
dek múltán is csontkarodban tartottad kicsi gyermeked porló tetemét, 
milyen nótákat dúdoltál neki, mikor virrasztottál fölötte a viskó közepén 
égő tűz mellett, míg kint üvöltött a havas förgeteg, és kísértetek árnya 
táncolt a Tisza vizén?”

A Kremenyákot valamikor víz védte, vette körül, de már jó ideje fű 
övezi, fűszálak hajlonganak körülötte és rajta a nedvesedő tavaszi szél-
ben. Évezredek tömény hangulatát árasztja még mindég ez a lepedőnyi 
terület (ha jobban belegondolunk…), és mintha féltve rejtegetné a ne-
vezetes tűzkőhalom maradékát (mert hát a Kremenyákot már korábban 
széthordták), ám ami még megmaradt belőle, azt meg kellene becsülni, 
végső ideje lenne a helyét megjelölni, akkor talán többen tennének a 
térségében egészségügyi vagy honismereti sétát.

 
■ HÚSVÉT A KASTÉLYBAN ■ 

A nyolcvanon túli, csókai Harcsa István a harmincas évek derekán 
kifutófiú és lovász volt Lédereréknél a kastélyban, betekintést nyert a 
földesúrék életébe, szokásaiba, részese volt ünnepeiknek. Az ő meg-
fogalmazása szerint ott hétköznapokon is ünnepi volt a teríték, hiszen 
egymásnak adták a kilincset a vendégek, a legnagyobb ünnep azonban 
a karácsony és a húsvét volt.

Két héttel a húsvét előtt már „makulátlanul” rendbehozták az akkor a 
mainál nagyobb és virágosabb parkot, a majorokban bemeszeltek minden 
épületet. A nagyságos asszony majorról majorra hajtatott, terepszemlét 
tartott, kifürkészte, fölmérte a kinti állapotokat, elkészítette a névsort, 
és annak a listának alapján aztán a suttyó Harcsa Pista nagycsütörtökig 
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hordta az ajándékcsomagokat, élelmet és ruhát, de az említettek mellett 
húsvétra családfőnként öt liter bor is járt a cselédeknek. Volt miből, hi-
szen akkor telve voltak borral a nagy pince hordói, és mivel a nagyságos 
asszony szeretett jótékonykodni, nem érte be a piros tojások osztoga-
tásával, habár természetesen abból is volt néhány kosárnyi. Az ünnep 
alkalmával ugyanis a kastély ma már nem létező öntöttvas, sínen futó 
nagykapuja megnyílt a Léderer gyerekek (fiú és kislány) pajtásai előtt, 
akikre a sétányok mellett hímes tojások és gölöncsérek által készített 
nyuszik vártak, meg természetesen az ünnepi teríték.

Az ünnep előtt néhány nappal a kastély ura nagy vadászatot rendezett, 
és így a hagyományos húsvéti étel, a főtt sonka, tojás, torma, többféle 
kalács mellett vad, leginkább őzpörkölt meg bárányhús „sűve-főve” is 
került az asztalra. Amit a gazdáék ettek, azt kapta a személyzet is, csak 
egy másik, de virággal szintén gazdagon földíszített teremben, meg hát 
ajándék is dukált a nagy ünnepkor, ám az egykori kifutófiú arra emlékszik 
leginkább, hogy a ma már jórészt elnéptelenedett és nagyon lepusztult 
majorok akkori népsége milyen nagy örömmel várta a szeretetcsomagot 
fuvarozó suttyónak az érkezését, akinek sokat kellett fordulnia, hiszen 
egyes nagyobb majorokban falunyi nép élt. Akkor a már néhány évti-
zede elnéptelenedett Árenda majorban is tizennyolc-húsz család lakott, 
köztük több sokgyermekes is, mint pl. a Kökényék, Bálóék, Bíróék stb. 
Mindannyian várták, mert hát a húsvéti adományból a legfiatalabbaktól 
a legöregebbekig egyaránt részesültek.

Húsvét másnapja is ünnepnek számított, munkaszüneti nap volt. A 
kastélyban ugyan nem jártak a „locsolkodók”, de környékén és a környe-
ző majorokban reggel már nagy volt a sikongás, mert a locsolkodók jó 
része nem vagy nemcsak kölni-, illetve szagosszappanos vízzel, hanem 
vödörnyi kútvízzel öntözte a fehérnépet, és ennek a mára már kiveszett 
szokásnak nem kívánt következményei is voltak.

 
■ NYESEDÉKBŐL KARÁCSONYFA ■ 

– „Aki szegény, az a legszegényebb…” – írta egykor József Attila, még-
hozzá nagyon hitelesen, amiért nem kellett messzire mennie, elég volt, 
ha ébredéskor szétnézett maga körül. És ha mi most szétnéznénk… De 
ez alkalommal nem a mai állapotokról, hanem a harmincas évek csókai, 
Csóka környéki „nyesedékes” karácsonyairól szeretnénk elmondani 
egyet-mást Harcsa István nyolcvanon túli nyugalmazott gépkocsivezető 
visszaemlékezése alapján.

Emberünk a széthordott nagy régészeti lelőhely, a Kremenyák szom-
szédságában levő Széki major vásottságából tizenöt éves korában került 
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(a harmincas évek derekán) a csókai kastélyba afféle mindenes fiúnak. 
Kezdetben álmélkodva nézte, hogy a jól körülhatárolt, rendben tartott 
és hét kutyával őrzött kastélyban mindennap karácsonyi a teríték, hiszen 
szüntelenül érkeztek a rangos vendégek, akiket ugyebár illett bőségesen 
megvendégelni, és hát volt is miből, a jól szervezett gazdaság ontotta az 
anyagi javakat.

Tanulékony, szórahajló fiú volt emberünk, így hát kifutósága mellett 
a nagyságos asszony telivér idomított lovát, a Patasont is a gondjára 
bízták. A ló nevének említésekor jól kivehetően elérzékenyült az öreg 
Harcsa, majd azt mondta:

– Nagyon jó ló volt a Patason, ha a rajcsúrozás (a ló nyugtalanságának 
a „lefutkároztatása”) előtt Magda nagyságos asszony lovaglópálcájával 
megérintette a ló lábát, az nyomban letérdelt, hogy lovaglójának ne 
kelljen gebeszkednie…

Azután, hogy a kastély úrnője kilovagolt a példásan megművelt sző-
lőbe vagy a száz színben pompázó virágföldekre, a kis mindenes gyerek 
tükörfényes edényekkel a Réti majorba hajtott, hogy a mára már kiapadt, 
eltüntetett Csöngettyűs kútról vizet vigyen a kastélyba. (Említésre méltó, 
hogy annak a kútnak a vizét itta a Léderer is, ha ráunt a pezsgőre.)

