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Karácsony édes ünnepén
Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.
Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.
Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!
Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!
Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.
Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!
Móra László
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Csabai Wagner József: Ünnep c. festménye
(fotó: Kissné Mikes Éva)

A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület honismereti, közművelődési és irodalmi lapja

Mezőtúr Város Képviselő-testülete
„Mezőtúr Város Szolgálatáért” díjat adományoz
Búzi Lajos részére
- hallhattuk 2013. október 23-án a városi ünnepségen.
Futballrajongó párom meséli, hogy amikor 1994-ben a Kispest Honvéd ifi csapatának tolmácsolt Helsinkiben és szóba került az ő mezőtúri származása, elsőként Búzi Laci bácsiról érdeklődtek tőle. Az
elmúlt héten együtt kerestük fel Őt és Gizike nénit Földvári úti otthonukban, hogy köszöntsük a rangos városi elismerés kapcsán.

Búzi Lajos és neje Gizike otthonukban

Nagy diplomatája Ő a mezőtúri sportéletnek, mindenre odafigyelő lokálpatrióta.
Igaz, hogy mozgásszervi problémái már évek óta a lakáshoz kötik, de családtagjai, barátai és a helyi
televízió által naprakész a város dolgairól. Asztalán állandóan kéznél van a mívesre koptatott telefonkönyvecske, melybe saját kezűleg jegyzett be több száz nevet az elmúlt évtizedek során. Szerte az
országban és a nagy világban mindenhol van kedves ismerős, segítő vagy éppen általa támogatott jó
barát. dr. Lajkó Dezső sportorvoshoz legalább 600 sportolót irányított gyógykezelésre. Nemcsak magas termetével, de önzetlen segítőkészségével, a közért való tettrekészségével is kitűnt az „átlagból”.
Laci bácsi 1928-ban Mezőtúron született. A földvári út melletti Érháton volt a tanyájuk. Bátyja a második világháborúban, nővére pedig egy járványban halt meg fiatalon, így szülei nagyon féltették
legkisebb gyermeküket. Kisiskolásként bekerült a városba, albérlete éppen a régi futballpályával volt
szemben. A labdarúgás iránti szenvedély és tehetség korán megmutatkozott nála. Tizenévesként már
a pályán élt. Ma is csillogó szemmel és meleg szavakkal beszél az akkori kiválóságokról:a Borza testvérekről, Bodorik Gyuláról, Magyar Zoli bácsiról, Lukács „Uni”-ról, és csak sorolja a MAFC jeles focistáit.
Mesél Gáspár Ernőről, akivel fiatal korukban sok-sok veszélyes történelmi kalandot, több „málenkij
robotot” éltek meg együtt, híres barátságuk Gazsi tavaly bekövetkezett haláláig tartott. Nagy karriert
jósoltak neki, de egy ifjúkori tüdővérzés miatt visszafogottabb sportolásra kényszerült. dr. Thőresz
Edének és dr. Fabó Gáspárnak máig hálás a bár hosszadalmas, de eredményes kezelésért.
1948-ban érettségizett a Református Gimnáziumban. 1940 őszén Mezey Sándor tanügyi főtanácsos
úr személyesen jegyezte be az iskolai anyakönyvbe a kisgimnazistát, első osztályfőnökük a kiváló dr.
Boros István volt. A centenárium évében érettségiző ’48-as nemzettudattal, honszeretettel és egymás
iránti szeretettel felvértezett ifjak, fogadalmat tettek a rendszeres találkozásra.
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A háború miatt több évjáratból szerveződött meg osztályuk, melynek a felsőbb évfolyamon már dr.
Dobos István volt az osztályfőnöke. Szeretettel mesél a legfiatalabb osztálytársról, Herbály Andrásról,
aki később maradandót alkotott a mezőtúri zenei életben, ő alapította meg a zeneiskolát, és együtteseivel segítette az akkor virágzó helyi színjátszó társulatot, sőt szórakoztatta az Úri Kaszinó közönségét.
Bandi bácsit a híres Csenki Imre ösztönözte és támogatta a szegedi tanárképző főiskolára, ahol énekmagyar szakon diplomázott. A találkozók megszervezéséről az évtizedek során mindig Laci bácsi
gondoskodott (szívesen besegített más osztályoknak is!). Mindenki számára elérhető volt, mindenki
sorsát számontartotta. Húsz évvel ezelőtt még szinte hiánytalanul örülhettek egymásnak.

Első sor: Simon Margit (Schautzer Istvánné), Jakucs Ilona (dr. Sebestyén Istvánné), Lévai Ilona (Havasi
Sándorné), Heinfart Ella (Zsdánszky Ákosné), dr. Dobos István, Jelinek Judit (dr. Tóth Aladárné),
Nagy Gy. Ilona, Várady Lajos (tanár), Németh Mária (Kelemen Sándorné), Herbály András
Második sor: Tamási Zsigmond, dr. Kiss László, Debreczeni Gábor, Halázs János, Balogh Gyula, Búzi Lajos,
Nagy Imre, Homoki Imre, B. Tóth Sándor, Venczák Béla, Török Imre, Schőn Mihály, Bene István

Kedvesen veszi számba a külfödre disszidált és ragyogó tudományos pályát befutó osztálytársakat,
természetesen sok-sok emléket idéz a helyben maradottakról is, akik közül több közgazdász, városházi hivatalnok, ügyvéd, orvos, építész került ki. Nem mindennapos hír: a húsz év alatt nagyon megfogyatkozott „nagy generáció” ez év szeptember 13-án a 65 éves találkozóját tartotta, ahol a (december
13-án) 96 éves Pista bácsi is jelen volt!!! (a képen balról)
Érettségi után Budapestre kerül, dolgozik és építőipari technikus diplomát szerez, amit kezdetekben Békéscsabán, majd Szolnokon hasznosít.
Fiatalon nősül, felesége Herbály Marika, remek
asztaliteniszező, akit nagyon korán elveszít.
Ezután találnak egymásra Gizike nénivel, akivel a közelmúltban ünnepelték az 52. házassági évfordulójukat,
Az 1956-ban került a Téglaipari Vállalathoz a
Beruházási és Építési Osztályra, melynek később a vezetője lett, munka mellett még több
diplomával igazolt szakismerettel bővíti tudását. Érdekességként meséli el, hogy sok tapasztalatot szerzett a túri laktanya megépítésekor,
melyet rabokkal, munkaszolgálatosokkal és
65 éves találkozó
civil szakmunkásokkal építettek 1951-ben.
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Rekordidő alatt készült el: május 11-én kezdték meg az alapozást és októberben már bevonulhattak az
első katonák. Nagyon jó munkakapcsolata volt főnökével, Holcznekht Gyulával és munkatársaival is
remekül tudott csapatban dolgozni. A téglagyártás a fénykorát éli a hetvenes években. 1976-ban a Vajdaságba mennek tanulmányozni a legmodernebb technikát egy új gyár megépítéséhez. Így jutnak el
Törökbecsére, ahol a hivatalos vacsorán „természetesen” az ottani futballcsapat vezetőjével beszélgeti
át az éjszakát. Ekkor indul el az öregfiúk csapatai közötti legendás testvérkapcsolat, s „mellékesen”
megépül az európai színvonalú mezőtúri téglagyár, majd ezt követi a tápiógyörgyei és a hajdúnánási
gyáregységek kivitelezése – saját építő részleggel. Szakmai hozzáértésével nagyban tudta segíteni a város sportberuházásait. Tapasztalatával és javaslataival hozzájárult ahhoz, hogy az 1970-80-as években
a kornak megfelelő korszerű sportcsarnok, illetve fedett uszoda épülhetett városunkban.
A munka mellett állandó hobbija volt a túri foci patronálása. Sokféle minőségben, de legtovább a
sportegyesület labdarúgó szakosztályának vezetőjeként segítette a sportágat. A MAFC labdarúgó
szakosztály megszűnése után a Mezőtúri Honvéd Sportegyesületnél labdarúgó szakosztályvezetői beosztást kapott, később egyesületi elnökhelyettes lett.
Szerteágazó kapcsolatai révén nagyon sok jó képességű labdarúgó került a MAFC, illetve a katonacsapathoz.
1991-ben a Mezőtúri Honvéd és a MAFC fúziója után az újonnan alakult sportegyesület elnökségében
kapott feladatot, melyet hozzáértéssel és nagy örömmel végzett. Előkerül egy fénykép, mely ezen a
nyáron készült: tíz férfi megbonthatatlan, évtizedeken átívelő barátságát örökíti meg. Elérzékenyülve
és nagy tisztelettel beszél dr. Végh Ferencről, akit a mezőtúri laktanya parancsnokaként ismerhettünk
mi is. A Magyar Honvédség vezérezredese egy balesetben maradandóan megsérült, de minden évben
eljön a szakvezetés találkozóira.
Emberi kapcsolatait a sportegyesületek
és a város sportéletének javítására fordította. Sportvezetői munkájáért országos
elismerésben is részesült.
Munkáját hosszú éveken keresztül önzetlenül, társadalmi munkában látta el,
éveken át folyamatosan tudósította a Mezőtúr és Vidéke olvasóit is a sporteredményekről. „Szóra sem érdemes, amit
csinálok. Kedvem telik benne, nekem
lenne a legnagyobb büntetés, ha nem
engednének a labdarúgás közelébe, en�nyi az egész.” – nyilatkozta a ’90-es évek
elején a megyei lapban Palágyi Bélának.
Nyugdíjasként mindennap részt vett az
Úri Kaszinó felújítási munkáinak koorA szakvezetés: Földesi János, Jónás József, Jancsa László,
dinálásában. Amikor első alkalommal a Máté Ferenc, Dávid Tibor, Nagy Imre, Szűcs Imre, Papp Antal,
dr. Végh Ferenc, Búzi Lajos
Dalvarázs nyári hangversenyét a Kaszinóba álmodtuk, ő segítette a megvalósulást Lakatos István úrnál.
Mindkét házasságából egy-egy lánya (Jutka és Ági) született, akik két-két unokával színesítették meg
életüket. Gizike néni hosszú éveken át a Művelődési Osztály helyettes vezetője és egyben a személyzeti ügyeket összefogó munkatársa volt. Szolidan, nagy egyetértésben, egymást megbecsülve és támogatva röpült el velük a több mint fél évszázad.
- Kettőnket illet az elismerés. Gizike régen is mindenben támogatott, nélküle már nem lennék! –
mondja búcsúzóban, párás szemmel.
A „Lámpás” szerkesztősége nevében szeretettel gratulálunk és fájdalommentes, egészségben és jó
sporthírekben gazdag éveket kívánunk!
- Berczeliné Boldog Mária -
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Mezőtúr
(részletek Dr. Szelényi Lórántné Sípos Éva „Családtörténetek 1760-2000” összeállításából)

Feljegyzés
Édesanyám Dr. Szelényi Lórántné szül.: Sipos Éva(Budapest, 1922. június 16.- Győr, 2013. február 16.).
Világ életében rendkívül érdeklődő, sokoldalú személy volt, akit a régmúlt valahogy nagyon vonzott.
Egyik legkedvesebb elfoglaltsága 16 éves kora óta a régi időkről szóló családi történetek és a családfakutatás volt, ami alapján komoly irodalommal és képanyaggal rendelkezünk ősinkről.
Mellette gyűjtött még sok dolgot. Két kiemelt területe ennek a régi magyar várak kutatása valamint a
betyárok élete. Nem nagyon volt olyan betyár a honban akiről anyukám ne tudott volna valamit. Ezen
kívül gyűjtött még képeslapokat, italcímkét, gyufacímkét, csoki papírt, régi pénzeket és bölcsmondásokat valamint leírta 10.000!! kedvenc versét.
A régi színészeket is nagyon ismerte, mert gyermekéveihez kötődik a filmgyártás beindulása. Gyűjteményeink egy része a Néprajzi Múzeumban, az Országos Várarchívumba, illetve a Filmarchívumban
került elhelyezésre.
Születéstől 1955-ig Budapesten élt, majd férjével a Börzsönybe, illetve a Kisalföldre költözött.
Édesapja Sipos Imre orvosi-műszerész-magánvállalkozó volt. A család nem élt kiemelkedő
jólétben, de a gyerekeknek a taníttatását rendkívül fontosnak tartották. Anyukám a Mária Terézia
Leánygimnáziumba járt, de tagja volt a Palestrina kórusnak, tánciskolába járt, a bálokon rendszerint
a nyitópár tagja volt.
Táncolt a Bihari Táncegyüttesben (itt ismerte meg Béres Ferenc későbbi népdalénekest.).
Sok udvarlója volt, mert intelligens, szép lány volt. Csapó Lajos zeneszerző Seress Rezső szövegével
hozzá írta az „Azt írta a levelében…” című számot, amit még ma is rendszeresen játszanak a rádióban.
Mindkét férje állatorvos volt, de gyermekei csak a második házasságból születtek. (Két lány, egy fiú.)
Édesapám -Dr. Szelényi Lóránt- halálakor (mindössze 55 évesen) Győr-Sopron megyei főállatorvos
volt. Anyukánk özvegyi éveit elsősorban a családnak szentelte és kikapcsolódásként a gyűjtemények
rendezésének. Sokoldalúságát a gyűjtemények mennyisége és sokrétűsége tükrözi. Rengeteget olvasott, gyűjtőklubba járt és egyszerre több könyvtárnak volt Győrben beiratkozott tagja, de Budapesten a
Széchenyi Könyvtárban is rendszeresen megfordult, sőt a mikrofilmben archivált adatokat is böngészte, még a latin nyelvűeket is, mert gimnazista korában tanulta ezt a nyelvet. Magas intelligenciájára
jellemző volt, hogy bármikor eligazított egy külföldi turistát a városban, mert beszélt angolul, németül, olaszul, és franciául is.

1936-ban gimnazistaként

1950-ben dolgozó nőként

2004-ben 82 évesen
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Anyai nagyapja Kovács Birkás János Orosházán pék volt, így a nyarakat a gyerekek gyakran töltötték
náluk, illetve anyai nagybátyjánál a szintén pék mesterséget választó Kovács Birkás Tamásnál, aki
viszont Mezőtúron lakott. Édesanyám 1979-ben megnyerte ”Orosházi Történetek” címmel a Békés
megyei múzeum pályázatát. Kislány és nagylány korának nyári élményeit is leírta a családi történetek
között. A jelenlegi átadott anyag egy teljes körű családtörténetből kiragadott részlet. A komplett összeállítás az 1760-2000 közötti időszakot öleli fel. Bár édesanyám rendkívül precízen -családonként- írta
le az elődök életét, de ennek fényképekkel és más dokumentumokkal való kiegészítése még sokáig ad
majd elfoglaltságot az utódoknak is.
A Mezőtúron töltött korszak már feldolgozásra került, ebből kivonat az az anyag. Reméljük, hogy
a Mezőtúri Helytörténeti Gyűjtemény gazdagabbá válik az általa leírt élmények, szokások és helyek
ismertetésével.
Győr, 2013. november 9.
A család nevében:
- Rakita Andrásné (Szelényi Éva) 9022 Győr Batthyány tér 11.