Amikor a szófogadó kamasz megérkezett a vízzel, a főszakács kiadta 
neki a parancsot:

– Pista, itt van ez a hús, vidd el a paplakba, utána meg menj a Fekecs 
úrhoz (a mostani labdarúgópályán volt az a kertészet) zöldségfélékért.

Ebéd után leginkább a kastély tükörfényes parkettjét „kefélte” mind-
addig, amíg Luca-nap után a nagyságos asszony ki nem adta a parancsot, 
hogy Csóka és környéke elesettjeinek kezdje meg az élelmiszercsomagok 
kihordását. Krumplit, babot, szalonnát, zsírt, sót, paprikát, ruhát stb. 
fuvarozgatott, napokon át folytatta szeretetszolgálati ténykedését, még 
a román határnál romosodó (egykor viruló) György majorba is eljutott, 
oda is elvitte a lajstrom szerinti és már a címzettek által nagyon várt ado-
mányt. Ezzel kapcsolatban emberünk hangját fölemelve megjegyezte:

– Akármilyen fukarnak is nézték a Léderert, azt azért nem engedte 
meg, hogy a cselédjei közül bárki is éhen haljon.

Közvetlenül a szeretet ünnepe előtt a nagyságos asszony az említett 
csomagot kiegészítette mákos, diós és lekváros kaláccsal. Két személy-
nek járt fél kilónyi bejgli. Volt olyan lakás, ahol négyet is kiosztottam, 
sőt Erzsébettelepen minden helyre be se kellett mennem, mert elébem 
szaladtak a pöndölyös, részben mezítlábas gyerekek, alig tudtam lépni 
tőlük.

– Nagy kosarakban hordtam a kalácsot, és egy délután háromat is for-
dultam. Levél nevezetű félmura lovam már tudta, hol kell megállni, nem 
is kellett szólítani. A legszegényebbek ruhaneműt is kaptak karácsonyra, 
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és természetesen a kastély személyzetét is megjutalmazta a nagyságos 
asszony, amiért kézcsók járt neki.

Abban az időben nagyobb, rendezettebb és zöldebb volt a csókai kas-
tély parkja, s az örökzöldek nyesedékéből a szegények kaptak egy ágat meg 
szaloncukrot is, így hát a szeretet ünnepének a tiszteletére ők is állíthattak 
karácsonyfát, és a gyermekes családok éltek is ezzel a lehetőséggel.

Jól irányított, gondozott és gazdag volt a birtok, de szegényből is volt 
bőven. Azok, ha a kastély közelében laktak és még tűrhetően mozogtak, 
akkor a magtárban a kulcsártól személyesen vehették át az említett cso-
magot, a kalácsot pedig a kastély bejáratánál, a (sínen mozgó, mesterien 
kovácsolt) nagy vaskapu előtt kapták kézhez.

– Az öreg nagyságos asszony egyéb dolga híján nagyon szeretett jó-
tékonykodni és a hála fénysugarát fölvillanni látni… Hallottam, amikor 
a fiát arra figyelmeztette, hogy az a dolgozó népet becsülje meg, mert ők 
teremtik elő azokat a javakat, amelyekből a kastélybeliek kényük-kedvük 
szerint dúskálkodhatnak.

A gazdag karácsonyi terítékről tehát a szegényeknek is jutott. Öröm-
mel várták, vették át az adományt a Széki majorban, a Sörháznál, az Új 
majorban, a Réti majorban, Macahalmán, az Árenda majorban, a György 
majorban, valamint Erzsébettelepen és Terjánon is.

– Bizalommal, szeretettel vártak mindenhol, és természetesen eszem-
be sem jutott visszaélni a bizalmukkal.

A már említett jótékonykodás hatására Csóka és környékének ágról-
szakadt népe is gazdagabban teríthette meg az ünnepi asztalt, megízlel-
hette, hogyan kellene élni, étkezni – ha lehetne.

 
■ HOVÁ LETT SZENT FLÓRIÁN 
  CSÓKAI SZOBRA? ■ 

Szent Flóriánnak a tűzoltók védőszentjének napján, (május 4-én) igye-
keztem képzeletben magam elé állítani az említett védőszent csókai 
szobrát, de nem sikerült… Hogy is sikerülhetett volna, hiszen azt jóval a 
születésem előtt eltüntették az akkori községháza és a katolikus templom 
térségéből. Elvitte valamelyik fordulat, amikor az új urak, uralkodók 
mást láttak benne, mint ami volt, pedig amint az később kiderült, nekik 
is szükségük lett volna védőszentre, ők is eltűntek a szoborhoz meg a 
községházához hasonlóan, jóformán nyomtalanul. Annyit azonban nyug-
tázhatunk, hogy sisakos figura lehetett Flórián urunk, aki azonban nem 
volt mindig résen, mert a följegyzések szerint csaknem egy évszázada 
(tehát még az ő idejében) iszonyatos toronytűz világította be, és hozta 
izgalomba Csókát.
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– Csak úgy hullottak az üszkös gerendák, meg a harangok… – emlék-
szik vissza kislánykora felejthetetlen eseményére a százhároméves Franci 
néni, aki nemcsak emlékszik, hanem kapálgat, meszelget is, teszi a dolgát, 
nem lazíthat, hiszen nincsen járandósága. Vannak tehát helyrehozásra 
váró feladatok… No de, senki se erőlködött, hogy nincsenek, csak hát 
ki törődik most és itt valamit is velünk?

Szűkösen élünk, és mi sem fogható most föl természetesebbnek, mint 
hogy sorsunkban a tűzoltók is osztozzanak. A verbicaiak (egyházaskériek) 
is, akiknek még nem is túl régen tűzoltózenekaruk is volt, lelkesen fújták az 
indulót, és alighanem végzetesen bevakultak és elnémultak a hangszereik, 
de ehhez már valahogy hozzászoktak, egy másfajta kifosztottságukról pa-
naszosan szólnak. No de, először nézzük az előzményeket! Egyházaskéren 
a múlt században is létezett már fölszerelés a tűz oltásához, pontosabban 
tűzoltókocsijuk is volt, aminek igen nagy hasznát vették pl. az emlékezetes 
gabonatüzeknél. A második világégés után újraalakították a tűzoltó-
egyesületet, és aktívan működött egészen az 1990-es évekig. Sári István, 
Varga József, Sári Antal, Mihók Péter, Nagy József és Szécsi István neve 
a célszerű, önzetlen munkálkodásnak is egyben a jelképe Egyházaskéren 
tűzoltó vonatkozásban. Gyarapodtak, építkeztek, majd 1990-ben a gazda-
sági körülmények, valamint egy községi vélemény arra késztette az akkori 
vezetőséget, hogy a tűzoltó-egyesület felszerelését a Graničar birtokon 
helyezze el azt gondolván, hogy ott a tagság, valamint a gépekhez is előbb 
lehet találni szükséges kellékeket. Ám az említett vállalat az elmúlt egy 
évtized alatt teljesen tönkrement, s vele együtt a tűzoltók felszerelése 
is. Azaz a ciszternás kamiont a Graničar eladta az Otpadnak. Az MTZ 
traktorral taruppoztak, s a motorja lerobbant, „besült”. A csőrendszert 
elhasználták permetezéskor, öntözéskor. A kárt azonban nem hajlandók 
megtéríteni. Kár azért az ebek harmincadjára jutott egyesületért, és hát a 
védőszent szobráért is kár, ám az is lehet, hogy egyszer majd előkerül róla 
egy halvány felvétel. Örömmel vennénk a kezünkbe.

 
■ ERŐS MÉRGET HASZNÁLTAK ■ 

A csókaiak körében gyakran fölmerül a helybeli mezőgazdasági kombi-
nátnak, korábban mezőgazdasági birtoknak a csődbe jutása, ellehetet-
lenülése. Vrábel János nyugalmazott agronómussal is ezt a témát jártuk 
körül a minap. Szakavatottnak számít ebben a kérdésben, hiszen ő az 
egykori birtokon végigjárta a ranglétrát. Napszámos, gyakornok, intéző 
és igazgató is volt.

– 1948-ban Verbászon fejeztem be a mezőgazdasági szakiskolát 
némi kitérővel, mert Szerbcsernyén kellett volna tanulnom, ám mire 
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toronyirányt odagyalogoltam, ott már nagyban folyt a tanítás, nem 
volt hely a számomra. Szerencsére Verbászon sikerült csatlakoznom. Az 
ottani sváb iskola meg egy másik iskola, a református parókia, három 
tanya és ötszáz hold föld állt az az idő tájt szerveződött mezőgazdasági 
szakiskola rendelkezésére.

Diplomálás után itthon szerettem volna elhelyezkedni, de nem le-
hetett, akkor ugyanis az járta, hogy a diplomával a beosztást is kézhez 
kapták a végzősök. Az én beosztásom a boszniai Ključ körzetébe szólt. 
Mezőgazdasági referensként gyalog jártam a vidéket. Ahol rám esteledett, 
ott megpihentem, istállóban, tornácon, ahol sikerült… Nem fogott a hely, 
de úgy alakult a helyzetem, hogy a katonaidőmet is ott lent, Bilećán (a 
kemény regulájú Bileken) töltöttem le.

A kedvező fordulat 1950 elején állt be a számomra, amikor már 
némi kilincselgetés után itthon helyezkedhettem el. Visszatérhettem a 
birtokra, ahol korábban gyakornokoskodtam, méghozzá kiemelt helyen, 
a macahalmi magnemesítőben a nagy tudású, ám szerencsétlen sorsú 
Diestgen Ernő főmérnök irányítása alatt, aki a száműzetés helyett az 
öngyilkosságba menekült a családjával együtt. Mindez kitörölhetetlen 
emlék maradt a számomra.

Tavaszi szombat délután volt, öt órára befejeztük a munkát, és én elin-
dultam „az apostolok lován” haza, Csókára. Az egykori Erzsébettelephez 
érve rádöbbentem, hogy nem adtam le a laboratóriumnak a kulcsát. Visz-
szafordultam, és ahogy illett, átadtam a főmérnök úrnak a kulcsot… (Élve 
akkor láttam utoljára, de nem látszott rajta a végzetes elhatározás.)

Hétfőn hat órára megérkeztem a beosztásra, de a főmérnök úr nem 
volt ott. Elmentem a tornácos házához a kulcsért. Hallóztam, zörgettem, 
de senki se nyitott ajtót. Benéztem az egyik ablakon, s megrendültem, 
a kisfia és a kislánya moccanástalanul, élettelenül feküdtek a heverőn. 
Kapkodó lélegzettel tudattam a többiekkel a látottakat, csődület támadt, 
engem meg betuszkoltak a „kinyomott” üvegű ablakon, hogy ajtót nyis-
sak… A főmérnök és a felesége is holtan feküdtek. Erős mérget használ-
tak, mert a gyerekeknek a fogai teljesen szétporladtak tőle.

Egy hétre a tragikus esemény után (1945 tavaszán) a minisztériumból 
már keresték a főmérnök urat, hiszen az ő aláírása, szakértelme minőségi 
és pontossági garancia volt. De valakinek abban a meredek fordulatban 
a lába alatt volt. Mivel azonban nem érezte magát bűnösnek, nem akart 
száműzöttként a határon túlra távozni, ezért inkább örökre eltávozott 
az árnyékvilágból a családjával együtt.

A katonaság után nem Macahalmán, hanem a Réti majorban, majd a 
román határ melletti György majorban kaptam munkát, beosztást. Igen 
rendezett volt még az a major akkor. Lakóhelyem, az intéző tágas lakása 
húsz méternyire feküdt az országhatártól, közvetlenül az Aranka mellett. 
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Mintegy harminc család élt kint, akkor még kettős konyhán (két család 
szobái nyíltak egy közös konyhára), amelyeket az ötvenes évek derekáig 
átalakítottak szoba-konyhás lakásokká. Ugyanakkor két ikerház is épült 
a majorban. Boltja, kovács- és bognárműhelye is volt a György majornak, 
ahol száz fejőstehén, harminc ökör, háromszáz süldő, hatvan ló, később 
nagy falka birka, hatszáz hektárnyi legelő, ezerkétszáz hektár szántóföld 
stb. képezte a figyelemre méltó gazdasági erőt. Minderről mára csak az 
egyre távolabbi emlék maradt. Lakatlan a major, lebontott vagy üres ólak 
tátongnak, s a szántók egy része is parlagon hever.