Bevezetés
A családtörténet kutatása akkor vált időszerűvé, amikor 1940-ben honvédségnél, ahol dolgoztam,
kötelező lett nagyszülőkig bezárólag a tiszta keresztény származás igazolása. Szüleim a családi okmányokat mindig gondosan őrizték egy fadobozban, így az ő keresztleveleik kéznél voltak. Anyukám
szülei keresztlevelét már Szabadkáról és Aradról kellett beszerezni. Apukám apjáét is Aradról, anyjáét
Orosházáról. Így sikerült nekem minden nagyszülőm származási papírját megtalálni.
1941, újév napján -szokás volt nálunk, hogy a Sipos nagypapa minden ünnepét nálunk töltötte- ebéd
után megkértem, hogy beszéljen életéről, amit gyorsírással lejegyeztem. A visszaemlékezés szemmel
láthatóan örömmel töltötte el. 81 esztendős volt ekkor. Az órákig tartó mese kimerítette, ezért Apukám
közbeszólt, hogy már elég, nem szabad a Papát kifárasztani, ezért abban állapodtunk meg, hogy legközelebb folytatjuk.
Erre a legközelebbre sajnos nem kerülhetett sor, mert nagypapa 1941. január 18.-án meghalt. Az első
fejezet majdnem szó szerint az ő szavait tartalmazza.
1950-60 között sokszor kértem Apukámat, hogy amit tud a családjáról és saját emlékeit is írja le.
Önéletrajzából vettem a gyermekkoráról. fiatalságáról, katonaságáról, családalapításáról szóló részt.
Az 1970-es években 88 éves Juliska nagynénink magnószalagra mondott elbeszéléseivel egészítette ki
Apuka szavait.
Kiskoromra igen jól vissza tudok emlékezni egészen 4 éves koromig. Anyukám a háztartást vezette
nálunk, így sokat beszélgettünk a régi dolgokról, amiket jól megjegyeztem magamnak. Gimnazista
koromban naplót vezettem és egész életem során jegyzeteltem a fontosabb eseményeket, kérdezgettem
a még élő rokonokat. Nagyon érdekelt a családunk története. Kik voltak az őseink, mit csináltak, milyen volt az életük? Rajtam kívül ilyen szenvedéllyel eddig ezt senki se tette a családból.
Most átadom az utódoknak ennek a velem és Magdi húgommal kihaló Sipos családnak a történetét.
Az utolsó Sipos ezzel megtette a magáét.
Győr, 1990. augusztus 25.
- Dr. Szelényi Lórántné Sipos Éva -
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Mezőtúr
Mezőtúron lakott Kovács Birkás Tamás nagybátyám feleségével Szirmai Máriával. Előzőleg Budapesten laktak a Murányi utca 22-ben. Ezt a földszinti 1 szoba konyhás lakásukat adták át titokban a háziurat kijátszva Anyukáméknak, mert akkor nagy lakásmizéria volt Pesten. Ők Gyomára mentek Sebesi
János pékmester házába. Mikor szorgalmas munkával összeszedtek egy kis pénzt, átjöttek Mezőtúrra
a Csokonai utca 6. sz. alatt lakó Csicsónétól bérbevették a pékséget és a kis boltot. Lakószobájuk a
nyitott verandáról nyíló kis szoba volt.
Mikor szüleimmel úgy 5 éves koromban meglátogattuk őket (nagyon vendég és rokon szeretőek
voltak) családunkat a boltban fektették le a földre, ez hajópadlóval volt lepadlózva. Emlékszem korán
reggel kellett felkelni, mert nyitották a boltot, jöttek a kuncsaftok. Később megvették az egész házat,
ekkor már kényelmesen elrendeződtek a 3 szobában.
A házaspár a család ellenkezése ellenére házasodott össze… útban volt ekkor már a kis névhordozó.
Kovács B. Barnabás császári kamarás igen jónak találták a nevét, hogy rímelt. Szegényke még pólyás
korában egy szeles időben meghűlt, agyhártya gyulladást kapott. Az orvos visszaadta Maca néni karjába: Most hozza asszonyom? Döbbenetes jelenet, már késő volt. Ezután hiába reménykedtek, több
gyermekük nem született.
Tamás bácsi kiváló pék volt és nagyon szorgalmas. Maca néni ügyes üzletasszony, mindenkivel szót
értett. Fellendült a kis bolt a nagy Lányiskola mellett. 4 éves koromban mikor náluk voltunk én kisétáltam a kis kapun és vaktában elindultam. Volt nagy riadalom. Ahányan voltak, annyifelé szaladtak
engem keresni. Végül a Papp hentes küszöbén ülve talált rám a cselédlány, amint egy darab kolbászt
eszegettem, ezt a jólelkű hentesné nyomta a kezembe.
Játszótársaink bőven voltak. A szomszéd Cseh Ferenc suszter családjából Mariska, Laci, Pista, a kis
Jóska, a Barna rendőr, Manyika lánya és fia, az Illésy kántortanító fia Pista, a Holmik rendőr fia Hatvani
Feri, a református pap fia Marjai Karcsi. A csendes kis Vas utcában gyülekeztünk az árokparton ülve.
Fogócskáztunk, hunnyót játszottunk, labdáztunk. A közeli kis Hattyu téren tanultam meg biciklizni
egy rozoga férfibiciklin úgy, hogy Cseh Laci tolta futva a kerékpáromat. Ha elfáradtunk, Amerikából
jöttem-et játszottunk. Ez a kis társaság szinte egész nap együtt volt, csak az ebédre mentünk haza.
Vasárnap aztán kiöltöztünk szépen s mentünk a diákmisére. Mise után a fiúk kinn ácsorogtak a templom előtt és csatlakoztak hozzánk, hazáig kisértek.
Mikor, már nagyobbacska lányok lettünk, 15-16 évesek, mise után sétálgattunk egyet a Rózsa- kertben
vagy a gáton. Magdi- Illésy Pista, én- Hatvani
Feri párban, fénykép is van róla. Aztán hazamentünk. Kora délután kaptunk Tamás bácsitól fagylaltra pénzt, olvasgattuk a nyugágyban a papsajtos udvaron a Sárga regény
éppen megjelent füzeteit, vagy a Pesti Hírlap
Vasárnapi Képes Mellékletét. Ha nagy volt a
hőség, bementünk a bespallettázott ablakú
ebédlőbe, ahol a földön levő szőnyegeken
aluszkáltunk egyet. Felébredve a tálalóból
kivettük a gyümölcsöket, körtét, barackot,
vagy dinnyét a kutból felhúztuk, ez volt az
uzsonna.
A vacsora 7 óra után, ahogy elhangzott az
esti harangszó, a verandán volt, rendszerint
felvágottak, zöldpaprika, paradicsom, aludtMaca néniék háza 1984-ben
tej, hideg sült délről, almás vagy meggyes
pite, főtt kukorica és egy pohárka vörös bor.
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Kovács B. Tamás
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Magdika mint földrajz-történelem szakos tanárnő dis�szertációját Mezőtúrról írta. Részlet a műből:” Városközpontban szakosodott üzletek zárt üzlet sorát, széle felé
egyre ritkul az üzlethálózat, több utca találkozásának sarkán vannak a lakossági általános igényeket kiszolgáló vegyeskereskedések? Petróleum, szappan, liszt, só, kenyér,
szalonna, fűszerfélék, cérna, tű, bicikli, élesztő, patron,
cukorka, lábas, tepsi, kapafej, ásó, söprű.”
Ahogy hűvösödött a levegő, fehér csipkésen horgolt háromszögletű kendőket terítettünk a vállunkra, aminek a
szélén élénk tarka színű nagy dáliák voltak horgolva narancssárga citromsárga középpel, piros sárga középpel különböző képen variálva, a szélén pedig rojt volt. Ez a fehér
kendő igen jól állt lesült bőrünkhöz.
Maca néni javaslatára sétálni mentünk. A fülledt nyári
melegben kókadozó város ilyenkor kezdett magához térni.
A Petőfi utcán mentünk a Fő térig, ahol az árnyas akácfák alatt csoportosan álldogáltak a fiúk. Mikor észrevettek
minket, csatlakoztak hozzánk és vidáman beszélgetve,
nevetgélve korzóztunk le fel, a téren. Az akácfák levelei
közt átsütött az utcai lámpák fénye. Árnyékok vetődtek a
házfalakra, a kis kertek petúniái, rózsái, violái illatoztak a
nagy hőségben. Tele volt a város petúnia, verbéna illattal.
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Voltak hallgatag gavallérok, akik nem beszéltek, csak hallgatták miről folyik a szó. Ők időnként
fel-felnyúltak az akácokhoz és letéptek egy nyeles levélsort. Ezt a poros levelet valami ismeretlen
ösztöntől késztetve a szájukba véve szótlan rágcsálták. Mi úgy neveztük magunkban „kérődztek”,
aztán egy idő múlva kiköpték a galacsint.
Mezőtúron a társas élet élénk volt, ezt az esti korzózás is segítette, ahol új fiúkat mutattak be nekünk
a barátok. Volt, hogy kimentünk a Berettyó partra megnézni a vizet, aztán vissza a Makk Hetes felé,
ahonnan cigányzene szó hallatszott ki az utcára. Pénzünk nem volt, hogy beüljünk, csak élveztük a
zenét meg megállva. A fiúk hazakísértek minket.

Kovács Birkás család története
Kovács Birkás Mihály szabadkai szélmolnárnak és Ivanits Annának 1861.május 13.-án született fiát,
anyai nagyapámat Jánost a szabadkai Szt. Teréz templomban keresztelték meg. Keresztszülők Kovács
Birkás István és felesége Ludasi Tóth Terézia. „Észrevétel: Nevezettek neve mellé az anyakönyvben
oda van téve a „Birkás”melléknév.
A Birkás tehát valami ragadványnév volt. Valószínűleg azért, mert mindig volt az udvarukban egy
birka. Emlékszem Orosházán a pincegádor ajtaja fölött ott volt a birkakolomp vastag bőr nyakszíjon.
Ez egy lapított vaskolomp volt, hogy mindig tudják merre járkál a birka. Húsvétkor megvette nagypapa
a kis bárányt, de a gyerekek kérésére nem vágták le. A bárány megnőtt és ott szaladgált az udvaron.
Nagyon kezes lett. Azt mondta Anyukám, hogy túl tesz kedvességben egy kutyán vagy macskán, úgy
tud hízelegni. Sokszor haragudott a Mama érte, hogy nem találta a mosogatórongyot, mert a bárány
megette. Aztán mikor nagy lett levágták.
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Az akkori időkre jellemző nagy család további tagja:
- Kovács B. Brigitta
- Kovács B. Mária
- Kovács B. István
- Kovács B. Anna
- Kovács B. Imre
- Kovács B. Mihály
Ezek közül Brigitta, Mária és Imre sorsáról tudok. Mihály családostul kivándorolt Amerikába, soha
nem adott hírt magukról.
Brigittát elvette Lipnik Péter lengyel bognár és faesztergályos, kinek apja Lipnik Fülöp főnemes volt
Lengyelországban. Volt is egy Lipnikfalva nevű község, ők azonos községből 1949-ben emigráltak
Horvátországba, majd Szabadkára, onnan Orosházára, ahol már Jánosék laktak. Született 16 gyermekük.
A család Szabadkáról Orosházára költözött, megvették a Kossuth tér 4. sz. alatti házat a főtéren és itt
nyitott pékséget János, kiből a falu legjobb pékje lett. Ő nemcsak kenyeret tudott sütni, hanem fehér és
finom sütésre is meg volt a képesítése.
A pékség
Szólt a kis csengő az ajtó fölött. Magdika be volt tanítva, hogy ilyenkor kiáltsa: „ Maca néni jöttek!”.
A hívásra a verandáról előjött Maca néni vagy Tamás bácsi és kiszolgálta a vevőt vagy felírta a
másnapi ster kenyér bejelentését.
Zongoralecke
Maca néni minden vágya volt. hogy zongorázhasson. Még Pesten laktak, mikor csomagolópapírra
lerajzolta a billentyűket. Megtanulta a zongorázást a néma zongorán. Aztán vettek maguknak egy
páncéltőkés kis feketét. A könnyű zenét szerették. Járt hozzájuk egy Stikker Lulu nevű bárzongorista,
aki Pesten dolgozott. Alig vártuk, hogy az újabb számokat eljátssza nekünk. Hatalmas kottahalom állt
a zongora mellett, ezeket nézegetni nekem külön öröm volt, már a szép fedőlapok miatt is. Maca néni
elhatározta, hogy megtanít engem zongorázni.
Elmagyarázta hol van a C hang, aztán egy oktávval feljebb, hogy ez is C, mikor a harmadik C-re mutatott felkiáltottam: Ezt már aztán nem hiszem! Maca néni olyan dühbe gurult, hogy lecsapta a zongora
fedelét.
Én se tanítalak többet!
De ő gyönyörűen játszott, énekelt hozzá. Tamás bácsi meg hegedült, ő is tudott zongorázni. Szerettem nézni nagybátyám nagyon szép formájú erős kezeit a billentyűkön.
Még Pesten hallgatták a telefonhírmondót, a rádió ősét. Ennek műsora főleg opera előadások közvetítése volt. Tudtak is minden operamesét, a főbb áriákat, a nevesebb énekesek és énekesnők nevét.
Latin szólások
Ebben az időben -1930-as évek- az iskolázott emberek között nagy divat volt a latin szólások idézése.
Tamás bácsiék vettek egy 5 ujjnyi széles, bekötött idegen szavak és szólásokat tartalmazó művet. Ezt
betanulták szinte szóról szóra és előszeretettel idézték beszéd közben, mert ahogy a latin is mondja..Si
tacuisses philosophus mansiness. Az idézet mindig helyén való volt, így nem sültek fel.
Vendégek
Zongora leckéket is adott Maca néni, Ottaváék Packó (Pac Sirta) nevű lányának. Ottava Dezső adóügyi jegyző volt a Városházán. Hetenként összejött a két család kártyázni vagy sakkozni. Horváth
Szabóék is kártyapartnerek voltak, hozzájuk is gyakran jártunk. Előtte Maca néni kioktatott, hogy
kezet kell csókolni a néninek. Mi ettől viszolyogtunk, mert Pesten már nem volt szokás, hogy lány
kezet csókoljon, de azért becsülettel eleget tettünk a kívánalomnak és megkezdődött a dulakodás. A
néni vonakodott, kezeit dugdosta háta mögé, mi körbe szaladva csak elfogtuk. Volt Horváthéknak egy
Sanyika nevű fiúk, akit mindig ráerőltettek, hogy mutassa be a vendégeknek milyen szépen tud hege-
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dülni. Sanyika bánatos pofával álla alá tette hegedűjét, majd elkezdte a nyiszorgást, közben a taktust
lábával hangosan dobolta.
Horváth néni egy kövér asszony volt, de ha vendégségbe ment, midert vett fel. Ez úgy összeszorította,
hogy csak fél seggel tudott ülni a szék sarkán.
Saltrat Rodell
Szórakozásnak számított még a kutra járás. Artézi kutak voltak a Piac téren, a Kath. templom és
a zsidó templom előtt. Hozzánk a kath. templom esett közelebb. Juci, a bejárónő karjára vette a két
kantát és mi örültünk, ha vele mehettünk a kisebbik kantával. Az ártézi kutból egy gomb benyomásával lehetett vizet kapni. A csap alá állítottuk a bádog kantát egy vasrácsra. Ha közben inni támadt
kedvünk, kimostuk a kanta fedelét, abból ittuk a jó langyos, lágy ártézi vizet. Nagy kincs volt a víz! A
köves szobában állt egy vas mosdó, ebben levő lavorba öntöttük kevés vizet kézmosáshoz. A piszkosat
egy vödörbe öntöttük. Ha a víz elég tiszta maradt, többször felhasználtuk, benne maradt a lavórban.
Ilyenkor néha ki kellett halászni a belefulladt legyeket, ami de guszta volt.
Tamás bácsi egyszer nagy lelkendezve mesélte, hogy feltalálta az örök élet titkát a Saltrat Rodellt.
Ezután senkinek se kell meghalni, ha veszi az ő találmányát, a csodasót. Egy legyet napokig hagytunk
egy pitliben döglötten ázni. Az elázott legyet Tamás bácsi újságpapírra tett, teljesen besózta. Hát uram
fia! A só alól egyszer csak kibújik a légy egyik lába, majd a másik, végül a légy maga. Megrázta magát
és elé repült. Így kéne a halottakat is besózni és életre kelnének. Micsoda lehetőség! Micsoda pénz
lenne!
A Lady kutya fürdetése
Mint pesti lánynak elegánsnak tünt nekem, hogy egyszer ne Laci, az inas vigye a Ladyt fürdeni a
Berettyóra, hanem én. Lady fekete dán dog volt, a dán király kutyájának az unokája, törzskönyve
szerint. Fel is öltöztem szépen, pórázra vettem a nagy behemót kutyát. Egy meleg nyári napon elindultam délután 4 körül a Berettyóhoz. Nem ment minden simán. Én erre akartam menni, Lady arra.
Egymást huzigáltuk. Az is cikis volt, hogy minden kutyaszart megszagolgatott. Mikor végre elértünk
a folyóhoz, kiszakította magát kezem közül s mint az őrült vetette magát a vízbe. Kiabáltam utána,
mire visszarohant hozzám, jól megrázta magát és beterített vízzel. És ez így ment egymás után. Alig
vártam, hogy hazaérjünk csurom vizesen mind a ketten a mellékutcákon. Soha többet nem akartam
kutyát fürdetni.
Nézegetünk az ablakból
Mezőtúr egy mély teknőbe fekszik. Itt van a Nagy Alföld legmélyebb pontja. Nyáron őrült hőség van,
szinte áll a levegő, mindent belep a homok, a por. Estefelé sokszor kikönyököltünk az utcai szoba ablakába Maca nénivel. Sok ismerős járt arra, akik megálltak beszélgetni. Ha a túlsó oldalon jött valaki,
Maca néni halkan megszólalt:
Úgy, úgy Juliska, karolj csak bele abba a kis seggdugó férjedbe, büszke lehetsz rá, megcsal a Varga
hentesnével.
Ha jött egy másik nő, történetesen kalapban:
Jaj de szép az új kalapod drágám, úgy áll rajtad, mint tehénen a gatya.
Meg más ilyen vicceseket mondtunk, ha valaki jött.
Legyek
A legyek nagyon zavaróak voltak. Vettünk mézgás légyölő papírokat, ezek az asztal fölött lógtak.
Rajtuk fürtökben feketéllettek a döglött legyek tetemei. Némelyik csak döglött, lábaival kalimpálva
zizegett a mézgához ragadva.
A bolt üvegajtajánál Magdika gyors tenyérmozdulatokkal lapította a seggükön zizegve leszánkázó legyeket. Ám kijött Tamás bácsi a délutáni alvás után és leállította az akciót mondván, hogy a szétmázott
legyek gusztustalanok. Hagyja abba a vadászatot.
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Maca néniék meglátogatták Sebesiéket
Mindig úgy beszéltek a Sebesi családról, mint egy jó rokonról. El is mentek látogatóba hozzájuk
Gyomára. A házban csak Magdika, én és Kálmán az inas maradt. Mi a leányszobában aludtunk. Éjjel
csak hallom, hogy valaki szuszog és a veranda kilincset zörgeti. Nagyon megijedtem. Valami betörő
akar bejönni. Mikor kivirradt, láttam, hogy esett az
eső és Lady kutya akart szárazra jönni, ezért ugrált
fel a kilincsre. Legközelebb, ha megint elmentek Tamás bácsiék, Kálmán oda vackolt az ajtónk elé a földre, ott aludt kívül a köves szobában, hogy ne féljünk.
Maca néni szerette összeboronálni a fiatalokat.
Sebesi néniéknél nagyon dicsérgette Magdikát, ezért
eljött Sebesi néni Mezőtúrra megnézni Jancsi fiának,
de Maca néni azt mondta: nagyon fiatalka még… Így
nem lett a partiból semmi.
Toti sajnálta, mert Jancsi gazdag és elég jóképű fiatalember volt, elvett egy tanítónőt.
Maca néni és Tamás bácsi