1975-ig dolgoztam a birtokon (kombinátban), akkor áthelyeztek a 
szövetkezetbe, később onnan mentem nyugdíjba. Régen jártam a majo-
rokban, de minek is mennék oda. A mintagazdaságnak már a nyoma sem 
látszik. Szerintem 1963-ban kezdődött el a romlás, akkor számolták föl a 
magborsótermesztést, majd néhány évvel később a virágmagtermesztés 
likvidálása következett. A devizát hozó, jövedelmező és sok munkásnak 
kereseti lehetőséget nyújtó ágazatot minden bizonnyal azért számolták 
föl, mert már újítani kellett volna a szelektáló és egyéb gépeket, amit a 
nyugati üzletfél el is intézett volna, szaporítóanyagért korszerű gépeket 
kínált cserébe, de ezt az akkori vezetőség fölényesen elvetette. Fokoza-
tosan leépítették, lezüllesztették a gazdaságot, ahova még hatvan körül 
lengyelországi, egyiptomi stb. szakemberek jártak szakmai továbbképzés-
re… Most vajon ki jönne ide? Elkótyavetyélték a tejüzemet, lepusztultak a 
szeszgyárak, leégett az ecetgyár, a tönk szélére sodródott a pincegazdaság. 
Vagyis a jól működő, egykori mintagazdaság helyére nem a jobb, hanem 
a sokkal rosszabb került, aminek nagyon keserű a leve.

 
■ FÖLSZEDETT ÉS ELHAGYOTT 
  ROZSDÁS SÍNEK ■ 

Az utóbbi időben több forrásból is értesülhettünk arról, hogy a sze-
ged–temesvári vasútvonal fölújítása közelebb került a megvalósuláshoz, 
amire azonban még várnunk kell egy „kis ideig”, hiszen nem lesz olcsó 
mulatság forgalomba iktatása, mert hát annak idején Oroszlámos és a 
magyar határ között fölszedték a síneket, a bakterházak is eltűntek stb. 
Egyházaskéren pedig rettenetesen le van pusztulva a vasútállomás, a sínek 
rozsdásak, burjánzó gyomoktól takartak, amelyeket szemügyre véve a 
nézelődőt kétség keríti hatalmába. Tamáskodva kérdem az enyészettől, 
hogy 1906 őszén valóban itt, ezen a vágányon szállították Törökországból 
haza, Kassára a vezérlő fejedelem, II Rákóczi Ferenc földi maradványait? 
… És nem sokkal azelőtt itt robogott Adyval a vonat Temesvár felé, ahol 
az új verseit mutatták be? … Meg hát öregapám bajtársait is ide (a már 
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több évtizede elkótyavetyélt valkányi nagyállomásra) hozta haza a vonat 
az olasz frontról, illetve az összeomlásból?

Jó ideje itt már (ahogy mondani szokás) a madár sem jár, habár egy-
kor az Orient Expressz is száguldott ezen az ellehetetlenített vasúton, 
amely a trianoni határmeghúzások után annyira a peremre, illetve a 
peremnek a peremére került, hogy előbb-utóbb „be köllött döglenie”. 
Most azonban mintha élesztgetni akarnák ezt a környezőknél idősebb 
vasutat, amely egykor a jelentősebbek közé tartozott, és a följegyzések 
szerint a bécs–budapesti vonal folytatásaként jelölték ki a Szeged–Temes-
vár–Orsova közti vonalat, amelyet a magyar vasúthálózati terv alapján 
1848-ban gróf Széchenyi István (akkor mint miniszter) ismertetett. 
Ám „negyvennyolcnak nagy idejében” meredeken más irányt vettek az 
események, és nagyon háttérbe szorították az itteni vasútvonalaknak 
az építését. De később, 1855-ben az Osztrák Vasúti Társaság megbízást 
kapott ennek a vonalnak a kiépítésére, hasznosítására. A munkálatokat 
1857 elején, februárban fejezték be.

Kezdetben az utasszállító vonat 46 km/óra, a teherszállító meg csak 
30 km/óra sebességgel, sebességig közlekedett, és minden állomáson 
megállt. Említést érdemel, hogy abban az időben Angliában már a vo-
natok 80 km/óra sebességgel is közlekedtek, amit az errefelé „pöfögő” 
mozdonyok csak 1885 után értek el.

Száztíz éve az említett vasút (is) a magyar állam tulajdonába került, 
de a trianoni határok kettészelték, s a magyar határtól a román határig 
húzódó 54 km-es szakasz a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság tulajdonává 
vált, most meg majd talán felújítják.

Huszár Gábor egyházaskéri postamester közléséből azt is megtudtuk, 
hogy az említett vasútnak a töltése az 1942-es nagy árvíz idején megvédte 
a falut a Maros kiöntésétől… A sínek rozsdásak, a bakter- és az őrházak 
eltűntek, a leromlott állomás „meztelenkedő” falának tégláiba nevek, 
dátumok vannak bevésve abból az időből, amikor a Nagykikindára in-
gázó kisdiákok várták hajnalonként a „füstöst”. De hát hol vannak már 
ők, és hát az a vonat sem jön vissza többé már.

 
■ TALLIÁNOK TÖRÖKKANIZSÁN ■ 

A törökkanizsai Tisza-parton az ősz színeinek a fürkészése közben arra 
gondoltam, hogy lám, a Délvidék elfoglalásakor, több mint ezerszáz 
éve Kadocsáék itt keltek át a Tiszán, majd a Temes felé vették az irányt, 
hogy Glád seregét megugrasztva nyomatékot adjanak egyértelmű szán-
dékuknak. De kis híján egy évezrede Csanád vezér is itt kelt át seregével 
a folyón, hogy a Vajkból lett István király parancsára Ajtony hatalmát 
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fölszámolja. „Legendák és jelek…” Sok egyéb esemény és adat is helyet 
kap a város készülő monográfiájában, amelynek Törökkanizsa nemeseiről 
szóló fejezetét Szabó József helytörténeti kutató írja.

Az itteni egykori nemesek közül elsőként Szerviczky Márkust 
(Durković Markót) jelölte meg, aki az itteni uradalmat 1781-ben vásárol-
ta. Ennek a fia, György kezdte meg 1847-ben a római katolikus templom 
építését, amit örökösei 1858-ban fejeztek be. Szerviczky György halála 
után Katalin nevű unokahúga Törökkanizsára költözött, s az ő gyere-
kei „jól” nősültek, nemesekhez mentek férjhez, és kialakították a Tisza 
mellett a kastélynegyedet.

Ezzel kapcsolatban adatközlőnk elmondta, hogy a Schulpe-féle kas-
télyban jelenleg a községi bíróság található. A Tallián-féle úri lakokban 
a szőnyeggyár és a szálloda kapott helyet. Gróf Maldeghem kastélyában 
a városi közkönyvtár működik (mintegy hatvanezer kötettel, ám még 
ennél is több lehetne, ha a fordulatban a nemesi könyvtárak javából nem 
építenek járdát, illetve nem raknak belőlük máglyát).

A Schulpék közül György népjóléti és humanista tevékenységével 
emelkedik ki. Ő 1867 októberében született Törökkanizsán (ötödik 
gyerekként a családban). Egy jobb és korszerűbb társadalom felépíté-
sén fáradozott, amelynek a központjában az ember és a család áll. Sok 
elismerésben volt része, ám végül szegénységben hunyt el. A politikai 
áramlatok és a múló idő feledésbe taszította figyelemre méltó alakját. 
(Több európai egyetem díszdoktorát.)

Az említett negyed lakóinak a sorából Feilitsch Artúr Magyarország 
földművelésügyi minisztereként emelkedik ki a múlt század elején. A 
Tallián testvérekre is büszke lehet Törökkanizsa. Emil (1859–1911) vi-
lágutazó és híres vadász volt. Emlékkiállítása október első felében nyílt 
meg a helybeli könyvtárban. Vadászszenvedélyének a kiélése mellett 
arra is szakított időt, hogy ázsiai portyája során Kőrösi Csoma Sándor 
sírját megkoszorúzza.

Béla (1851–1921) Magyarország földművelésügyi minisztere volt 1903-
tól 1905-ig, valamint Csongrád, Békés és Somogy vármegyék főispánja, 
Torontál vármegyének meg alispánja. Nagy érdemei voltak az árvízvé-
delemben. A szegedi nagyárvíz idején 400 fogatos kocsi élelmet szállított 
a rászorulóknak, a szorongatottakat pedig átmentette biztonságosabb 
helyre. Nemes cselekedeteiért egyebek között a Szent István Keresztet 
is megkapta, de bárói rangot is szerzett 1911-ben.

A Tallián testvérek tevékenységének a hatására alakult ki Törökkanizsa 
új arculata. Felépült a vasútállomás, a kórház, a szegényház, a takarék-
pénztár, az óvoda, az iskola, a könyvtár, mintagazdaság jött itt létre, 
jelentős eredmények születtek a belvízmentesítésben, fásításban (híres 
faiskolát is létrehoztak), felépült a selyemgyár, példás méreteket öltött a 
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parkosítás stb. Hosszan tarthatna a felsorolás, de… ám elhallgatni sem 
lehet szerteágazó, figyelemre méltó cselekedeteiket.

Szabó József önként vállalta feladatául Tallián Emil életútjának a 
megírását. A kéziratot korabeli fényképekkel, dokumentumokkal gazda-
gította. Munkája kiadásra vár… remélhetően nem túl sokáig. Szeretnénk 
remélni, hogy hamarosan a kezünkbe vehetjük a nagyon nagy utat bejárt 
Tallián Emilről szóló könyvet. Utána pedig a bátyjáról, Béláról szóló 
kötet következhet.

Törökkanizsai utunk során a Tallián Emil-emlékkiállítás megtekinté-
se után a világutazónak és híres vadásznak az első világégés kezdetén ké-
szült, ám megcsonkított és enyészetbe dobott emlékművét is megnéztük, 
és gondolatban helyrehozva eredeti helyére, az egykori városközpontba 
visszaállítottuk. Értesülésünk szerint mindez a valóságban is megtör-
ténik… (Belátható időn belül, mert hát fogalmazzunk csak óvatosan!) 
És talán a Tallián család sírboltjának a felújítása sem várat már sokáig 
magára Törökkanizsán.

 
■ FELESÉGÜL VETTE FIA JEGYESÉT ■ 

A padéi római katolikusok néhány hónap múlva megünnepelhetik 
templomuk fennállásának a százhatvanadik évfordulóját. Az említett 
templomot ugyanis Díván György, a falu egykori földesura 1842-ben 
építtette, és amint azt a krónikás írja, igen gazdagon föl is díszíttette. A 
görögkeleti vallású úr az 1855-ben épült szerb templom céljaira is ígért 
6000 forintot, de csak kétezret adott előlegként. A hátralékot örökösei 
egyenlítették ki, hogy az 1856-ban elhunyt elődjüket annak óhaja szerint 
a szerb templom kriptájába temethessék.

A templomépíttető, adományozó Díván Györgyre azonban nemcsak 
a jótékonykodás, hanem a gazemberség is jellemző volt. Herresbacher 
József hajdani padéi tanító és postamester a faluról írt monográfiájá-
ban furcsa, meghökkentő dolgokat jegyzett föl Díván Györgyről. Ezek 
szerint kivagyiskodni is szeretett. Megparancsolta, hogy a háza előtt 
elhaladó köteles a fejfedőjét levenni, és ha valaki ezt nem tette meg, és a 
földesúr rajtakapta, hajdújával az illetőt deresre húzatta, vagyis alaposan 
elverette.

Mivel az általa újratelepített Morotva falu lakói nem tudták haszon-
bérüket kifizetni, Díván magához rendelte, letérdeltette, és leköpködte 
őket. Majd a megszégyenítetteket azzal engedte útjukra, hogy „no, most 
már az adósságtok el van engedve”.

Amikor Díván György első nejétől született Konstantin nevű fia 
házasodni akart, megmondta az apjának, hogy szegény, de jóravaló 
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varrólányt akar elvenni. Az apa nem egyezett bele a frigybe, de mivel a 
fia a lány szépégét és jóságát hatásosan kiemelte, elszántan hajtogatva, 
hogy csak vele lehet boldog… a hiúságában megérintett Díván kíváncsi 
lett a fölöttébb dicsért lányra, így hát minél előbb találkozni akart vele. 
Neki is megtetszett a fiatal nő, és mivel ekkor már özvegy volt, kedve 
kerekedett a fia jegyesét feleségül venni.

Furcsa lehetett azonban a Díván-féle lánykérő, mert „enyelgő” szavak 
helyett azt közölte a szépséges arával, hogy ha netán a fiát részesítené 
előnyben, akkor azt ő ki fogja tagadni, ám ha őhozzá megy feleségül, 
akkor a birtokát ráhagyja örökségül. És hát a pénz beszélt…

A gyönyörű varrólány az öreg Dívánnak a neje lett, a hoppon maradt 
Konstantin úrfi pedig e fölháborító tett hatására „elméjében meghá-
borodott”, megőrült… És mint olyant a padéi uradalmi kertben levő 
kertészlakban helyezték el (az ugyancsak megőrült nagybátyja mellett). 
Ott, abban a kertészlakban ért véget szánalmas élete. Vagyis távol a bécsi 
„Dívánhof ”-tól, ahol hűtlen kedvese páváskodott.

 
■ „NEGYVENNYOLCNAK NAGY IDEJÉN” ■ 

„… Volt egy ország valaha régen,
Negyvennyolcnak nagy idejében
S ez a szép ország elveszett.