Hogy tanultam meg nem félni?
Kiskoromban féltem a sötétben. Ezért Maca néni kitalálta, hogy ebből kigyógyít. Vacsora után többször beküldött az ebédlőbe, hogy hozzak ki neki valamit onnan a tálalóból vagy a hamutartót. Az
utam a köves szobán- hálószobán át vezetett teljes sötétben az ebédlőbe, ahova sejtelmesen bevilágított az utcai sarki lámpa fénye. De mindig hősiesen végrehajtottam a parancsot és a végén már nem
féltem bemenni.
Holdkorosságom
Serdülő koromban előfordult, hogy sétáltam éjjel álmomban. Anyuka a konyhából hozott vissza és
egyre azt hajtogattam: simának vagy simán? Anyukám rámhagyra, hogy simán. Akkor visszamentem
ágyamba. Maca néni hideg vizes kurát csinált esténkint. Beleálltam meztelen egy lavórba, fejemre
öntött egy kancsó artézi hideg vizet és lemosott tetőtől talpig, hogy az idegeim megnyugodjanak. Mire
nyár végén hazajöttem szüleimhez, már nem voltam holdkóros.
Hastífuszom
6 éves koromban Sebesiéknél voltunk Gyomán, fürödtünk a Körösben. Mikor hazajöttünk Túrra lázas lettem. Anyuka éppen aznap jött értem, hogy hazavigyen. Lázam egyre nőtt, véres hasmenésem
lett. Azonnal jöttünk Pestre, ahol hastífuszt állapítottak meg, valószínűleg ittam a Körös vizéből.
Elkülönítőbe kerültem. Körülöttem sorra haltak meg a gyerekek, de engem megsegített a jó Isten.
Meggyógyultam. Maca néni felutazott, mert bántotta a dolog, hogy náluk lettem beteg, pedig ő nem
tehetett róla.
Szellemidézés
A túriak megtanultak szellemet idézni. Maca néniék is hittek benne. Egy csomagoló papírra felírták
az ABC betűit és egy felfordított pohárra tettük ujjunkat. A pohár „élni”kezdett és futkándozott a betűkön. Azokat összeolvasva kaptuk a szellem válaszát.
Maca néninek egy CSu CSu Baba japán kislány jelent meg egyszer és a kis Barna. Ettől igen elérzékenyült, mert azt mondta, hogy édesanyám melletted állok, most megcsókolom a jobb füledet. Úgy
elvörösödött erre a jobb füle.
A postás érkezése
is eseménynek számított. Úgy 9 óra felé járt. Mi lányok mindig vártuk, ezért a tréfás postás sokszor
megviccelt. Csilingelt a bolti csengő. Jött a postás: Sipos Évikének levél jött! Rohantam ki. Ő letett egy
előzőleg leszakított falevelet a pultra.
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Cirkusz jött
Túrra. Kocsival bejárták a várost. Nagy hangos zeneszóval, bohócokkal hirdették az esti előadást.
Mindig kimentünk, kis sámlival ha szabadtéren tartották, pl. kötéltáncos volt. Ott voltak az ismerősök
is, akikkel így találkoztunk.
Pilóták a levegőben
Ádám László pilóta anyja tanítónő volt. Valahányszor fia erre járt, tiszteletkört írt le a mama háza
fölött, néha kis csomagot is dobott le. Ezt a gesztusát Maca néni sokra értékelte. Murányi Jenő pilóta
Molnár Ilusnak, Molnár tanító lányának udvarolt. rózsacsokrot dobott le neki. Ezek a pilótagyerekek a
szolnoki reptérről jöttek ide gyakorlatra.
Nagykun viadal-Kunmadaras, Kisújszállás, Túrkeve, Kunhegyes, Kunszentmárton, Karcag, Mezőtúr.
Nagy nyári esemény volt. A viadalon megjelentek a Nagykunság területén élő sportolók. Mezőtúron
boxban a Cseh fiúk mindig szerepeltek különböző súlycsoportokban. A boksz mérkőzéseket a fiúgimnáziumban tartották. Maca néni és Tamás bácsi mindig ott voltak, mert valamelyik inasuk KálmánLaci- Pista- Jóska versenyzett.
Maca néni meg torkaszakadtából ordítozta:
- Bal egyenest! Ne kíméld a szemét!
Hát ez nem volt valami nőies dolog, de Kálmán vakon engedelmeskedett „edzőjének”.
i.d. Badár Balázs
A híres népi fazekasmester nagy rajongója volt Maca néni. Elvitt minket minden évben az idős mesterhez, az újvárosi műhelybe, ahol megmutatta nekünk a korongozást, festést. Az eredeti darabok aljára öreges betűkkel belekarcolta nevét a hitelesség kedvéért. A piacon is lehetett kapni egyéb fazekasok
vázáit, ezek túldíszítettek és zománchibásak voltak. Ő hibás árut nem árult. Különleges szivárványos
zománccal vonta be őket. Víz nem érhette, mert átgyöngyözött rajta. Anyukának is vettünk egy nagy
barna orgona vázát, amibe befőttes üvegben levő vízbe tettük a virágot. Az öreg Badár fekete perzsa
kis sapkát viselt. Lánya Erzsébet vette át a műhelyt halála után, ő tudta a zománcok titkát. Móricz
Zsigmondnak is készítettek étkészletet.
Vallás
Maca néni kezdetben nem volt vallásos. Anyuka egyszer vasárnap hívta misére. Azt felelte: Irén megbolondultál?!
De volt egy álma. Megjelent neki Jézus a kereszten. Lehajolt hozzá és azt mondta, hogy ne dohányozzon többet. Ez úgy hatott, hogy rögtön abba hagyta a bagózást és olyan vallásos lett, hogy példaértékű.
Tamás bácsi is. Segítették a papokat, apácákat, őszinte hitéletük volt. Meg volt már beszélve, hogy melyik szeretetházba mennek ha megöregszenek, ahol apácák ápolták volna őket, sajnos ebből nem lett
semmi. Tamás bácsi meghalt hirtelen, Maca néni a házat úgy adta el, hogy tartási szerződést kötött a
vevővel. Ez nem vált be. Az apácákat szétzavarták a kommunisták, a rendház nem működött. Végül
Maca nénit unokaöccse Lonci fia fogadta be Mezőtúron, ahol meghalt.
Mint említettem szerették a gyerekeket maguk körül. Odavették Loncit Szegedy Ilonát, Maca néni özvegyen maradt Rózsi testvérének leányát. Rózsi néni varrásból tengette életét és tbc-s fiát Lulut. Lonci
nagyon szép kislány volt. 4 polgárit talán kijárt, aztán Túrra került. Segített a boltban árulni a kenyeret. Megtetszett Molitorisz Gyulának, egy túri pék fiának, ki jóval idősebb volt Loncinál és ráncos,
aszott képű, kiélt pofa vagy 30 éves a 16 éves menyasszonyhoz. Maca néniék jónak látták, hozzáadták
feleségül. Gyula nem változott, folyton eljárt otthonról pecázni a Körösre. Sorra jöttek a gyerekek,
három fiú, nem egészen jól sikerült kivitelben. Rózsi szemrehányást tett Macának, hogy szabadulni
akartak a lányától. De hát ő mint anya se ellenezte a partyt. Lonci elvált. Hozzáment egy polgári iskolai
tanárhoz. Tüdőbajt kapott apjától Szegedy Lajos festőművésztől (rokona Sz. Rózának) örökölt tüdőbajában ez a gyönyörű asszony meghalt fiatalon. Talán 40 éves ha volt.
Ezután Lulut Lonci öccsét vették magukhoz. Ő is tüdőbajos volt. Csontváz sovány.
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Kitanulta a pék mesterséget Tamás bácsi
mellett majd a Magyar Úriasszonyok Lapja
ügynöke lett. Lulu udvarolt Mezőtúron több
leánynak. Velük szemben volt a Leányiskola. Maca néni egy meleg napon zongorázott
szerelmes slágereket. Az internátus ablakából kihajolva hallgatták a lányok.
Lulu odament az ablakhoz. Azok integettek és kérték játsszon még. Lulu eltűnt s a
dal szállt, majd újra az ablakhoz ment, hajbókolva fogadta az ünneplést mikor Maca
néni hirtelen rázendített a dalra.
Kiderült a turpisság. Lulu méltatlankodva
mondta:
- Maci néni, miért csinálta ezt?
- Hogy ne dicsekedj idegen tollakkal.
Lulu visszajött Pestre, betegeskedett, rövidesen Tbc-ben meghalt.
Pável Jancsit
unokatestvéremet is 1 évig nevelték, amikor keresztmamáék válófélben voltak.
Sipos Imre tusrajza a templomról (1940)
Jancsi gyáva gyerek volt az iskolában,
egyszer megverték a gyerekek. Maca néni azt mondta, ha még egyszer hagyod magad megverni én
pofozlak meg. Jött is ragyogó pofával egy nap Jancsi.
- Máma nagy verekedés volt.
- Na meséld már mit csináltál?
- Elbújtam a pad alá.
Felsült a menedzser.
Lipnik Manyi
unokatestvérem fél évig volt nálunk. Maca néni gyanakodott, hogy mitől olyan jó piros az arca? Manyi
azt mondta semmitől. De Maca megtalálta a piros szőlőzsírt a fiókjában. Manyi nemsokára hazament
Az udvar
Az udvar tele volt papsajttal. Virágot vetni ide nem lehetett, mert a nagy kocsi ha beállt az udvarba
időnként, amelyik a kemence fűtéséhez való hasábfákat hozta, úgyis letarolt volna mindent. Kellett a
fordulásához is bőven helyet hagyni. Másrészt a kemencéből kihúzott faszén pora is belepte a földet, bár
az izzó parazsat egy lyukacsos vaskorba téve egy vashordóban lefojtották, mégis mikor a vevőknek kimérték, a pora belepte körülötte a földet. A farakás előtt meg letiporták a földet az inasok a tönk körül, csupa
faszilánk volt itt a föld, a szemétdomb is nagy helyet foglalt el.
Keresztmama
Még magukhoz vették Keresztmamámat, Margitot, amikor elvált Pável Bertalan nevű férjétől és agyvérzést kapott. Meghalt élettársa Vass Sándor, a fiai hazamentek Orosházára, elkótyavetyélték a holmikat. Jancsi felhozta mamáját Pestre. Igen ám, de Mári, a meny nem szívlelte. Pláne azután, hogy Jancsi
beleszeretett egy tanítónőbe. Ez sokkal hozzáillőbb volt, mint öreg felesége. Be is mutatta anyjának
jövendőbelijét. Keresztmama örült fia boldogságának. Igen ám, de Jancsi egy gyenge pillanatában
bevallotta félrelépését Máriának azzal, hogy anyja is tudott róla. Ettől kezdve keresztmama neve „vén
kerítőnő” volt Márinál. Keresztmama sokat kesergett nálunk, hogy milyen pokol az élete. Hozzánk
nem jöhetett lakni, mert Apuka keresetéből alig futotta a 4 tagú családunkra is. Így Tamás bácsiék el-
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vitették, hogy nálunk lakhat. Leköltözött Keresztmama hozzájuk. A kegyeslelkű Maca néni nem tudta
elfelejtetni menyasszonykori megbántását és most ő keserítette meg Keresztmama életét, ki elment
tőlük Józsi bácsi megözvegyült feleségéhez a Rózsikához. Ők mindig megértették egymást. Rózsika
megápolta becsülettel a nagybeteg keresztmamát, aki rövidesen meghalt nála Szentesen.
Kérésére a fejfára Kovács B. Margit nevet írtunk.
Tamás bácsinak volt egy mondása: Én óriási jó ember vagyok, de tudok óriási rossz is lenni. Ebben az
esetben őrlődött a két asszony között.
Vasútállomáson
Vasárnap délután szórakozásnak számított, hogy a gáton elsétáltunk a vasútállomásig. Itt egy sorompó állta utunkat, de mi azt mondtuk a MÁV-osoknak, hogy eljöttünk megnézni megjött-e a vagon fa,
amit a pékség üzemeltetéséhez rendeltünk, mert gondoskodni kell a fuvarról. Ezzel a csellel besétáltunk az állomás épületében levő restibe, ahol mi lányok 1-1 pohár málnaszörpöt, a nagyok sört ittak.
Aztán hazasétáltunk a Vasút utcán.
Az állomás háta mögött várakoztak a hintók a fuvarra és Miskolci taxisnak két kocsija. Mi ha érkeztünk, mindig előre tudattuk és kijött elénk valaki. Laci a pékinas pedig talicskán hazatolta a bőröndöt.
De ha később taxit fogadtunk, csak annyit kellett mondani, hogy Kovács pékhez megyünk a Nagylány
iskolához. Mindenki ismerte őket. Tamás bácsi kifizette a viteldíjat és borravalóul finom kifliket adott
a taxisnak.
Piacra járás
Nyáron a piacra járás főeseménynek számított. Rendszerint Maca nénivel mentünk, később Szirmai
bácsival. Vele nem szerettünk menni, mert a kofák tejfölös ibrikjébe kisujját beledugva lenyalta a kóstolót. Jó-e a tejföl, kedves?- Jó bizony. – Jó, mert nem bánt senkit- felelte az öreg és odább állt.
De a kofákban is volt hiba, volt, hogy „ott felejtette” a nagy kést a mérlegen.
Az ismerős fiúk ott ácsorogtak biciklijükkel a piactér árnyas fái alatt a sarkon. Sokszor csatlakoztak,
hazáig kísértek, segítettek cipekedni.
Görögdinnyék
A görögdinnyéket a Vásártéren vettük, a bolti soron. Itt árultak 15-20 kg-os uradalmi fajdinnyéket,
vörös belű, kevés magvú, mézédes dinnyéket. Nem lékeltettük meg, mert otthon a vödörbe téve leeresztették a kerekes kút vizébe hűlni. A kút a jégszekrény, madzagon lógott bele vászonzacskóba tett
túró, vaj, zöldség.
Fürdés
Az udvar közepére kitettük a nagy teknőt, amit előzőleg jól beáztattunk, hogy ne folyjék. Ennek langyos vizében különösen, ha már nem volt forgalom még a nagyok is megfürödtek.
Mi gyerekek uszodába is mentünk néha, de itt sok csibor volt, ezért szívesebben jártunk a Berettyó
partra a kubik gödrökhöz a vasúti hídon túlra. Tamás bácsi és Maca néni is velünk jött. Mindnyájan
tudtunk úszni és a jó folyóvíz felfrissített minket.
Túri mulatságok
Tamás bácsiéknak volt egy kis földjük, amit felesbe kiadtak művelni.
Az elszámoláskor egyszer Magdi is kiment Túrtőbe.
Maca néniékért kijött a feles kocsival és egy jó órát kocsikázás után értünk ki. Nagyon szívesen láttak
minket, túrós lepényt sütöttek a tiszteletünkre. Mindig úgy kínálták, hogy használja Kovácsné as�szonyság, használja. Mi meg használtuk, hogy üres maradt a tál.
Horváth Sanyiék minden nyáron birkavacsorát rendeztek barátaiknak. Magdi így ír: Sanyi bár elutazott, de reméljük jó lesz a birka borjú nélkül is. A nagy melegtől szinte betegek vagyunk, egész nap
dinnyéztünk. Este meg Hohétól hordjuk a fagylaltot. Tegnap este is háromszor bementem három ötvenesért. Mire hazaértünk a sarokig, elfogyott. Uccu vissza mégegyszer.
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Maca néni kigondolta, hogy legjobb sora a tanárnak van, Magdika legyen tanárnő, 2 egész hónap
szabadsága lesz. Magdi megfogadta a tanácsot és az is lett.
Az asszonyok szívesen jártak hozzájuk, mindig jött valaki, akivel receptet, kézimunka mintát, kottát
lehetett cserélni. Mindennap jött a Pesti Hírlap, aminek vasárnapi képes melléklete volt. A fő csengő,
no meg a hetenként megjelenő izgalmas 28 filléres sárga regény. Ennek minden számát megvették,
eleinte az ebédlőben levő tálaló aljában voltak a könyvek, majd felvitték egy ládába a padlásra, onnan
meg a II. világháború alatt a lakosok elvitték.
Moziba ritkán jártunk, bár a Mészáros mozgót jéggel hűtötték, kellemes volt. Az akkori cowboy filmek tartalmát szívesen elmesélte nekünk gyerekeknek Kálmán inas. Hogy Harry Piel, hogy menekült
meg az indiánok elől, mikor összebéklyózta lova lábait, úgy szánkázott le vele egy szakadékba. Mivel
Kálmán elég primitív volt, az ipse szóval jelölte a többi szereplőt, így a történet kissé zavaros volt.
Magdika esete a hadnaggyal 1941. VIII. 2.
„Este Maca nénivel elmentünk sétálni. Mikor jövünk haza, szemben a házzal a Leányiskola falát támasztja egy hadnagy biciklivel. Mivel Tamás bácsi zongorázott éppen, mi is behúzódtunk az ebédlőbe
és kinéztünk az ablakon. Egyszer csak látjuk, hogy jön át a katona. Nekitámasztja a biciklit a falnak és
bekönyököl az ablakon elém. Nagy barátságosan elkezd beszélgetni. Én szóhoz se tudtam jutni, csak
hátrább léptem, de Maca néni megmondta neki, hogy úgy látszik eddig csak cselédlányokkal volt dolga
és hogy nem ismerjük, menjen el. Akkor éreztük, hogy hiszen ez részeg! Becsuktuk a belső ablakot,
de a katona rendíthetetlenül ott könyökölt és verte öklével az üveget, hogy nagyságos nyissa ki, csak
egy szóra.
De azt is láttuk, hogy a revolverét szedi elő és elkezd számolni, hogy Állj! Egy, másfél... Na ennek a
fele se tréfa, még belő! Kiszaladtam és becsuktam a kaput. Nem adtunk életjelt és bár sokáig állt ott,
de aztán elment. A szomszédoktól tudjuk, hogy máshol is folytatta. Valami Buday István zászlós vagy