Az élén jártunk a világnak,
Micsoda áldott, nagy tusák.
Föltört a hun szivből a láva,
Mi voltunk a világ Japánja
Akkor maga az – Ifjuság.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kossuth népe, Petőfi népe,
Ma március van, ha tudod,
Ha nem tudod, ó, meg ne kérdezd
Urad, bíród, sorsod köszvényed…”

Ady idézett versének elveszett szép országát 1848. március 15-én 
lángoló lelkű fiatalok állították a történelem színterére. Ők, a márciusi 
ifjak indították el Pesten a forradalmat, ők szövegezték és jelentették meg 
(cenzúra nélkül) a nagy hatású Tizenkét pontot, vagyis Petőfi Sándor, 
Vasvári Pál, Irányi Dániel, Pállfy Albert és mások. (Aki ismeri a nevüket, 
az ismételje, aki nem ismeri, az pedig jegyezze meg!) Petőfi óriási hatású 
Nemzeti dala is ekkor hangzott el, s tüzelte föl a forrongó tömeget:
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„A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
nem leszünk!”

Zúgta a tömeg, és a hun szívből föltörő láva hatására Kossuth Lajos 
mint a pozsonyi országgyűlési ellenzék vezére elfogadtatta az önálló 
Magyarország alaptörvényeit.

– „Rabok tovább nem leszünk!” – zúgta a tömeg, ám annak hatására 
a bécsi boszorkánykonyhán megkezdték az ellenforradalom kotyvasztá-
sát. Kossuthék pedig hozzáfogtak a toborzáshoz, amit akkor nem kellett 
kötéllel végrehajtani, mert a zászló alá önként álltak be elődeink. Mind-
össze néhány nap leforgása alatt harmincezer paraszt állt be honvédnek, 
és csakhamar már „Ostrolenka véres csillaga” is előttük járt, meg hát 
Gábor Áron rézágyúi is dörögni kezdtek a Kárpátok alatt.

De hát a cárnak is voltak ágyúi, kozákjai, és „Megjött a levél fekete 
pecséttel…” Forradalmunk 1848 márciusában kezdődött, és szabadság-
harcunk 1849 augusztusában ért véget Világosnál. Sok-sok véráldozatot 
követelt negyvennyolcnak nagy ideje, de bukásában is eredményes és 
előremutató volt. Például azt is megmutatta, hogy milyen nagy dologra 
képes a szabadságért harcoló, egy akaraton lévő nép.

„Volt egy ország valaha régen…” Régen volt, de igaz volt éppen úgy, 
mint az, hogy a cipó alakú, szép országunkat „csúnyán szétszeletelték, 
földarabolták”, ám a szabadság iránti vágyunkat nem irthatták ki be-
lőlünk.

Negyvennyolc nagy idejének a hullámverései és emlékei messzire 
kiterjednek térben és időben. Mert itt, a mi elszerencsétlenített vidékün-
kön is, pontosan a bogarasi tanyavilágban nem túl régen egy mokány 
öregember előhozott egy huszárkardot, amelyről azt állította, hogy az 
a fegyver szabadságharcos öregapjáé volt, aki az ereklyeszámba menő 
szablyát Világos után is megtartotta és hazahozta. Minden bizonnyal arra 
számított, hogy jó szolgálatot tesz az még a hazának és a szabadságnak, 
„ha (a vezér) még egyszer azt üzeni…”

Fegyvertelen vagyok, nem is akarok birtokolni ilyesmit, ám annak a 
negyvennyolcnak nagy idejéből származó huszárkardnak az érintésekor 
mégis különbnek éreztem magam, mint máskor.
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■ MOST JÖTTEM ERDÉLYBŐL ■

Hát igen. Most, a napokban jöttem Erdélyből, ám az egykori bujdosó 
katonához hasonlóan mégsem mondhatom azt, hogy Erdély országából, 
mert hát… Ismerőseim vágyaiban mégis országként él ez a nagy, kies 
terület. Mert Erdély ilyenkor, ősszel is szép, sőt nagyon szép, de nem 
Tündérkert, olyan minőségében egy régi olvasmányunkban maradt.

Ahhoz azonban, hogy jöjjek, először el kellett oda menni. Hajnalban 
indultunk az innenső Bánátból, a Tiszaszentmiklósi Művelődési Egyesület 
képviseletében négyen (Tibi, Rózsi, Józsi és én), hogy a több száz kilomé-
terre lévő, a Bodoki és a Baróti hegyek koszorújában, az Olt partján nyúj-
tózkodó, 78 000 lakosú város, Sepsiszentgyörgy szemerjai általános iskolája 
Kiss Árpádról elnevezett alapítványa meghívásának eleget téve körülüljük 
az asztalt, véleményt cseréljünk irodalmi és egyéb kérdésekről.

Nagyon mentünk, de útlevéllel. Az üzemanyag-beszerzők füzé-
rére számítva korán elindultunk, de a szerbcsernyei határátjárónál a 
telítettségnek nyoma sem volt. Egyedül álldogáltunk a sorompó előtt, 
igaz, rövid ideig, mert a Mihalj Kertes által aláírt mentesítő gyorsan 
átsegített bennünket a túloldalra… Ott azonban alaposan megvárakoz-
tattak bennünket. Bőven volt időnk tehát el-elelmélkedni azon, hogy ha 
történetesen ezt az utat nem most, a század végén, hanem századunk 
elején bonyolítottuk volna le, akkor senki se kérte volna az útlevelet, 
mondjuk Trieszttől Lembergig. Most meg, alighogy kilépünk az ajtón, 
máris országhatárba ütközünk.

Zsombolyánál a román vámosok nem kapkodtak a belépő megfizet-
tetésével, de nem is tekintettek el tőle, hiába, arrafelé is nagy úr a márka. 
A vámosnő, Dominika, miután figyelmesen meghallgatta a fegyvercsem-
pészésre tett nemleges válaszunkat, fejtegetésünket, az ajándékkönyvek 
tucatjaira szegezte nyájas tekintetét, ám azután, hogy adtunk neki egy 
dedikált példányt, nyomban fölnyílt előttünk a sorompó., és mehettünk 
magas Déva vára felé… Ám mi, bánátiak mégsem rohanhattunk úgy át 
a Bánáton, mintha az már nem is létezne. Gyertyámoson betértünk Tibi 
rokonaihoz egy kis kellemetlen meglepetésre. A mentegetőző nyugdíjas 
nénike ereje fogytán az unokái nevelését is kénytelen volt felvállalni, mert 
a fia korán meghalt, annak felesége meg elsodródott… A nagyobbacska 
leányzó a nagyanyja szerint ért magyarul, de nemigen gyakorolja az anya-
nyelvét. Kb. két évtizede, hogy bezárták a magyar iskolát (meg a németet 
is), a négyéves Istvánka meg egész idő alatt románul hallgatott, jórészt 
az utca neveli, ott meg románul beszélnek. Ehhez idomult hát Pityuka, 
aki bajosan tanulja már meg ebben az életben a Talpra magyart.

Temesvár enyhe füstködben állt. Bánát fővárosának a bejáratánál a 
leeresztett vasúti sorompó az országhatárt juttatta eszünkbe. Egy dohogó 
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mozdony végtelennek tűnő oda-vissza futkosása elállta az utunkat, így hát 
azt is megfigyelhettük, hogy az árokparton két sötét bőrű alak heverész 
veszettségre esélyes kutyák társaságában. Végül föltárulkozott előttünk 
a nagyváros, amelynek ugyebár nem a Temes, hanem a Béga a folyója, és 
ahol nem váltott meg bennünket Dózsa trónja.

Abbéli igyekezetünkben, hogy pótoljuk a korábbi időveszteséget, 
nekilódultunk a tűrhető állapotban lévő útnak. Rosszul tettük, mert 
a repülőtér közelségére utaló táblánál elébünk állt a szigorú hatósági 
közeg. Elég hosszan írta a kettes számjegy után a nullákat, de végül tíz 
márkával is beérte, persze, nyugta nélkül.

Bun drum. Ennyi méltatlankodás után azonban azt is el kell mondani, 
hogy Lugos felé már egy méternyi magasságig hiánytalanul be vannak 
meszelve az út menti fák. Ilyet nálunk elég régen, még gyermekkorom-
ban láttam Macahalmán. Ott ugyanis egykor frissen meszelt, fehérlő 
fatörzsekkel és diadalkapuval vártuk a munka ünnepét, május elsejét. 
Aki akkor látta, most nemigen ismerne a romosodó majorra.

*
Csókától Lugosig 180 kilométernyi a távolság. Vasúton nem tudom, hogy 
mennyi, de nem lehet nagy az eltérés. Családi hagyományunk szerint, 
amikor Antal bátyám ott, Lugoson nősülésre adta a fejét, öreganyám, 
Jász Vera többnyire gyalogszerrel ment el a lakodalomba annak ellenére, 
hogy öregapám szerint otthon kellett volna maradnia házpásztornak. 
Csakhogy ő, a szülike nem hagyta annyiban, elindult a vasút mellett, 
és mire a sortáncot járták, meg is érkezett a sátorba, mert hát szerinte 
úgy kívánta a tisztesség, ha már meghívták, nem maradhatott veszteg, 
hiszen fiatal volt, és jász.

Megboldogult Antal bátyám háza előtt már alig volt levél a fákon. 
Közben mind jobban emelkedett velünk a táj, gyorsan múlt az idő, és mire 
Déva várához értünk, régen leomlottak az éjszaka falai. Mert ugyebár 
„amit délig raktak, leomlott estére”. Magas Déva vára sajátságos lebegését 
sokáig éreztük fölöttünk.

A kivakarózásnak félreérthetetlen jelei is láthatók ebben a szomszédos 
és baráti országban. Ezek közül az útjavítás a legszembeötlőbb. Hol az 
út jobb felén ügyködnek, hol meg a balon, s közben a szembe jövő török 
kamionosok is sietnének terhükkel valahová, de a külterjes állattartás-
sal is számolni kell, hiszen alkonyattájt a csorda is megjelent a falvak 
főutcáján, sőt olykor egy bivaly is a tehenek közé keveredett, és őstulok 
tekintetével hosszan, barnán bámult ránk. Aztán Brassóba érkeztünk, 
ám az olyan nagy város, hogy igyekeztünk minél előbb kikeveredni 
belőle. Egyre jobban vonzott bennünket Sepsiszentgyörgy közelsége. 
Némi kitérővel estére meg is érkeztünk az Olt-parti városba, amelynek 
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lakossága hetvenkilenc százalékban magyarnak vallja magát. Ahhoz, 
hogy szót értsünk egymással, nem kellett tehát tolmács.

Sepsiszentgyörgy egyébként a mi Magyarkanizsánk testvérvárosa, 
az ottaniak a mielőbbi viszontlátás reményében sokszor üdvözlik az 
ittenieket.

Az uniformizálódásra való törekvés hatására az erdélyi városok és 
falvak jellege és hagyománya is csorbát szenvedett. A régi városmag le-
rombolásával az ottani építészeti szokásoktól eltérő modell térhódítását 
szorgalmazták, ám sok várostól eltérően Sepsiszentgyörgy központja 
megőrizte egykori arculatát. A város képes krónikájában látható sok 
régi épület ma is megvan, persze jó részüknek más már a rendeltetése, 
mint korábban volt. (Az új lakónegyedekre itt most nem vesztegetném 
az időt, hiszen elég, ha kinézünk az ablakon…) Inkább azt említem meg, 
hogy Sepsiszentgyörgyön Koós Károly is rajta hagyta a keze nyomát. 
Az ő épületei a város külön színfoltját képezik. A székely népi építészet 
alapján tervezte meg pl. a Székely Nemzeti Múzeumot (1911–12), a Székely 
Mikó Leányinternátust, a református elemi iskolát, a vármegyekórház 
épületegyüttesét és néhány lakóházat is. Közülük a Székely Nemzeti 
Múzeum a legimpozánsabb, hiszen a nagy építész arra törekedett, hogy 
az „természetes, művészies, monumentális legyen”.

Az említett múzeummal kapcsolatban talán még az is elmondható, 
hogy belülről nagyobb, mint kívülről. Alaposan meg van pakolva, nem 
ereszti el egykönnyen a látogatót. A rengeteg kiállított tárgy, szemlélte-
tő anyag között Gábor Áron rézágyúja és Bem apó botja is ott látható. 
Tekintettel a Bartók-évfordulóra a szigorú, nagy zenész is kapott egy 
termet. A felvételeken természetesen Bartók bánáti szülővárosának, 
Nagyszentmiklósnak a jellegzetességei is föltűnnek, alapos munkát 
végeztek a kiállítók. Messzire, több száz kilométerre kellett elmennünk, 
hogy mindezt láthassuk. Megérte, de természetesen szeretnénk, ha egy-
szer ezt a kiállítást itthon is megnézhetnénk.

Most pedig tegyünk egy kis kiruccanást Sepsiszentgyörgy történel-
mében! Sepsiszentgyörgy első okleveles említése 1332-ből való, akkor 
már önálló plébániával rendelkezett. Elnevezését Szent György lovagról, 
a templom védőszentjéről kapta. A város történetének szerves részét 
képezi a Szemerja nevű városnegyed, amely 1880-ig különálló település 
volt. Szemerja első említése is 1332-ből való. 1407-ben Zenth Mária néven 
emlegeti az egyik forrás, ebből alakulhatott ki a most is használatos neve. 
Az ő vendégszeretetüket élveztük egy napon és két éjszakán át.