hadnagy nem tudom én, csak azt sajnáltam, hogy részeg volt, mert a pofája elég csinos volt, de csak
úgy dűlt belőle a borszag.
Az öreg Szirmai bácsi megindult a szobákon keresztül pont az ablakkal szemben imbolyogva, hogy
Macuskám! Hol vagy Macuskám?
Maca néni meg a faltól kiabálta: Apa, az Istenért, menjen el onnan!
Az meg csak ment neki a pisztolyosnak. Szerencsére nem lőtt. Bejelentették a viselkedését mások, a
katonaság megbüntette fegyver jogtalan használatáért.
Az első szerenádom
A házuk ablaka a Hattyu közre nyilt. Itt lakott egy kertes házban Homik rendőr a családjával. A fiát
Ferinek hívták, szép barna hajú, barna bőrű gyerek volt. Magyarosították nevüket Hatvanira. Ez a Feri
minden vasárnap mise után ott áldogált a templom előtt, megvárta még kijöttünk és hazakísért, de az
esti korzózások alkalmával is hozzánk szegődött. Ezen az emlékezetes nyáron 15 éves voltam.
Feri elvitt mindet csónak kirándulásra a Berettyóra. Tamás bácsit, Maca nénit, Magdit és engem.
Nagyon tetszett ahogy Feri evezett, jó alakja, szép barna bőre, imponáló ereje, ahogy húzta a lapátot.
Hazaérve persze alig vártuk, hogy ágyba kerüljünk. Vasárnap a mise után szemrehányást tett Feri,
hogy nem fogadtam a szerenádját. Néhány zenélni tudó barátjával Maca néniék utcái ablaka alá állt szerenádozni, de semmi jelt nem kapott. Nem hát, mert az ebédlőben nem aludt senki, ez után jött Maca
néniék hálószobája, a piros köves szoba és végül a fehér bútoros leányszoba udvarra néző ablakkal. Itt
aludtunk mi lányok. Hogy hallottam volna a szerenádot? Ez volt az első szerenádom története. Pedig
ha meghallom biztosan egy percre felvillantottuk volna a villanyt. Nekem tetszett a Feri
Később, sok év múlva Pesten találkoztunk. Rajta zászlósi egyenruha volt és felkért táncolni a klubban. Néhányszor ezt megismételtük, ő hazakísért és elmesélte, hogy milyen szerelmes volt belém.
Olyan betegsége volt (haemofilia), hogy mindig vérzett az ínye és a foga elől véres volt, ez taszított. Kikerült a frontra, ahonnan írt pár lapot, de ekkor már Lajos menyasszonya voltam, amit megírtam neki.
Többet nem ír. Később hallottam, hogy a Honvédelmi Minisztériumban gh-s századosként dolgozik,
megnősült és rövidesen meghalt.
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Tamás bácsi mandulája (Magdi leveléből)
Kedden délelőtt veszi ki Jelinek Tamás bácsi manduláját. Rettenetesen izgulhat, mert a múltkor vele
húztam el a csirke húzós csontját és kérdem, hogy van-e titkos óhaja? Azt kivánné, hogy reggelre sorvadjon el mind a két mandulája. Hát lehet akkor csodálkozni, ha én húztam el a bunkóját?
Szirmai bácsi, az öreg Szamák vagy a Szent Öreg
Fentiek mind Maca néni apját jelölik, ki kinek hívta. Szakmákról magyarosított a család Szirmaira.
Az öreg Fhüringiai szabómester szikár, csontos kegyetlen ember volt. Miatta ugrott le a Murányi u. 22.
első emeletéről Irén lánya, mikor már nem bírta, hogy örökké
marja amiért vak zenész albérlőjüktől gyereket várt. Lejárt hozzánk is néha látogatóba, egyszer
Apuka megelégelte és felállt az
asztaltól,- Na, Isten vele Szirmai
bácsi- és kezet rázott vele, a vendéggel. Anyukám ezen megütközött, de nevetett is rajta, hogy a
házigazda búcsúzik.
Maca néni már magukhoz vette. Az öreg Szirmai kapzsi volt.
az ebédnél, amit már nem bírt
megenni, kis tányérokon eldugdosta a szekrények tetejére, aztán elfeledkezett róluk. Ha újabb
kistányért rakott fel, hátrébb toKovács Birkás család - Irén és Tamás
lódtak a régiek. Így kerültek elő
szőrösen mákos tészták, penészesen rántott húsok, főtt kukoricák. Mégis örökké elégedetlen volt.
Elhatározta, hogy ír egy névtelen levelet Tamás bácsinak. Másnap ki is hozta a postás a bélyeg nélkül
feladott, jellegzetesen keresztbe írt lapot, amit egy másik régi lappal, amit Szirmai bácsi zsebében hordott, véletlenül összefogott és újra feladott. Így a postás egyszerre két lapot is kézbesített.
„N. Kartárs! Már megbocsásson, de nem való, hogy egy ilyen jól kereső pékmester a segédjét küldje
vízért a kútra, ahelyett, hogy fogadna valakit. Megszólják érte. Egy jóakarója.”
Persze az elváltoztatott írás dacára rögtön rájöttek, honnan fúj a szél. Ettől fogva „N. Kartárs”-nak
hívta apósát Tamás bácsi.
Az após nagyon szerette a sárga kötésű Pesti Hírlap detektívregényeket, 28 filléreseket, olvasni. Azonban elég figyelmetlen volt ahhoz, hogy mi Tamás bácsival tréfából egy másik kötetet csempésztünk
a veranda párkányára. Ugyanúgy fejjel lefelé kinyitva, nem vette észre, mikor újra olvasásba kezdett,
hogy miféle folytatása van a mesének. Nyugodtan olvasott tovább a mi legnagyobb mulatságunkra.
Lévay fényképész
a Roxynpatika mellett. Ide vittük kidolgoztatni a filmeket. Egyszer nagyon kapacitált, hogy engedjek
a kirakata részére egy ingyen fotót csinálni rólam.
Maca néni hallani se akart róla, mert mi lesz ha egy szoknyapecér vesz a képből, felakasztja a szobája
falára és azzal dicsekszik, hogy „nőm volt”. Oda lenne a jó hírem. Így nem lett belőle semmi.
Újra felesről
Magdi híradó: A feles a trágyahordó kocsival jött be értünk, mert az nagyobb. A vásárszéli körhintánál megbokrosodtak a lovak, majdnem kifordítottak a hintóból. Maca néniéknek 5 hold földjük van,
fele búzával, fele zabbal és kukoricával bevetve.
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A borbély és manikűrösnő
Till borbély rendszeresen járt megborotválni Tamás bácsit, a manikűrösnő is hetente jött, mert egy
üzletasszonynak rendesek legyenek a kezei. Tőlük hallottuk a helyi híreket a környező családokról.
Az esti Mezőtúr
A város megélénkült. Legelőszőr a csorda jött haza. Az asszonyok a kapuban várták a jószágot és
terelték befelé. Kolompszó és porfelhő járt a nyomukban. Mikor ez elült, kinyitották az ablakokat,
szellőztettek, a ház elejét nyolcasokkal locsolgatták a virágokat is, hogy felfrissüljenek. Az emberek
kiülnek a ház elé székekre vagy kispadra beszélgetni, aztán megkondult az estéli harangszó. Mi a
katolikus templomét hallottuk az udvar felöl. Drága jó református templomunk -ahogy a túriak hívtákerősebben harangozott. A Városháza tornyából felhangzott a toronyőr kürtjele. Elcsendesedett a város.
Csapó Lajos
Csapó Lajossal a 9-es számú rőzsecsomónál ismerkedtem meg a Berettyó partján. A kubik gödrökben
úszkáltunk családostúl, majd Magdikával a gát oldalán levő 9-es rőzsecsomó mögé mentünk átöltözni.
Egy pizsamás férfi állt meg a töltésen és minket nézett.
Nagyon kérem ne öltözzenek még. Egy Túri szépségről szeretnék fényképet csinálni a Rádió Élet
számára- mondta. Nyakában lógott valóban egy táskagép.
Nincs is film a gépjében! – kiáltottam vissza, aztán törülköztünk tovább
A beszélgetésre Maca néni átjött hozzánk a gát túlsó oldaláról.
Mit akar ez a férfi? Majd én elintézem.
A férfi eltűnt s mi felöltöztünk. Ahogy visszamentünk Tamás bácsihoz a partra, ott láttuk beszélgetni
az idegennel.
Bemutatom nektek Csapó Lajos urat, – mondta. Aztán mégis lett fénykép, méghozzá csoportkép,
családostul.
A férfi 26 éves volt, kopaszodó, bánatos nagy orral, görbe lábakkal, habtesttel. Pont nem az én esetem
16 éves koromban. De Maca néni kikérdezte az adatait és látta, hogy nőtlen zeneszerző. Ebben nagy
fantáziát látott és rábeszélt, hogy ne üldözzem el.
Ha másnak nem, ugródeszkának jó lesz. Bekerülsz a művészi életbe Pesten általa.
A vége több éven át tartó nyűglődés volt. Mást se írtam Csapó úrnak, mint szakító leveleket. Ő aztán
vagy anyukámhoz ment sírdogálni, aki megszánta és beprotezsálta újra nálam, vagy Maca nénihez,
aki szintén nagyon pártolta. Életrajzomban leírom történetünket bővebben. Egyik legérdekesebb epizódja, amikor Tamás bácsi beleseggelt a rózsákba.
A Kőrös zsilipjéhez mentünk fürdeni Csapó úrral együtt. Útközben a virágpiacon vett egy-egy
rózsacsokrot a hölgyeknek. Már útközben szerettük volna eldobni az egyre hervadtabb virágokat,
melyek szúrták a karunkat. Mikor kiértünk Csapó szerzett egy bádog pittlit az ottani bódé árustól,
abba vizet mert, majd a hervadt rózsáit beletette. Hogy árnyékban legyenek a földre tett pokróc egyik
sarkával árnyékot csinált nekik. Tamás bácsi utánunk jött biciklizve a gáton. Irtó melege volt. Izzadt
nagyon, nagy lendülettel lehuppant a takaróra, de mint akit tarantella csípett meg, rögtön fel is ugrott
a seggét fogva. Ráült a rózsákra és a tüskék megszúrták, a víz is kiömlött.
Elkáromkodta magát a jó ember. Ki volt az a marha, aki ide tette a rózsákat?! Maca néni kézzel
lábbal jelezte, hogy a marha nincs messze, főkép hallótávolságon belül van. Csapó új vizet hozva
kiegyengette a préselt szirmokat.
Írt hozzám több verset, nótát, ezek a búsongó magyar nóták voltak. Többször nyilatkozott, ami akkor
nagy szó volt. A mamák alig várták, hogy a férfi nyilatkozzon. Hát ő megtette. Hogy engem el akar
venni feleségül. De én nem akartam hozzámenni.
Intelligencia szintje a béka segge alatt volt hozzám képest, bús természete se pászolt hozzám. Nagy
nehezen elváltunk, s ő megnősült. Elvette egy hozzám valamicskét hasonló Ilonkát Túrról. Ilonka se
volt boldog vele, megszeretett egy csendőr hadnagyot, aki Budapest ostroma alatt meghalt. Ők elváltak. Csapó eljött hozzánk és elvitt Magdikával vidéki rokonainkhoz. Ezért hála és köszönet neki, mert
magunktól nem mertünk volna elindulni. Haza jött Dala Lajos vőlegényem, Csapó kiment Németor-
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szágba. Pont a nászutunkon voltunk Mátraházán, mikor egyik barátja nálunk járt. Lajos küldött, hogy
Évikét vigyem magammal ki hozzá. Anyuka megmondta, hogy Évike boldog asszony és kérjük Lajost
ne háborgassa.
Lajos elvett egy német özvegyasszonyt, kimentek Amerikába Clevelandba, született egy Szonja nevű
leányuk. Már Lóránt felesége voltam, mikor Pesten a Magdiéknál járt egy férfi, hogy nyomoz Sipos
Évike címe után Lajos barátja megbízásából. Megkapta a címemet. Ettől fogva ritkán levelet váltottunk. Ő elküldte műveit, amiket a Nemzeti Múzeum zenetárában letétbe helyeztem. De küldött csomagokat is a gyerekeknek, felfújható állatokat, nekem brossokat, szép képeslapokat. Azt írta a levelében c. hozzám írt nótáját játszották az amerikai rádióban is. Aztán rákban meghalt.
Csapó az Erzsébet ligeti nyári vendéglőben. (Magdi Híradó)
„ Búsiékkal (unokatestvére) volt kinn. - Kis Magdika hogy megnőtt!
Hát- mondom- a lányok az ágy alatt is megnőnek, pedig én még oda se bújtam. Meg, hogy szeretek-e
táncolni? – Még nem csinálom olyan régen,, hogy véremmé vált volna- - feleltem, - de azért szeretek!
Kicsit régimódiasan táncolt. A kezem a csuklón felül fogta, úgy, hogy lógott le, mintha szolgálnék és
közbe nagy félköröket lóbált ki. Na, decsak egy fél kört mentem vele, mert lekértek. Jött egy orvostanhallgató is. Közben szünet volt, meg cigányzene. Jazz csak háromszor öt - tíz percig. Közben a régiek is
visszakértek és így nem maradtam a nyakán senkinek. Egyszer csak mi csendült fel a cigányok húrján?
Mit sír a hegedű száraz fája? – A bánatom egy szép este…
Később láttam Csapót agyazott a cigányokkal. Gondolom pénzt adott, aztán ő el is ment.
Julcsi néni holdkorossága
Maca néni barátnője volt a Horváth szabó felesége, a Julcsi néni. Az volt az igazi holdkóros. Az éjjel
minden titkát kibeszélte. A férje erre rájött és kész hecc volt, mikor a Julcsi néni felült az ágyában, a
férje kérdéseket adott neki és ő meg felelt rá.
Pödört vagy csavart cigaretta
Senator cigaretta papírért jártunk a Bánó trafikba vagy 1 doboz hüznit kértünk, ami kész cigarettapapír
hüvelyek voltak. 1 pakli Balkán pipadohány 58 fillér volt. Aztán a veranda asztalon elkezdődött a
szertartás. A zsanéros dózniból (pléhdoboz), melynek fedele rugóra járt, kivették a fedékhez kis lapos
rúddal szorított papírt. Ebben elrendezték a dohányt, hogy ne hulljon ki, ne bökje át a papírt. Szoros
rudacskába göngyölték és a nyelvükkel megnedvesítették, összeragasztották. Ez volt a pödört v. csavart cigaretta. A másnak pödört cigarettát az illetővel kellett megnyálaztatni. A töltött cigaretta úgy
készült, hogy a hüznit ráhúzták a dohánnyal töltött, nyitható – csukható bádoghüvelyre. Előzőleg a
finánclábakat gondosan eltávolítva a dohányból – és nem nagyon szorosan megtöltötték a hüvelyt.
Rendszerint az egész dobozt egyszerre töltötték meg. A töltő fém vályut egy fapálcika segítségével
tömködték meg.
Püspöki látogatás
Bérmálni jött a püspök Túrra. A szent asszonyok összejöttek és azon tanakodtak, micsoda finom
falatokkal tiszteljék meg a díszebéden a püspök urat. A legjobb sütőasszonyok vállalták a készítést. A
finom tyúklevestől a drága tortákig minden falat szem szájnak ingere. A püspök úr gyomorbajos volt,
hozzá se nyúlt semmihez. Hát ez nagy fájdalom volt a híveknek.
Magdika a piacon
A piacon egy kofánál szőlőt vettem, figyeltem, hogy jól méri-e? Még le is vett egy kis bilinget a kilóról.
Hazaviszem, megmérjük, hát még 70 deka sincs. Mikor visszamentem, hogy mérje csak újra, nagy
zavartan mondja, hogy hogyne lenne kevesebb, mikor két kést felejtettek a mázsán. Szó nélkül kiadta
a hiányt és gondolom, ahogy elmentem a két disznóölő kést visszaejtette a mázsára.
...folytatás a következő számban
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HÉTKÖZNAPOK MESTERSZÁLLÁSON-1988 (2013)
A „TÁNCSICS KRÓNIKA” 1988 évi 3. száma egy egész oldalon Mesterszállás községet mutatta be a termelőszövetkezet dolgozóinak. A cikket egy most megjelent könyv apropójából ajánlom figyelmükbe.
Mezőtúron a Közösségi Házban 2013. október 2-án Kovács János „Hétköznapok” című könyvének
bemutatóján vettem részt.
Kovács János a mesterszállási könyvtár és művelődési ház vezetője, 1990 óta foglalkozik újságírással
és szerkeszti a helyi lapot.
A terem megtelt helybeli, mesterszállási és nagykunsági emberekkel. A könyv ötszáz oldalon ír a
Nagykunságban élő emberekről, amelyet Rideg István irodalomtörténész méltatott, akihez több közéleti személyiség kapcsolódott.
Kovács János az maradt, akit 1979 óta ismerek. Ősz hajú, csendes, szerény, inkább írni, mint beszélni
szerető ember. A könyvbemutató csúcspontja Szabó Viktória és Olasz Ákos mesterszállási tanulók
énekszámai illetve versmondásai voltak, akik könyvében is szerepelnek.
A rendezvény végén kellemesen elbeszélgettünk és megkóstoltuk a mesterszállási asszonyok süteményeit.
Kovács János könyvének megjelenéséhez szívből gratulálok. Kölcsey Ferenc gondolataival ajánlom az
olvasók figyelmébe harmadik kötetét:
„Az aki életében sokat érzett és gondolkozott;
s érzeményit és gondolatait nyom nélkül elröppenni
nem hagyta: oly kincset gyűjthetett magának, mely
az élet minden szakában, a szerencse minden
változásai közt gazdag táplálékot nyújt lelkének.”
- Mlinárcsek János -

A könyvbemutatón Rideg István irodalomtörténész (balra), Kovács János a könyv szerzője és
Berczeliné Boldog Mária aki a rendezvény levezetője és főszervezője volt.
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Kovács János a Hétköznapok című kötet szerzője

Mesterszállás
A Táncsics Termelőszövetkezet három település közös gazdasága. Mesterszállás, Mezőhék és Rákócziújfalu határát járják a téesz gépei, e községek földjein gazdálkodnak a Táncsics- tagok. Lapunk most
arra vállalkozott, hogy elkövetkező számainkban bemutatjuk a termelőszövetkezet vonzáskörzetébe
tartozó három települést. A sort Mesterszállás nyitja.

Életkép 1988-ból
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A könyv- amiben lapozgatok- sokat elárul a faluról. Soós Imre állította össze az egri egyházmegyei
plébániák történetének áttekintését, ritka szép kötésben teszi elém Andrási Lajos plébános, a templommal szemközti öreg lakás fogadó szobájában. Már maga a lakás is izgalmas darabka történelem,
hiszen a régi papírok szerint éppen kilencven esztendős. Mérete szerint ugyancsak tehetősebb népnek
kellett már akkor erre élnie, ha ilyen tekintélyes otthonnal lepték meg akkor káplánjukat. A területet
Puszta-Mesterszállásnak hívták abban az időben, s ennek meg is van az oka.
De tartsunk sort, ha már előttünk a hiteles könyv, amiből a nem is olyan közeli múlt is világosabbá
válik. Ismereteink szerint 1347-ben kelteződött az első oklevél, amely a vidékről említést tesz.
Onnan tudhatjuk- vagy inkább sejthetjük csak- a település nevét. Az irat szerint a Csertán nemzetiségből származó Kuchmeg (Kecsmeg) kunnak adatik engedély arra, hogy Töttös mester birtokára
átköltözzék. (Akiről viszont tudni kell, hogy visegrádi várnagy és pilisi főispán egyszemélyben, s mint
ilyen, királyi szolgálataiért kapta volna birtokul Mesterszállást.) Innen már csak egy lépés: a „sátor
alatt lakó” tizenkét kun egyike lett volna bizonyos Mesther nevű, akiben a község névadóját tisztelhetjük. Vagy mégsem? Nos, az oklevél nem ad mindenre feleletet. Így azután az is elképzelhető, hogy
Töttös mester titulusából maradt volna meg a név, s így még ófrancia vonatkozása is van, lévén a mester szó ófrancia eredetű. Jelentése: tanító, elöljáró, vezető. Ki-ki szíve szerint fogadja el a kedvezőbbnek
tetsző magyarázatot. Hanem ha már búvárkodunk a múltban, lelhetünk még néhány igazgyöngyöt.
Az ezerötszázas évek végén török iratok templomos helyként emlegetik. Akkortájt előbb tizenkét majd
tizenhat portát számolnak össze, ötven esztendő múltán viszont már puszta megint. Nem sokkal később Forgách nádor engedélyezi a terület megszállását, de az ezerhatszázas évekre ismét lakatlanná
válik (Templomának romjait még látja az arra akkoriban utazó.)
E viharosabb időket nyugodtabbnak mondhatók követik. Jászapátiban 1717-ben határozzák el néhányan magukat, hogy földet foglalni elindulnak erre a vidékre- bár a tanyák építését tiltják a rendelkezések. De hogy valamiképpen csak megtelepedhettek itt, Kunszentmárton határában a jászok- keveredvén esetleg a kunokkal?-, arra bizonyíték, hogy 1869-ben Alsó- és Felsőrész is iskolát épít magának. Ahol pedig iskolára áldoznak, ott már otthon érzik magukat az emberek, az bizonyos. De nem
csupán a tudományokban gyarapodnak Mesterszálláson, hanem lélekszámban is. Különben miként
húzhatnák föl magukat a huszadik századhoz közeledvén-1895-ben-templomunk falait? Egy templom
megépítése valaha a kis közösségek legnagyobb erőpróbája volt. Nem csupán pénzzel, hanem kétkezi
munkával teremtették meg a csöndesedni szándékozó lélek hajlékát.
Kellett is valamiféle közösségi összetartó erőnek lennie, ha a nem éppen szép emlékű ötvenes évek
elejéig tizenhárom féle kör működött ebben a faluban. Javuk önálló helyiséggel, benne könyvtárral,
aminek könyveit haszonnal forgatták a helybéli gazdák. E köröknek az adminisztráció vetett véget,
föltámadásukat pedig nemigen szorgalmazták azóta sem. Talán mert azok a régi közösségi érzések is
megváltoztak…? Nem falujárásunk dolga, hogy ebben igazságot tegyünk. „Csinálni”, „megvalósítani”
a közösségi érzést nem lehet. Az vagy ott van az ember lelkében, vagy nincs.
Itt kell lennie valamennyinek mindenképpen, hiszen az utcák rendezettek - ahogy mondani szokás-,
a porták java takaros vagy még takarosabb, s virágok mindenütt! Nem tudom, hogy esős őszökön, latyakos teleken milyen arcát mutathatja Mesterszállás, de így június elején igazán szép.

A jövő letéteményesei – vajon hová vonulnak?
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Szabó Péterék háza-udvara nem rí ki a környezetből. Jóval módosabbnak mutatkozó épületek is akadnak. Öcsödi születésű, ötvenes évei elején járó, vendéglátóm szívesen fogad, hogy egy kicsit elbolyongjunk a közelmúltban, élete állomásait számba vegyük, s ezzel a falu legújabbkori történetébe is
bepillantsunk. –Ötvenkilencben tulajdonképpen befejeződött a kollektivizálás- ültet le a hűvös nagyszobában élénk szemű házigazdám, a szövetkezet egykori elnöke. – Jókora tanyavilág volt jobbára
csak középparasztokkal, úgy húsz holdig. Ennél módosabb gazda csak kevés akadt. Volt még néhány
kereskedő, tanító- egyszóval földnélküliek, meg azután béresek, csekély számban.
- Könnyen ment?
- Mármint a kollektivizálás? Nagyon nehéz volt! Ragaszkodtak a nagy szorgalommal művelt birtokocskához. Ami a rossz hangulathoz párosult: előbb a földet vették el, azután pedig jött az ostoba
intézkedés, hogy tudniillik szüntessük meg a tanyavilágot! Gyerünk be a faluba! Bizony, volt erőszakoskodás. Nagy kabátban forró kályha mellé ültetés, zaklatás. Volt itt minden, ami akkor másutt is.
Sajnos.
- De ma sem mondtak le a mesterszállásiak a gazdálkodásról!
- Nem bizony! Megmaradt a józan, paraszti szemlélet. Itt azt mondja az ember, hogy anyjuk, akkor
vagyok nyugodt, ha van egy kis pénz a sublótban. Ahhoz pedig minden körülmények között termelni
kell. Hát ki-ki jószágot tart kicsiben és nagyban, földet vállal.
Szabó Péterék gazdasági udvarában is akad hízó (csöpp malacokkal), van kertjük a zöldségféléknek,
de béreltek fűszerpaprika földet s „fogtak” kukoricát, hogy a malacnak, baromfinak legyen elesége.
A malomzugi kertet már ne is említsük… Ahhoz képest, hogy Szabó Pétert szorongatja a betegség,
ugyancsak bátran vállalkozik - ha családostul is - a kemény munkára. Muszáj - mondja -, a gyerekek
miatt. Segítik őket, ahogy tudják, de így van ezzel más is természetesen.
Így azután már érthető, hogy ezek a szorgalmas emberek - ezren élnek itt - éppen húszmilliós betétállománnyal rendelkeznek, s ehhez képest csekélyke kölcsönt vesznek igénybe: mindössze egymilliót
évente.
Házigazdám közben már fekete hivatali autókról beszél.
- Nekem azt mondták aktív koromban, hogy gondolkodjon korszerűen. Akik mondták úgy értették,
hogy ha azok a bizonyos fekete hivatali autók érkeznek akkor ki-ki tudja a dolgát. Vadászmester, sörgyári vezető… de talán elmúlt már a csomagtartóban dugott sörök, ilyen-olyan ajándékok kora. Talán…
De mert tanácsi ember is volt, meg mesterszállásinak is vallja magát, hát átkanyarodik a falu ügyeire.
- Mondtam én régebben, hogy építtessünk valamilyen objektumot, mert azt akkor fönn kell tartani
és akkor ez a néptelenedő falu is élni fog! Igazam lett. Ez a húszezres sertéstelep sok embernek ad
munkát. Igaz még többünknek gondot, hiszen a trágya és a szennyvíz bizony nincs kezelve. És akkor
szóljunk csak a tényről: itt a sertéstelep, hatósági hússzékünk is van, de jó ha hetente kétszer olcsóbb
húshoz juthatni. Pedig sok az idős, a kisnyugdíjas ember. Nekik az nagy dolog volna ha gyakrabban
jutnának ilyesfajta „segítséghez”. Azután itt van ennek a gáznak az ügye is. Hát nem joggal kérdezik
az emberek, hogy miért nem kerül be valahogy a faluba? A paprikaszárítóba igen, de a faluba nem?
Talán mi nem vagyunk olyan, fontosak, mint a gazdaság?
***
Feketehalom. Rajta a katolikus templom. Jó volna tudni, honnan a név, de adatra nem lelek. A kövezett följárótól nem messze söprögető idős asszony mit sem tud a dologról.
Ahogy az Alföldön mindenütt becsülete van itt is az arasznyi dombnak. Nem csupán azért, mert
templommal tisztelték meg, hanem mert bokrok, fák, virágok, karéjozzák a halmon álló legnagyobb
építményt.
Falába emléktábla:
Szent Imre herceg halálának 900 éves jubileumi emlékére 1930.
S az emléktáblán bevésve a megszívlelendő idézet.
„Csak az a nemzet lesz nagy és dicső, amelynek tiszta ifjúsága van.”
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Odébb, a párás fényben fémvázon a harang. Belső oldalán, átellenben- ahová a hatalmas nyelv ütfölsárgállik a réz a patina alól. A harangot meg a falubeliek öntötték 1924-ben. Volt okuk rá, amikor
Valser Ferenc budapesti műhelyét fölkeresték. Szomorú okuk. Első világháborús halottaiknak akartak
tisztelegni ezzel a haranggal. Hangja ma is messze száll a sík vidéken.
***
Kiss István tanácselnök nem nyúl papírok után, amikor szóba elegyedünk. „Silabusz” nélkül sorolja:Mesterszálláson a településfejlesztési hozzájárulás évente százhúszezer forint. Nem sokra elegendő.
Útjaink harminc százaléka kiépített, de ha a főutat is beleszámítjuk, akkor
már ötven százalékban megfelelőek. Az idén körülbelül egy kilométernyit
építünk meg. Kilenc éve kezdtük önerősen, akkor portánként tizenhatezer forint volt a tarifa. Nagyon sok! És befizették az emberek. Most ki-ki
amennyit a tehetsége enged, annyit ad hozzá.
Kiszámoljuk, hogy még három esztendeje is a költségek kétharmada ös�szejött a lakosság befizetéseiből, most az ötöde. De az igény itt sem kisebb,
mint másutt. Miért is lenne? Lassan három évtizede létezik vezetékes víz,
most törpe vízmű révén csorran a víz a csapokon. A tanács melletti sorházak- négy lakás- aljában a fodrász, a posta, és egy zöldséges. (Hol vannak
már a valamikori heti piacok? Ahol a tavalyi hó. Az időben. Nincs már rá
szükség, hát el is maradt.)
- Régebben öt-hat családi ház épült föl egy esztendő alatt. Tavaly három.
Fogyatkozásunk évente húsz lélek- néz ki az ablakon az elnök, mintha ott
Kiss István tanácselnök
keresne magyarázatot, a gyülekező, fekete felhőkben.
- A téesz a gazda itt - fordul vissza a szeme rám. - Eljáró alig akad. Kiesik a falu a forgalomból, itt
vége az útnak a Körösnél. Miután Kunszentmárton pusztája volt mindig a község, hát odavaló a kötődés is, viszont Mezőtúrra kell járnunk ügyes-bajos dolgokban. Hanem a közlekedés… Az a néhány
kilométer egy nap!
Sorra vesszük a két klub könyvtárat - jócskán több ott a kötet annál a régi háromszáznál -, a gyöngécske mozit, a fiatalok video-kezdeményezését. S azután az iskola felé kanyarítjuk a beszédet, ahol a
jövő okosodik. Tizenhárom pedagógusból három a képesítés nélküli, lakással várnák a jelentkezőket.
Várhatják, kesereg az elnök, nemigen jönnek. Az iménti okok miatt. Megijedve persze nincsenek, csak
szembe néznek a nehézségekkel. Egy bizonyos: ismerőst, idegent megsüvegelnek a gyerekek az utcán.
Megint valami a régi közösségi szellemből, aminek másutt úgy híjával vagyunk.
***
A falu szélén, az új soron, hatalmas házak, de tán még nagyobb melléképületek. Kézsmárki Andorék
is ott élnek. Hat anyadisznót tartanak- asszony a takarékszövetkezetben, a férj villanyszerelő a termelőszövetkezetben-, így azután szabadidő alig marad, hiszen a paprikát sem kapálja helyettük senki.
Tízesztendős, öreg Zsigulijuk még szolgál.
-Nem luxus az autó, hanem szükséges – érvel a pirospozsgás fiatalasszony-, különben hogyan jutnánk ki a földre, mivel hordanánk a tápot és mivel járnánk el bevásárolni, ha szükségünk van nagyobbacska dolgokra?
Ami lehet akár egy férfiöltöny is…
-Ha mégis marad idő, akkor kirándulunk a kislánnyal. De csak nézzen körbe délután! Itt minden kocsi hátuljában ott lesz a motoros kapa, a permetező. Szorgalmas emberek élnek Mesteren, higgye meg.
Hanem, hogy nekünk a villanyért kettő negyvenet kell fizetnünk kilowattonként, hát ez nem megy a
fejembe…
Minek mondanám, hogy nekem sem? Mit segítene? Semmit. Pedig mióta kérdezi már lent és fönt is
az illetékest a falusi ember! Tisztes választ nem kap.
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A szövetkezet székelykapuján át mindig nagy a jövés-menés

Andrási Lajos plébánossal behajtjuk a könyvet. Mér a nyári zápor is elvonult. A hatalmas
kert fáiról, a futó szőlőről csepeg az eső. - Egymást segítő, jó lelkű emberek- néz végig a főutcán a falura gondolva-, törődnek a másikkal,
segítik egymást.
Ez lehet a megmaradás legfőbb tétele.