Az Erdélyi Fejedelemség fölvirágzása Bethlen Gábor és I. Rákóczi 
György korában jótékony hatást gyakorolt Sepsiszentgyörgy fejlődésére 
is. Ám erre is járt török, tatár. A város történetében a legnagyobb pusz-
títást az 1568-as tatár és az 1661-es török betörés okozta. A tatárdúlásról 
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szóló feljegyzés szerint „az igen virágzó és abban az időben igen híres 
eklézsiát nemcsak hogy teljesen felfordította, hanem vassal lemészárolván 
kiirtatta, a várost a földig lerombolta, felgyújtotta. A várat, melyben a 
lakosság beszorulva védekezett, bevette, és az itt lévők nagyobb részét 
leölte. Mintegy 750 életben maradottat rabszíjra fűzve örökös rabságba 
hajtotta”. Ideje sem volt a városnak a szörnyű csapásból magához térni, 
mert 1661-ben a tragédia megismétlődött.

A Thököly-mozgalom bukása után 1690-ben Veteráni osztrák generá-
lis kilenc ezreddel megszállta Háromszék falvait. A tábornok beköltözött 
Sepsiszentgyörgyre, katonái pedig a várost teljesen kifosztották… 1848. 
november 18-án a város székházának dísztermében Gábor Áron határo-
zott föllépésének köszönhetően kimondják az önvédelmi fegyveres harc 
megkezdésének a szükségességét. A szabadságharc vérbe fojtása után kis 
idő múlva szervezkedés indul a Habsburg elnyomás fegyveres megdön-
tésére. A mozgalom élére és egy újabb fegyveres harc kibontakozására 
Makk József és Gál Sándor negyvennyolcas ezredesek vállalkoztak. 
Bátran harcoltak, ám a harc elbukott.

A gyáripar térhódítása a múlt század második felében vette kezdetét. 
1879-ben megalakult az első székely szövőgyár, majd 1899-ben a dohány-
gyár. A villany 1908-ban gyulladt ki Sepsiszentgyörgyön. A múlt század 
közepén a városnak olvasóköre van, később már nyomdája is, és 1899-ben 
(Kolozsvár és Dés után) elkészült itt Erdély harmadik színházterme is. A 
főgimnázium épületét 1893 szeptemberében avatták fel. A közművelődés 
terén azonban a már említett Székely Nemzeti Múzeum kívánkozik az 
első helyre, hiszen ez az intézmény az egész székelység múltjának, népi 
kultúrájának a kutatását vállalta föl. Tudományos céljain kívül a nép-
nevelésben kifejtett tevékenysége is elismerést érdemel.

A sepsiszentgyörgyiek testvérükként fogadtak minket, és természe-
tesen igyekeztünk felnőni a szeretetükhöz. Sokat láttunk, hallottunk, 
észleltünk a rövid idő alatt. Számomra az volt a legnagyobb élmény, 
amikor az író–olvasó találkozó végén két ikerlány székely népdalokat 
énekelt mosolyogva s olyan gyönyörű hajlításokkal, hogy az már fájt, de 
a felnőttek sem maradtak le, második „jelentésük” vége felé egy intésre 
fölhangzott az a dal, hogy „Zavaros a Nyárád, / nem iszok belőle…”. 
Aztán meg éjfél után két óráig sorjázott a többi, persze a dalban meg-
jártuk a Hargitát is. Állítólag aki népdalt énekel, az az őseivel beszélget. 
Nos, a sepsiszentgyörgyiek nagyon szépen, határozottan beszélgetnek 
az őseikkel.

Természetesen a fondorlatok is szóba kerültek. Ezzel kapcsolatban 
az egyik pedagógus a következőképpen fogalmazott:

– Nemcsak golyóval, hanem törvényekkel is lehet ölni. Az új román 
tanügyi törvény kimondja: Romániában az oktatás minden szintjén a 
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tanítás nyelve a román. Minden helységben román nyelvű osztályokat 
kell szervezni és működtetni. A gimnáziumokban és középiskolákban a 
románok történelmét és Románia földrajzát román nyelven kell tanítani, 
a román tannyelvű osztályokéval azonos program és tankönyvek szerint, 
a vizsgáztatás azokból a tantárgyakból román nyelven folyik. A szakosítás 
román nyelven történik mind a szakiskolákban, mind a posztlíceumokon. 
Az oktatás minden szintjén a felvételi és a záróvizsga nyelve a román stb. 
Ennek hatására tüntettek Háromszéken, Sepsiszentgyörgyön, Baróton, 
Kézdivásárhelyen. „Marathónnál a reménytelenség győzött” – idézi a 
Háromszék nevű független sepsiszentgyörgyi napilap Németh Lászlót, 
majd így folytatja a cikkíró: „A mostani tanév csak a többségieknek ün-
nep, a nemzetiségnek nem, mert olyan kulturális genocídium örvényeit 
jelzi, melynek célja a nyelvünktől és kultúránktól való megfosztás. Az 
idősebbek számára semmi új sincs benne, a mindenkori nacionalista re-
zsimek menetrendszerűen gondoskodtak arról, hogy az ünnepi hangulat 
minél előbb elillanjon. A törvényhozás két háza az oktatási törvénnyel 
előre megtette a magáét, most már némi meglepetéssel sem szolgálhat, 
egyszeriben és jó előre nyakunkba vetették a hurkot. Ítéletüket is oly nagy 
irammal hirdették ki, hogy féltem, nehogy a saját lendületük a földre 
rántsa őket. Olyan ember alakú lények tették, akiknek sokfelé volna 
helyük, csak éppen ott nem, ahol éppen leledzenek.”

Gyorsan elszivárgott az időnk, így habár ott jártunk a közelében, 
Csomakőröst nem látogattuk meg. (Mint ismeretes, ott született Kőrösi 
Csoma Sándor világhírű orientalista. Sajnos a szülőházát lebontották… 
És hát Zágonban sem jártunk. Zágont Mikes Kelemen tette nevezetessé. 
Ma már az egykori Mikes-kastélynak csak az alapfalai láthatók – hal-
lottuk. Tamási két cserfa közti sírját azonban meglátogattuk, eléggé 
rendezett, s a győrieké volt rajta a legfrissebb koszorú.)

Rövid idő alatt mintegy 1200 kilométernyi utat tettünk meg. Siettünk 
oda, meg visszafelé is. Hiszen a Hargitán is jól szét akartunk nézni. Úgy 
is volt. Meggyőződhettünk arról, hogy aki ott fönt, a Hargitán szétnézett 
már a négy égtáj felé: nem feledheti Erdélyt.
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