- Hortobágyi Zoltán „TÁNCSICS KRÓNIKA” 1988 évi 3. száma

Egy remekmű előtörténete
Ennek az írásnak a megszületésében több tényező is közrejátszott. Február végén egy pesti mérnök
itt járt a községben, a Földtani Intézettől, aki a földrajzi nevek néprajzi változatait vizsgálta, tanulmányozta. Néhány idősebb ember társaságában én is a segítségére voltam a helyi nevek ismertetésében.
Nagy segítségünkre voltak ebben a munkában a felejthetetlen helytörténész, Szabó Imre bácsi írásai
is. Itt felmerült a Mesterszállás és Mezőtúr határában lévő, mára már eléggé lepusztult, leművelt kunhalom is, amelyet Gyilkos-halom néven ismernek.
A másik tényező pedig az volt, hogy március elején a kezembe került a „Nimród” című országos vadászlap egy példánya, amelyben egy kétoldalas cikk a „Mester” Vadásztársaság életével, tevékenységével foglalkozott. Érdeklődve olvastam, hiszen én is ott voltam a december 22-i családi vadászat utáni
ebéden, amikor az újságíró kérdezgette Kézsmárki Ferenc vadászelnököt, Pozderka Gergely vadászmestert és Benke Miklós hivatásos vadászt. A vadászaton kívül még más egyéb dolog is szóbakerült,
így az is, hogy Móricz Zsigmond „Úri muri” című regénye a szomszédos Mezőtúron és környékén játszódik. Én különösebben nem elegyedtem bele a beszélgetésbe, csak füllel-heggyel hallgattam ezeket
a dolgokat, s elsősorban Móricz emlegetésére lettem figyelmes. Ez a nap el is múlt ennyiben.
Amikor azonban elolvastam a cikket, más dolgot is fedeztem fel Móriczcal kapcsolatban, mint az
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„Úri muri” helyszíne. Ezt a rövid részt szó szerint idézem az újságcikkből: „A reggeli után a magas,
bajszos vadászmester kiadta az utasítást, irány tovább a kistölgyesnek. A hajtás vége a Gyilkos-halomnál lesz, ahol megölték a barbárok a juhászt és a kisfiát, amiről Móricz írt „Barbárok” című novellájában – mondja Benke Miklós hivatásos vadász.”
Biztosan félreértett valamit az újságíró, vagy elírta, gondoltam magamban, s ezt fel is vetettem Benke
Miklós barátomnak. Ő azonban felvilágosított, hogy szó sincs félreértésről vagy elírásról, ő ezt pontosan így mondta el, ahogy leírták. Erre már csak nekiültünk a cikk felett és egy csésze kávé mellett a
„Mester” Vadásztársaság irodájában, ahol elég sokszor beszélgettünk már Miklóssal, akit a vadászat
mellett meglehetősen érdekelnek a régi dolgok is.
Még kora gyermekkorom idejéből emlékezem – meséli Miklós –, hogy az egyik nagyapám, Bíró Antal
emlegette ezt a dolgot, valami családi összejövetelen, disznótorban vagy egyéb ünnepségen. Ő ugyanis
Mezőtúr határában született és a Törő-halmi tanyasi iskolában tanult. Ő is a régiektől hallotta, hogy a
Gyilkos-halomnál megöltek egy juhászt és a kisfiát. Bottal agyonverték őket és elkaparták, mint ahogy
Móricz megírta az elbeszélésben. Érdekes, hogy nagyapám soha életében nem olvasta a „Barbárok”
című novellát. Az ő elmondása szerint a Gyilkos-halom erről a bűncselekményről kapta volna a nevét.
Hogy itt agyonverték a juhászt a kisfiával. Ezt végeredményben Móricz Zsigmond is hallhatta, hiszen
tudomásom szerint többször járt Mezőtúron, sok ottani emberrel beszélgetett. A nagyapám elbeszélésében is a kutya kaparta ki a két holttestet, amelyeket a hatóságok azonosítottak. Később, amikor
elolvastam a „Barbárok” című elbeszélést, gondoltam, hogy ez is szolgálhatott Móricznak az alaptörténethez. Ahogy az „Úri muri” című regényt is elsősorban mezőtúri élményeire alapozta. Nagyapám
1921-ben született és még ő is gyermekként hallotta ezt a történetet, amely a néphagyományban élt és
történhetett a 19. században, de még a 18. században is – fejezte be beszédét a barátom.
Valóban lehet némi alapja ennek a legendának, hiszen ez a vidék, a Nagykunság és környéke évszázadok óta az ország egyik legnagyobb – ha nem a legnagyobb – állattenyésztő vidéke, körzete volt.
Tudta ezt Móricz Zsigmond is, aki a nagykun városban, Kisújszálláson járt gimnáziumba és itt is
érettségizett. Mint tudjuk, az író eléggé jövő-menő ember volt, rengeteget járta az országot. Nagyon
szeretett, különösen fiatalabb éveiben, gyalogolni is. Egyik, a Nagykunsághoz, Karcaghoz kötődő híres riportjának is ezt a címet adta: „Gyalogolni jó”. Szerette az egyszerű embereket, az elárvult, sorsára
hagyott magyar vidéket, ahol mindig igazi értékeket és jó írói témákat fedezett fel. A történelmet, az
életet leginkább gyalogosan, alulnézetben szerette vizsgálni. Ezeken az utakon állandóan jegyzetelgetett. Babszem nagyságú ceruzavéggel a tenyérnyi jegyzetfüzetekbe, amelyekkel mindig tele voltak
a zsebei. Hogy mennyi remekmű született egy-egy sebtében odavetett, lejegyzett mondatból, szóból!
A „Barbárok” című remekmű is bizonyosan több lejegyzésből, többféle élményanyagból született.
Az alaptörténet valószínűleg játszódhatott a mezőtúri Gyilkos-halomnál is, de játszódhatott bárhol a
végtelen Alföldön, ahol a juhászok nyájaikat legeltették, terelgették az évszázadok során. E remekmű
előtörténetéhez hozzájárulhatott a mi vidékünk is, hiszen Móricz Zsigmond kötődése Mezőtúrhoz
eléggé közismert. Ezért ezt a dolgot nem tudtam megemlítetlenül hagyni. Már csak azért sem, mert
a móriczi életmű irodalmi értéke vitathatatlan, sőt némely írásai, sajnos, egyre szomorúbban időszerűekké válnak. S ebben a hatalmas életműben is jelentős helyet foglal el a „Barbárok” című novella,
amely a 20. századi világirodalomnak is a legnagyobb novellái közé tartozik. Nem véletlenül tették be
a szerkesztők 1977-ben „A világirodalom legszebb elbeszélései az ókortól a XX. századig” című háromkötetes novellaantológiába, az egyetlen magyar műként.
Móricz Zsigmond a „Barbárok” című remekművét 1931-ben írta, művészetének egy új, harmadik nagy
korszakát kezdve meg ezzel a művel, amelynek a nagyságára, jelentőségére, egyediségére a kortársak
is hamar ráéreztek és reagáltak. Kosztolányi Dezső 1932-ben a „Nyugat” című folyóiratban, a „Barbárok” című kötet kapcsán, részletes, értő tanulmányt és elemzést írt a műről, remekműveknek kijáró
részletességgel és alapossággal. Többek között így ír: „Móricz Zsigmond új könyvének élén a „Barbárok” áll. Afféle kisebbfajta elbeszélés ez, mindössze huszonkét oldal. Miután újra és újra elolvassuk,
izgalom fog el bennünket, hogy a művészi gyönyörűséget, amely minden alkalommal fokozódik, nem
tudjuk megmagyarázni magunknak.”
Nem ám, mert ha mindent meg tudnánk magyarázni, végeredményben már nem is lenne szükség a
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művészetekre. Az írásra, a festészetre, a zenére. Amely művészet éppen a megfogalmazhatatlant próbálja megfogalmazni, a kimondhatatlant kimondani. Mert ezzel az időtlenül ősi alaptörténettel Móricz
Zsigmond rengeteget elmondott a koráról, a világról, az emberi életről, az emberi lélek beláthatatlanul
sötét és mély szakadékairól. Hiszen „barbárok” uralták az író korát is, az egész szerencsétlen 20. századot, amelynek a sötétségét, rettenetét és borzalmát Móricz mellett olyan emberek fejezték ki, mint
a költészetben József Attila és Radnóti Miklós, a zenében Bartók Béla és Kodály Zoltán, a festészetben
pedig Picasso és Chagall.
Móricz Zsigmond életműve napjainkig foglalkoztatja az embereket, az írókat. Rideg István irodalomtörténész barátom karcagi középiskolai tanárként (valamint Móricz és a népi írók szerelmeseként)
1972-ben egy gimnáziumi osztállyal együtt részletesen elemezte ezt a remekművet. Ebbe az elemzésbe messzemenően bevonta a gyerekeket, az ő benyomásaikat, egyéni látásukat, felfedezéseiket.
Úgyhogy a szó szoros értelmében együtt, kollektíve rágták át magukat a móriczi életmű e kiemelkedő
opuszán. Hát valahogy így lehet az irodalmat némiképp megkedveltetni a gyerekekkel! Rideg István
erről a gyümölcsöző és szép közös munkáról írt egy tanulmányt „Tanár-diák közös tanulmány a Barbárokról” címmel. Ez az írás megjelent a „Jászkunság” című folyóirat 1979-es Móricz-emlékszámában
is, valamint 2005-ben a szerző „Kévébe kötve” című remek tanulmánykötetében is. Ebben többek között így ír:
„Móricz Zsigmond a szomszéd kisújszállási gimnázium volt tanítványaként csaknem „földink”!
Önkéntelelenül személyes közünk van tehát Móriczhoz! Közünk van egymáshoz! Nekünk ez remek
motiváció volt. Felhívta a figyelmünket, felkeltette az érdeklődésünket a „Barbárok”-ra is. Hátha a novellában szintén érdekeltek vagyunk?”
Mint ahogy az én figyelmemet és érdeklődésemet is felkeltette ez a dolog, ahogy a „Nimród” cikkét
s benne Benke Miklós észrevételét elolvastam. Hiszen ebben a novellában, a megszületésében talán a
mezőtúri és mesterszállási emberek is érdekeltek? Nekem ennek az írásnak az elkészítésében az volt
a legfőbb motivációm. Hiszen az ilyen szájról-szájra szálló legendák erején, jelentőségén és érdekességén az sem változtat, ha netán kevés vagy éppen semmi valóságalapjuk sincs. S szűkebb vidékünk
legendáriumába, kultúrkincsébe óhatatlanul beletartozik ez a Móricz Zsigmond-novella is.
Amely bizony – mint Móricz Zsigmond annyi más műve is -, sajnos napjainkban is időszerű, tanulsággal szolgáló mű. De hallgassuk erről a jeles karcagi irodalomtörténészt, Rideg Istvánt: „Móricz
legfőbb mondanivalója az, hogy a nép fölé helyezetteknek a szívükön kellene viselniük a nép gondját,
sorsát, hiszen ebben a magára maradott népben, a nép jellemében lenne mire építeni, mert benne van
az akarat, a szorgalom, a jóság, a tehetség.”
Hát igen, nagyon időszerű és megszívlelendő gondolatok ezek! Nagyon illettek a „Barbárok” megszületésének az idejére, 1931-re. Időszerűek voltak 1979-ben és sajnos, napjainkban is. Hiszen ma sincs
kevésbé magára hagyva a magyar vidék s az itt élő egyszerű, szürke emberek, akikben talán még ma
is van némi akarat, szorgalom, jóság és tehetség! Csak élni kellene ezekkel a dolgokkal, ki kellene bányászni ezt az aranyat, ki kellene használni ezeket az adottságokat. S ez mai is – mint 1931-ben, mint
1979-ben -, elsősorban „a nép fölé helyezetteknek” lenne legfőbb és elidegeníthetetlen kötelességük.
De nem akarok a politika mezejére tévedni, még csak véletlenül sem. Nem is dolgom, meg már nem is
igen érdekel. Én ebben a kis írásban egy remekmű előtörténetét szeretettem volna vizsgálni, amelyhez
talán nekünk is van némi közünk, mesterszállási és mezőtúri embereknek.
S engem ez - s remélem, még másokat is rajtam kívül -, örömmel és jóérzéssel tölt el. Hiszen mélyen
meg vagyok győződve arról, hogy minden pillanatnyi látszat ellenére, az embereknek nagy szükségük
van a művészetre, az irodalomra. Nagy szükségük van Móricz Zsigmondra és társaira. Nagy szükségünk van a saját helyi szellemi, lelki és tárgyi emlékeink felfedezésére, megbecsülésére, ápolására,
megóvására és továbbfejlesztésére.
Mert ezek nélkül az értékek nélkül könnyen azon történelmen kívüli korok sötét szakadékaiba zuhanhat szeretett nemzetünk, amely sötétséget és szakadékot Móricz Zsigmond ebben az örök életű remekművében mindannyiunk tanulságára megvillantott.
- Kovács János -
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A zsebbe való cserép

Bevezetés a 19. századi mezőtúri butellák világába
(2. rész)
A butella készítése
A 19. században készült túri butellák mindegyike kézműves eszközökkel, a leghagyományosabb fazekas alapanyagokból az évszázadokon át oly jellemző technikai megoldásokkal készültek, a gyáripar
felé mutató gipszformába öntésnek, a formába préselésnek még nem találjuk nyomát. Mindegyik tárgy
vagy korongosmunka, vagy agyaglapokból szabott, ragasztott edény.
Az agyag formálásának megkezdése előtt meg kellett tervezni, hogy milyen alakú, mekkora méretű,
milyen díszű edényt kell elkészíteni, természetesen mindezt összhangba hozva a megrendelő igényeivel. Ahogyan már írtuk, a butella nem hétköznapi folyóedény volt, ezek készítésekor sokkal több
lehetősége volt a mesternek saját ízlése és tudása megmutatására, mint az ezrével készült paraszti
háztartási edények esetében.
A hasábbutellák alapja egy forgástestként kikorongozott, általában felfelé szélesedő, vállas palackforma, egyenes fallal, kifejezetten szűk szájjal.1 Fontos, hogy egyenletes, viszonylag vastag fala legyen az
edénynek, hiszen ha nem elég erős, a további munkafolyamatokban könnyen kirepedhetnek. Ugyanez
igaz az edény aljára is, min. 1-1,5 cm vastag talprészt volt szokás hagyni. Az is előfordult, hogy a formára alakítás után a korongozáskor kialakított edényaljat, ha az behorpadt és megrepedt, egyenesre
pótolták, tömködték agyaggal, vagy akár le is vághatták és agyaglapból új aljat ragaszthattak.
A száj kiképzésénél figyelembe vették, hogy később az alkalmas legyen az ivásra, a kiöntésre, illetve
a belevaló dugó légmentesen le tudja zárni.2 A jó korongos ismérve volt az, ha az edény testétől határozottan, szép ívben elválló, szabályos formájú, minél szűkebb szájjal fejezte be edényét.
A kész butélia magassága általában 13-25 cm között váltakozott, tehát ehhez mérték a korongon a
még száradás közben zsugorodó nyerstermék méretét.3
A kikorongozott palackokat néhány órán át szikkadni hagyták, hogy ne ragadjon és deformálódás
nélkül kézbe lehessen venni.
A következő lépés a hasábforma kialakítása volt. Ehhez a nyers edényt palára, falapra (esetleg márványlapra) helyezték és kézzel igazítva, valamint egy nyeles falappal (lapogató, lapicka, lapocka) csapkodva addig formálták, amíg az oldalak, az élek ki nem alakultak. Közben többször hagyták szikkadni,
pihenni. Attól függően, hogy mennyire pontos, míves butellát akartak készíteni, akár 6-8 alkalommal
is kézbe vehették, hogy a formán korrigáljanak. A ránk maradt edények közt találunk a korongozott
formától alig laposabbat, de egészen, 2-3 cm vastagságúra ellapogatott darabokat is. Úgy tartották, az
igazán míves hasábbutella 2-2 oldala egyforma, felülről és alulról nézve is szimmetrikus, kissé felfelé
szélesedik, oldalai egyenesek, élei határozottak, szája pontosan középen található.
A kívánt alak elérése után, a még nedvesen nyers, bőrkemény edényre ragasztották a rátéteket: gombokat, zsinórokat, levéldíszeket, rozettákat.
Korongozott hordóformákból állították össze az ún.: hordóbutellát is, melynél a különálló darabokat
ugyancsak bőrkemény állapotban dolgozták össze.4
Írásunk korábbi részeiben említettük, hogy az alföldi butellák egy széles köre nem hasáb formájú, hanem ovális, íves
oldalú. Mivel ennek a formának kevés nyomát fedezhetjük fel a 19. századi túri anyagban, külön készítésükre nem térünk
ki, korongozásukról csak annyit, hogy ezeket már korongon nem egyenes fallal, hanem a későbbiekben tovább lapított íves
oldallal készítik.
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Eredetileg fából (pl. eperfából) faragott dugót használtak, a parafa csak a 20. században terjedt el.

A túron használatos agyagok átlagban 10%-ot zsugorodnak a száradás és égetés során.
Ennél kisebb és nagyobb butellák is előfordulnak. A kisebbek vagy díszek, vagy gyermekjátékok, a nagyobbak elsősorban
mesterremekek. A 13-25 cm közöttiek voltak az igazi használati tárgyak, ezek tárolása, hordása volt a legpraktikusabb, ezek
álltak kézre.
3

A hordóbutellát, ha abban már inkább bort, mint pálinkát tároltak, azaz nagyobb méretben, több elemből (7, 12 db)
készítették, hordókulacsnak is nevezték.
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A könyvbutella összeállításánál előbb asztalon nyújtottak, vagy korongon korongoztak agyaglapokat, ebből szabták ki a könyvforma téglalap alakú oldalait. Ezeket gyakran fa sablonformára hajtva,
azt azon összedolgozva, a korongozott szájat is felragasztva készítették.
A következő lépésben az edényt részben vagy egészben földfestékkel (öntőfestékkel, engóbbal) vonták be. A legelterjedtebb fehér színű mellett Mezőtúron sokat használták a sárgát (dudi sárga), valamint előfordultak a barna árnyalatai is.

Sárga alapszínű, színes, írókás
díszű butella (1880-as évek)

Sárga alapszínű, színes, írókás
díszű butella (1880-as évek)

Sárga alapszínű, színes mázzal és
engóbbal vonalazott butella.
Alján jól látható a bajusz vágása,
illetve vállainál a sarok kimetszése.
(1880-as évek)

A butellákat szinte mindig mártották, nem kanállal öntötték körbe, ahogyan sok más edénytípusnál ez szokás volt. Ha az edényt teljesen be
akarták engóbozni, akkor előbb a szájrészt mártották be, majd annak száradása után a másik
részt is visszamártották, általában a szájánál fogva. A másik megoldás az volt, amikor az edényt
egyszerűen az aljánál fogva, szájával lefelé egyszer belenyomták a festékes vederbe. Ilyenkor az
aljarészen 1-2 cm szélességben - ahol a fazekas
ujjaival tartotta – éles kontúrt alkotva alapszín
nélkül maradt.
Az földfestéket is száradni hagyták, hogy már
annak elmaszatolása nélkül lehessen az edényt
újra kézbe venni.
Sárga mázas hordóbutella (1890-es évek)
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Még a nyersmunka része, de tulajdonképpen már a díszítés egyik első fázisa következett: a bajusz
és a vállrész kivágása, az élek lehúzása. A bajusznak nevezett íves kivágásnak több funkciója is volt.
Amellett, hogy mívesebb kivitelben dísze volt az edénynek, a leváló darabok miatt könnyítette az
egyébként elég tömör edényaljat, valamint a metszéskor keletkező pici lábakon stabilabban megállt a
butella, mint telitalppal. Az élek lehúzására azért volt szükség, hogy a száradó engób, valamint később
majd a máz ne repedjen, hulljon re róla.
Az oldalak lehúzásakor keletkező vonalak ugyanakkor jó keretet adtak később a díszeknek, az írásnak.
Az oldalak élei és a nyakrész íve közötti találkozásnál létrejövő sarkot is gyakran kimetszették, ezzel
is díszítve és könnyítve az edényt.
Néhány butellán megfigyelhető, hogy nagyon apró lyukat szúrtak a vállrészre, vagy a száj közvetlen
tövébe, hogy a be-és kitöltéskor a levegő ki tudjon jönni. Ezt a lyukat is ekkor készítették el.
- Pusztai Zsolt (Folytatás a Lámpás következő számában.)

Napot vagy virágot utánzó bajuszvágás egy 1870-es években készült
zöld butella előoldalán

Egyszerű díszű, írott
Sárga alapszínű, színes
butella oldalnézete.
írókás, főoldalain és keskeny
Jól látható alul
oldalain bajuszvágásos butella
a bajuszvágás
az 1880-as évek elejéről

Az előbbi butella oldalán látható
egyenes vonalas bajuszvágás

Sárga alapszínű karcolt
butella írásos oldala.
(Szövege: „Hegedüs János
számára készült ez a butela a
ki iszik belöle vájon egéségére
1888ik évbe készült”)

Az előbbi feliratos
butella oldaldísze
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Azon nemzet, mely emlékeit veszni hagyja,
ezzel saját síremlékét készíti
(Ipolyi Arnold)

Egy Podmaniczky- díj történeteEgy túri műemlék megmentésének kálváriája- 1984–1990
A jeles Podmaniczky-díjat Ráday Mihály, a Magyar Televízió nagyszerű városvédő műsorának szerkesztője, rendezője, operatőre hozta létre 1982-ben, a magyar Televízió, a Fővárosi Tanács, és az Építésügyi Minisztérium támogatásával, - elismerésül azoknak a személyiségeknek és közösségeknek,
akik hivatali kötelezettségeiken túl, vagy attól függetlenül mentik városuk, térségük műemlékeit, történelmi emlékhelyeit, kortörténeti, ipartörténeti műtárgyait, épületeit. A mozgalom jelvénye a városvédő
Pallasz Athéné pajzsos alakja lett. Az ő alakja került a
Podmaniczky-díj érmére, melyet Kő Pál szobrászművész tervezett és alkotott meg. Ezt az érmet vehette át
1990. márc. 5.-én Budapesten Cs. Kiss Imre, a mezőtúri Városi Kórház akkori gazdasági ig. helyettese a
mezőtúri városi kórház udvarán álló Czebe-ház - más
nevén „Kossuth-ház”megmentéséért vívott igen ke- A Podmaniczky emlékérem
Cs. Kiss Imre
mény embertpróbáló küzdelméért.
E kitüntető díjról az akkori városi sajtó nem emlékezett meg. Csupán egy szűk baráti kör tudott erről
az elismerésről, melyhez ők őszinte szeretettel gratuláltak. Mielőtt ismertetném ennek a harcnak a
történetét, krónikáját, a szóban forgó épületről kell némi ismertetést közre adnom.
E Czebe-ház városunk legrégebbi épülete a ref. templom után. Mint műemlék, a városi kórház belső udvarán áll, a kórház főépületére merőlegesen. A 18. szd.
végén épült (pontos évét nem tudja a szakterület sem).
A város életében jelentős pozíciókat betöltő Czebe
família tulajdonaként jelentős családok lakták, -azután is miután a Czebe család megvált tőle. 1848-ban
Czebe Józsefné Teleki Erzsébet és testvére Teleki Lajos
ügyvéd lakott az épületben, aki utolsó főbírója, majd
első polgármestere volt városunknak. E Czebe-Teleki
ház falai között szállt meg Kossuth Lajos 1848. szept.
24.-én, majd 1849. július 9.-én, sőt kutatások szerint
júniusi útja is Túron vezetett Erdély felé,és nagy valószínűség szerint akkor is vendége volt Teleki Lajos
és testvérének (Erről már volt szó a Lámpás 2013/1
számában „Három Kossuth-arc a magasban” címmel,
ugyanúgy, mint Teleki Lajos nagyjelentőségű munkásságáról) Ebből kifolyólag emeltek falára emléktáblát
1949-ben a centenáriumi ünnepre a református gimnázium diákjai szép gesztussal, mert a túri diákokban
élt a több évszázados hagyományokon alapuló szabadság és nemes hazaszeretet szellemisége. Ezóta nevezte
a város ezt az épületet „Kossuth-ház”-nak. Az épület
tulajdonosa 1904-ben Dr. Ádám Sándor ügyvéd, polgármester, országgyűlési képviselő lett, aki az épület
A díjjal járó emléklap
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oszlopos tornácát beépíttette. Az átalakítás
előtt azonban megörökítette történelmi jelentőségű házát fényképésszel még eredeti
alakjában, és a még élő 48-as honvédekkel.
E híressé vált fotót jól ismerjük. 1896-ban
épült meg a Kossuth útra -Czebe Sámuel
portájára- a Magy. Kir Járásbíróság épülete,
majd 1914-ben a Református Internátus az
útra frontálisan. E két épület összefüggő tömege elzárta az úttól a Czebe-házat. Ettől
kezdve a Czebe-ház az Internátus udvarához csatlakozott, funkciójaival is, – egyszóval a kollégium részeként betegszoba és lakás volt benne.
A Járásbíróság és Internátusból, azaz református kollégiumból lett (hatalmi szóval)
Képeslap 1904-ből
1951-53-ban, az államosítás után, a mai Városi Kórház, melyet nem volt könnyű megfelelő intézménnyé alakítani, korszerűsíteni, miközben állaga is hanyatlott az évtizedek múlásával.
Az 1980-as évektől égetővé vált a kórház épületeinek teljes külső és belső felújítása, rekonstrukciója,
teljes gépészeti és nyílászáró, valamint tetőszerkezet cserével. Az intézményi beszámolókban állandóan jelezve volt a rekonstrukció szükségessége. Ennek kapcsán 1984-ben a városi tanács testületében
valakinek vagy valakiknek az az ötlete támadt –, hogy egy új több szintes épületszárnyat építsenek föl
a kórház mögötti meglehetősen szűk udvarra. Tehát a városi kórház épületeinek teljes külső és belső
felújítása mellett, - ami maga is egy horribilis összegbe került - építtessen a
város egy új kórházat!! A terveztetést elindították, annak ellenére, hogy az
Egészségügyi Minisztérium nem tartotta a javaslatot reálisnak, és véleményezésében ezt Sándor József főosztályvezető-helyettes le is írta. (1984. ápr. 10.)
Még konkrétan el sem dőlt semmi, nem volt meg a pénzügyi fedezet, amikor
a városvezetés és a testület a Kossuth-ház lebontása mellett voksolt, hogy ne
legyen útjában semminek. 1985. áprilisában Cs. Kiss Imre gazdasági és műszaki igazgatóhelyettes a bontással egyetértő tanácsi levelet nem írta alá, ill.
elmondta, hogy az adott határidőre kiüríteni a 354 m2 hasznos területet nem
lehet. (Az épületben lakás volt és raktárak.) Majd gazdaságossági számításokat végzett a felújítás vonatkozására. Közben több megyei vezetővel tárgyalt
pénzügyi fedezet után kutatva. Kiderült, hogy a megye anyagi támogatására,
- amire itt helyben hivatkoztak - a mezőtúri kórház nem számíthat. (A megye
Kossuth emléktábla
több kórházában folyt felújítás) De a terveztetés folyt. Kiss Imre pedig napi
a Czebe-ház falán
sok-sok többletmunkával számolt, levelezett, érvelt, kereste az utat, hogy meg
tudjon észérvekkel akadályozni egy esztelen lépést. 1986-ban eljutott - természetesen megyei szakmai
engedéllyel - a budapesti Közti tervezőiroda mérnökéhez Vajai Tamáshoz, aki elmondta, hogy ő érthetetlennek tartotta a Czebe-ház lebontását a kezdetektől fogva. Kiss Imrét közben, amiért a bontást akadályozza, tanácsi fölöttesei rendreutasították, és megindítottak ellene, meg a ház ellen egy áldatlan,
méltatlan, az ő számára lépten-nyomon megalázottságot teremtő harcot. Ebbe bevonták az Egészségügyi Minisztériumot, a város intézményeit, munkahelyi szervezeteket, felhasználták a pártot, a KISZ-t
félrevezetéses, manipulált módon, hatalmi eszközökkel. Még aláírásgyűjtést is szerveztetett a tanács
többek közt. - Mindezt egyébként Ráday Mihály személyesen is megtapasztalta ittlétekor. Lesújtó véleményét le is írta a Magyar Nemzetben és könyvében. (Városvédő beszédek 2, 425 old.).
Presztízskérdés lett az ügyből. Kiüríteni csak azért is, bontani mindenáron, még ha a városnak ebből
kára származik is. A kórház orvosai természetesen lelkesedtek az új kórház iránt fejlődést remélve
általa. 1986-ban a kiürítésért még célprémiumot is tűzött ki a Tanács és megtiltotta a Kossuth-ház név
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használatát, emlegetését. Közben régi túriaktól, túri öregdiákoktól kaptunk mi is, mások is aggódó
leveleket, üzeneteket, meghallván innen-onnan mi készül az ellen az épület ellen, ami egykor, mint
a ref. kollégium tartozéka Alma Máterüknek is számottevő része volt. Közéjük tartozott a híres Túri
Öregdiák, a múzeumalapító-műgyűjtő lokálpatrióta Kun Zsigmond is. Ő juttatott
el irodalmi kapcsolatai révén a Magyar
Nemzethez egy terjedelmesebb írást „Veszélyben a Kossuth- ház Mezőtúron” címmel, mely 1987. jan. 13.-án meg is jelent
és elég nagy port vert fel. Még a Szabad
Európa rádió Protestáns Világ című műsora is reagált rá. Ezt az írást széleskörű
sajtóvita követte. Több mint 20 újságcikk
foglalkozott a témával különböző sajtóorgánumokban két éven át. Jöttek a levelek, véleményekkel, tanácsokkal olyan
emberektől is, akiknek semmi köze nem
volt e városhoz, csak féltették a vidék, a
Az épület 1985-ben (fotó: Kissné Mikes Éva)
Nagykunság kevés történelmi értékét,
emlékhelyét. És bizony kemény ítéleteket mondtak nemzeti értékeink pusztítói felett. Neves tekintélyes volt túri diákok is tettek lépéseket vagy ajánlottak pénzt a mentésre, amelybe Ráday Mihály városvédő műsorszerkesztő is bekapcsolódott. Felvette a kapcsolatot az Országos Műemlék-felügyelőséggel.
Ekkor derült ki, hogy a Czebe-házat levették a műemlékek listájáról, mivel jellegzetes kuriális tornáca
be lett építve. Tehát hivatalból nem védendő.
1987. febr. 26, majd márc. 28.-án Ráday „Unokáink sem fogják látni”c. műsorában bemutatta a ház
fotóit és beszélt a sajnálatos fejleményekről, majd a műsor visszhangjáról. Április 27.-én pedig lejött
Mezőtúrra személyesen. Több emberrel beszélt a kialakult helyzetről (emlékeim szerint a főiskolán)
- olyanokkal persze, akik merték ezt vállalni. (pl. Jaksicsné Botyánszki Lenke, Kozák Lajos órás) Igencsak felháborodott amint megtudta, hogy mivel manipulálták az embereket, a kórházi dolgozókat,
kiszeseket a ház lebontása mellé, és milyen stílusban folyik a meggyőzés. (pl. az ápr. 26.-i KISZ-gyűlésen) Kihelyezett tanácsüléseken, munkahelyi vitafórumokon elképesztő ötletek, javaslatok hangzottak el arról, hogy hova kellene a lebontott épületet újra felépíteni (!) vagy a rajta lévő táblákat hova
kellene felrakatni, stb.
A Megyei Tervhivatal vezetője (Boros Lajos) ezidőben újra felhívta Cs. Kiss Imre figyelmét arra, hogy
a túri kórházbővítésre nincs anyagi fedezet, ne hamarkodják el a bontást! Budapesten Ráday Mihály
állandóan informálódott. Decemberben felhívta a kórház figyelmét, az állagmegóvásra, mert ismerte
a műemlékfelügyelőség véleményét és javaslatát. De közben a dolgok egyre durvultak. A városi tanács
Kiss Imre ellen revíziót rendelt. Okot kellett a fegyelmikre találni, hogy büntetni lehessen. Némi eredménynek tűnt, hogy 1988. januárjában az Egészségügyi Minisztérium jóváhagyásával már a Czebeház hasznosításával számolnak. A Műemlékfelügyelőség 100 ezer Ft-ot ajánlott támogatására és Dr.
Román András közölte, hogy az épületet visszaveszik a műemlékek jegyzékébe. Ekkor (1988. jan. 30.)
jelent meg a Magyar Nemzetben Búza Péter szép írása „Kossuth-ház” címmel, melyből sugárzott a
hazaszeretet és együttérzés.
De az ügy korántsem zárult le. A febr. 10.-i tanácsülésen felkészített emberek interpelláltak a ház
lebontása mellett, a kórházbővítés fontosságára való hivatkozással és megfellebbezték a műemlékjegyzékbe való visszavételt. Még a ref. egyházat is beállították a sorba. Mindezt, és azt a stílust - ami
az egész ügyet alávalóvá festette - most már végképp megelégelve írt Somogyi László Városfejlesztési
miniszternek kimerítő levelet 120 fiatal egészségügyi dolgozó arról, hogy „mi megy itt”, tiltakozva az
egész „rohadt ügy ellen”, kérve a minisztert, hogy mentse meg a Kossuth-házat. (Máig rejtély előttem,
hogy ki fogalmazta meg a három oldalas leleplező beadványt) Az Országos Műemlékfelügyelőség a
Városi Tanács fellebbezését elutasítva megküldte a műemlékjellegű építménnyé nyilvánítást. (ápr. 20.)
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Úgy tűnt pont került a dolog végére. Ismét lehet használni a Kossuth-ház nevet, visszaszerelhették a
fűtést, és elkezdődhetett a műemléki helyreállítás. Megérkeztek a szakhatósági engedélyek.
De Cs. Kiss Imre ellen a retorzió nem állt le. A revizori vizsgálat után fegyelmit kapott, szigorú megrovást fizetéscsökkentéssel - miközben már ötször kimaradt az általános jutalomosztásból, háromszor
a fizetésrendezésből. 1989. június hatállyal a fegyelmi alól ugyan mentesítette az akkori megbízott orvos-igazgató (P. S.) de augusztusban az új Városi Tanács által kinevezett kórházigazgató (A. P.) felmentette munkaköréből 10 éves gazdasági-műszaki ig.h. munka után. Kiss Imre (56 éves pártonkívüli)
maradhatott egyelőre belső ellenőrnek. 1989. szeptemberében munkakörét átadta utódjának. De hátra
volt még a Kossuth-ház helyreállíttatása
és azt még végig akarta kísérni.
1990. márc. 5.-én - ahogy már írtam - átvehette a Podmaniczky-érmet. Legjobb
segítőtársa - most már leírhatom- Dr.
Jaksits Dezsőné Botyánszky Lenke ezt
nem érhette meg. Az előző nyáron rövid,
súlyos betegség után mindőnk döbbenetére meghalt a kórházban. Ráday Mihály
neki is átnyújtotta volna ezt az érmet.
Kiss Imre - mint belsőellenőr felügyelte
ezután is a műemléki helyreállítást, mely
1990. decemberére elkészült. A szép fehér megújult épület előtt dec. 7.-én a Magyar Televízió filmet forgatott és interjút
készített Kiss Imrével, - melyet Ráday MiAz épület 1992-ben (fotó: Kissné Mikes Éva)
hály a műsorában felhasznált.
Időközben elismert tény lett, hogy a Kossuth-ház megléte nélkül a betegellátás a kórház rekonstrukció folyamán nem lett volna megoldható, mert a gyógyító munka ott folyt, amíg az osztályokat
kiürítették. De ez az ő megítélésében nem jelentett semmit. Eltávolítása el volt döntve. A kórház-rekonstrukció nyomán készített belsőellenőrzési jegyzőkönyveit figyelmen kívül hagyta úgy a tanács,
mint az egészségügyi intézmény. Nem számított a többmilliós veszteség sem. Visszatérő ellenőrzéseit
nem tudta elvégezni, mert egyetlen záradékolt jegyzőkönyvére sem válaszoltak, akiknek ez dolga lett
volna. Átgondolta helyzetét. Egészsége mely sokat károsodott az idegfeszültségek, stresszek hatása
alatt, nem volt már rendben. Kérte korkedvezményes nyugdíjaztatását. Anyagiakban szegényen, tapasztalatokban gazdagon, így élte meg a munkahelyi utolsó éveket.
„A konfliktusokat nem én kerestem, így alakult, vállalnom kellett, nem tehettem mást”,- írta le hivatali
naplójában. A küldetés lejárt.
Történelmünk egy darabja a Kossuth ház eredeti formájában szépen felújítva áll, talán még „unokáink is látni fogják.” Benne a gyógyító munka azóta is folyik.
Így írt erről Búza Péter a már említett újságcikkében:
„Egy alföldi város rájött arra, hogy múltja van. Máséval össze nem téveszthető tegnapjai, amelyekkel el
kell majd számolnia, amikor a hazáról kérdezi önmagát”
Férjem Cs. Kiss Imre ennek a kálváriának minden részletét naplószerű feljegyzésekkel naprakészen
lejegyezte. Nyugdíjas éveiben egy kortörténeti krónikát állított belőle össze, melybe beleépítette az
összes dokumentumot, hivatalos és nem hivatalos leveleket, kis és nagyobb újságcikkeket, fényképeket. Én ebből a 118 oldalas munkából próbáltam összeállítani dióhéjban ezt a rövidebb áttekintést.
(És évek múlva létrejött az új kórház és még területet is találtak számára a városi kórház portáján.)
- Kiss Imréné Mikes Éva -
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Mellékletként közreadom az egészségügy fiatal dolgozóinak levelét, melyet Somogyi László városfejlesztési miniszternek írtak 1988. febr. 25.-én.
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Menekülés az iskolától
1990-ben könyvet jelentettünk meg Kié az iskola? címmel (Kozma 1990). Benne azt feszegettük, milyen ellentétes erők között lavíroz egy oktatási intézmény, hogy megfelelhessen a központi erők (a
kormányzat és a Párt), valamint a helyi erők (gyerekek és szülők, helyi irányítók és gazdálkodó szervezetek, azaz a „helyi társadalom”)
elvárásainak. Az elemzés bemutatta, hogy „szabad” iskola nincs, nem
létezik; az iskola szabadsága mindig
szabadulás valamitől és/vagy szabadság valamire. A szabadság átmeneti állapot tehát - a kötöttségekből,
amelyeket már jól ismerünk, egy
másik világba, amelynek kötelmeit
még nem próbáltuk ki. A Kié az iskola? tanulsága az volt, hogy abszolút
szabadságról álmodozni hiábavaló.
Az iskola (az igazgató, a tantestület)
relatív szabadsága abban áll, hogy
kiegyensúlyozza az egyik befolyásos csoportot egy másikkal, s ezzel
növelje cselekvési terét.
A Főiskola egy 1989-es képeslapon

Eufóriától a kijózanodásig
A könyv az 1989-90-es fordulat hajnalán jelent meg; de amit leírtunk benne, annak tapasztalati anyaga és szemlélete az 1980-as évtizedre nyúlt vissza; annak is jobbára a második felére. Az 1980-as
évtized a hanyatló Kádár-kor volt, telve a politikai bomlás jeleivel. A rendszerváltozáshoz közeledve a
központi hatalom egyre gyöngébb lett - ami egyre nagyobb mozgásszabadságot adott az irányítás és a
társadalomszervezés alsóbb szintjeinek. Különös módon a folyamat megrekedt középszinten, mégpedig a megyei pártapparátusoknál.
Ha valaki a magyarországi rendszerváltozásnak ezt a különösségét általánosítani és magyarázni
akarta, könnyen juthatott oda, ahová a Kié az iskola? szerzője. A szabadság a politikai „falak” folyamatos tágulása, a politikai mozgástér növekedése, ami azon múlik, mekkora bátorsággal megyünk
neki ezeknek a falaknak. A falak egyre inkább képzeletbelieknek tűntek, és az egyensúlyozás helyi
és központi kötelmek között egyfajta „harmadik utas” oktatáspolitikát alakított ki. Ebben a harmadik
utas oktatáspolitikában a szülők kisajátíthatták az iskolát. (Később, egy történeti pillanatra meg is tették pl. az ún. ökumenikus iskolák formájában, amelyeket a helyi hatóságok tartottak fönn, de a szülők
igyekeztek megszabni a tanterveket). Az iskolák önigazgatónak tarthatták magukat: a tantestületek
választottak igazgatót (esetleg jóváhagyatták fönntartóikkal, a már említett helyi szervekkel). A lokális társadalmak úgy érezhették, hogy az ország sorsa mindinkább rajtuk múlik; legalább is ami a helyi
gazdaságot és a helyi művelődést illeti.
A rendszerváltozás eufóriájában intézmények sora született. Ezeket az intézményeket - kisebbségieket, felekezetieket, önkormányzatiakat - hosszabb ideje megfigyelve és végigkísérve, a rendszerváltozásnak ez az eufórikus pillanata különösen szembetűnő (Kozma, Pataki 2011). A kultúra és a művelődés egy pillanatra a helyi politikaformálás legfontosabb színterévé lépett elő.
A rendszerváltozásnak ez az eufórikus pillanata azonban valóban csupán egy rövid történeti korszak
volt; eredményeit később mind értetlenebbül néztük és viseltük. Annál is inkább, mert a szabadság
(a megszabadulás) eufóriája elmúlván, az egymásnak ellentmondó szabadságok szövevénye mind
kuszábbá vált. Kiderült, hogy az 1985-ös oktatási törvény (1985. I.törvény) tele van jelszavakkal, de
nem biztosít valóságos jogokat; az irányítás e jelszavak mögé bújva pártbizottsági „egyeztetésekkel”,
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kormányrendeletekkel és miniszteri határozatokkal „kézi vezérelhet”. Az intézmények autonómia törekvéseiről kiderült, hogy ütközhet a szülők és a fiatalok politikai törekvéseivel; hogy az „autonóm
iskolának” mégis szüksége van fenntartóra, amely viszont korlátozni akarja (tudja is) az intézmény
autonómiáját. Kiderült, hogy az újonnan alapított helyi intézmények egyre nehezebben illeszkednek
az oktatás állami rendszerébe; hogy az elburjánzó oktatásügyi újításokból nemhogy nem kerekedik ki
valamilyen távlatos oktatáspolitika, de még tűzoltásra sem alkalmasak.
A kijózanodástól kezdve, ami 1993-95 körül következett be, az önkormányzatiság egyre nehezebben
volt kezelhető. Ilyent - hogy az önkormányzatba szervezett helyi társadalmak gondoskodjanak fiatalságuk iskoláztatásáról - a környező országok rendszerében sehol sem találtunk, mégsem hangoztattuk dicsekvően és eléggé. Egy ideig - körülbelül az Európai Unióhoz való csatlakozásig - még lehetett
mondani, hogy ez az oktatás szabadságának záloga, és hogy Magyarország e tekintetben (is) külön
úton jár. Ahogy azonban a „nemzetközi struktúrákba” való betagolódásunk előrehaladt, az önkormányzatiság az intézményekért versengő valamennyi erőnek egyre terhesebbé vált. A szülők érezni
kezdték az egyre súlyosabb szegregációt, amelyet az intézmények és a fönntartók közötti versengés
(pl. az úgynevezett „szabad iskolaválasztás”) idézett elő (Forray 2012). A fönntartók ragaszkodtak
ugyan intézményeikhez, de egyre kevésbé tudták saját erőből finanszírozni őket. Az oktatásügyi kormányzat pedig újból és újból szembesült azzal, hogy csak névleg gazdája az oktatásügynek - mert sem
az intézményeknek nem gazdája, sem a benne folyó munkának (megfelelő felügyeleti rendszer híján).
Ez nem magyar sajátosság. A birkózás központi kormányzatok és az oktatásügy helyi-területi irányítói
között mondhatni általános jelenség (Fiske 2010). Annyira, hogy még a viszonylag megállapodott irányítási rendszerek (pl. az Egyesült Államok) általánosított víziója mögött is föllelhető (pl. Hearn, Griswold
1994). Az alapvető különbség az európai és az angolszász rendszerek alapstruktúrája között máig kitapintható (Archer, Bajomi 1988). Ezen belül azonban decentralizáció és recentralizáció folyamatosan
megfigyelhető. Száz-százötven év távlatában ugyanakkor a politikai divatok is jól kivehetők (vö. „politika
kölcsönzés”, pl. Steiner-Khamsi 2004; Halpin, Troyna 1995). A nemzetállamok kialakulásakor a „korszellem” központosításokat diktált, s ez elvezetett a totalitárius rezsimekig. E rezsimek bukása óta a politikai
divat a decentralizáció lett.

Az egykori eufóriából a 2000-es évek első évtizedére csak a vergődés maradt. Az egymást váltó oktatási kormányzatok egyre kétségbeesettebben keresték egy visszaállamosítás lehetőségét. Próbálkozásaik azonban részben kétharmados törvényekbe ütköztek - a rendszerváltozás eufórikus törvényei, pl.
az önkormányzati hatásköri törvény (1991. XX.) vagy akár a vallásfelekezetekről szóló törvény (1990.
IV.) kétharmados volt -; részben pedig „szerzett” jogokba.
Az, ami 2010 után az oktatásügy „visszaállamosítása”, tulajdonképpen törvényszerűen következett
be. Bekövetkezte már csak ezért is új korszakot nyitott a hazai oktatáspolitika történetében. A szakmai
közvélemény, úgy látszik, nem ismerte még föl, hogy nem egyszeri, egyes politikusok és hivatalnokok nevéhez köthető, kierőszakolt döntésről van szó, hanem valóságos „korszakváltásról”. Komolyan
senki sem számíthat tehát arra, hogy egy újabb politikai választással, egy kormányváltással visszacsinálható az oktatásügy ma folyó államosítása; hogy az 1989-90-es eufórisztikus döntésekhez még
egyszer vissza lehet térni. Nem lehet. Az út előre visz, nem visszafelé; s most az volna a dolgunk, hogy
keressük a helyi és a központi politika új egyensúlyait. Azokat az új helyzetben kialakítható kölcsönös
függőségeket, amelyekre a Kié az iskolában egyszer már rátaláltunk.
Esettanulmányunkkal ehhez az útkereséshez szeretnénk hozzájárulni. Egy alföldi kisváros helyi
oktatáspolitizálását tanulmányozva, elsősorban „művelődési városközpontja”, azaz a helyi főiskola
süllyedését és újraélesztésének esélyeit kerestük. Amit találtunk, az a mai oktatáspolitika szövevényes
kavargása volt; az egymásnak feszülő erők már-már kibogozhatatlan televénye, amelyben különösen
azért nehéz eligazodni, mert egyfajta szimbolikus beszéd zavarja a tisztán látást. Nem is annyira történésekkel, mint inkább narratívával találkoztunk - narratívumokkal, amelyek nem csak helyettesítették a „valóságot”, hanem legtöbbször önmaguk voltak a helyi valóság: elmondva alakítottak közösségeket és fogalmazták meg a csoportos szándékokat; a vélt vagy valós történések pedig formálták tovább
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a narratívumokat (vö. László 2005: 62-93, 177-184). Az „evidence based” szakértői attitüd a valóságnak
ezen a szintjén nem segít. Mással próbálkoztunk tehát. (A helyi politikák tanulmányozásának lehetőségeiről lásd: Kozma, Pataki i.m. 197-228)
A helyét kereső iskola
A mintegy húszezer lakosú alföldi kisváros két, sok képzést nyújtó középiskolával - egy állami és egy
történetileg és 1990 óta ismét református - gimnáziummal rendelkezik. (A bonyodalmas történet kön�nyebb követhetősége érdekében esettanulmányunk terepét Városnak, intézményét pedig Főiskolának
írjuk majd.) Az állami, egykori leánygimnáziumban korábban, még a háború előtt indult többféle mezőgazdasági szakképzés (Emlékkönyv 2010: 11-13). A háború utáni önálló mezőgazdasági technikumi
képzés is a leánygimnáziumban indult, néhány megalapozó tanfolyamra építve. Szerveződött a tanári
kar, és 1954-ben felépült a tizenkét tantermes épület is. Az 1960-61-es tanévtől felsőfokú technikumot szerveztek, és elkezdődött a már érettségizettek beiskolázása is, kezdetben két, később három
éves képzési idővel. Az átmenet közel tíz évig tartott, amíg az utolsó levelező technikus hallgatók is
leérettségiztek. Lassan kiépült és fokozatosan bővült a felsőfokú technikum feladatköre, ezzel együtt
a tanárok - jelentős részben minősített tanárok - létszáma. A gyakorlati oktatás képzési helyei is bővültek (Hat különböző tangazdaság és tanműhely állt a főiskola rendelkezésére a hetvenes évek elején,
amelyek jelentős létszámú dolgozóval működtek.) A Főiskolán végzett hallgatók száma évente 150-200
főre emelkedett. A Város eddigi iskoláiból, úgy látszott, szervesen emelkedik ki egy mind szakszerűbb
mezőgazdasági arculatú Főiskola.
A történet második fölvonása a hetvenes évek elejére datálható. A Főiskola 1972-ben minisztertanácsi rendelettel a Debreceni Agrártudományi Egyetem főiskolai kara lett (Emlékkönyv 19-39). Az
egyetemi karrá válás megkövetelte a tanárok nyelvismeretének javítását, tudományos előmenetelének
támogatását, kutatás-fejlesztési projektek indítását, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését; egyszóval
az országos agrár-felsőoktatási hálózatba illeszkedést. A hallgatói létszám - a nappali tagozaton tanulók száma évente 300-500 volt, az 1990-es évek elején még magasabb - persze, jelentősen befolyásolta
a Város életét. A diákok többsége diákotthonban lakott, a főiskolai élet a Városban koncentrálódott, a
rendezvényeken a Város lakói is részt vettek. A Főiskola, amelynek “campusa” az egykori „belváros” és
„újváros” határán épült ki, fokozatosan vonta maga után az egész városközpontot.
1986-ban a Főiskola levált Debrecenről, és odacsatolódott Gödöllőhöz (Gödöllői Agrártudományi
Egyetem). A mögöttes események nem világosak. Az idézett intézménytörténet a fejük fölött zajló kormányzati és pártintézkedéseknek tudja be, de az eseményeket, nagyon lojálisan, úgy értelmezi mint
„szakmai kiteljesedést” (Emlékkönyv 40 skk.). A kívülállónak sokkal inkább úgy tűnik, hogy a két
egyetem erőpróbájában a debreceni maradt alul, Gödöllő pedig sikeresen terjesztette ki befolyását az
Alföldnek erre a területére, lassan megvalósítva az agrárkormányzat törekvését, hogy a mezőgazdasági felsőoktatást önálló hálózatba szervezzék. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem e hálózat legfontosabb intézményévé emelkedett. A sodródás azonban nem állt meg itt.
Az 1999-2000-es évtized fordulóján új kormányzati elgondolás az ország egyes régióiban egyetemi
központokat hozott létre, és ezekbe integrálta az addig önállóságukat feltekenyen őrző agrár-felsőoktatási intézményeket. A Debreceni Agrártudományi Egyetem a Debreceni Egyetem agrárcentrumává
vált. A Gödöllő Agrártudományi Egyetem átalakult több karú egyetemmé, nem agrárjellegű karokkal
bővülve. Az 1999-ben elfogadott felsőoktatási intézményhálózati törvény (1999. II. törvény) nyomán a
Főiskolát főiskolai kari jogállásának megtartásával a Tessedik Sámuel Főiskolához (Békéscsaba központtal) csatolták. Az együttműködés azonban ebben a szerkezetben nem lehetett zökkenőmentes.
Hiszen a versenytárs agrárintézmény a központ megyéjében működött, a felvételek esetében pedig a
megyei érdekek játszottak döntő szerepet.
„A békéscsabai központ osztotta el a jelentkezőket. Rendszeres volt, hogy a hallgató például
Mezőtúron akart volna tanulni, mégis Békéscsabára osztották be. A végén az volt a helyzet, hogy
Békéscsabán pl. 150 hallgató volt egy évfolyamban, Mezőtúron csak 20. “
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A Főiskola történetének harmadik fölvonása talán akkor kezdődött, amikor - a Tessedik-intézmény
fölbomlásával - a Főiskola ismét „gazdát” keresni kényszerült. 2006 január 1-jével saját megyeszékhelyének főiskolájához csatoltak a már megszokott státusban: főiskolai karként („fakultás”).
A döntésben nagy szerepet játszott a felsőoktatásért felelős államtitkár, aki néhány éven át a Főiskola
tanára is volt, azonban az új helyzetben másutt keresett szövetségest. A megyeszékhely főiskoláját
ebben az időszakban jelentős kormányzati támogatással bővítették, új épületszárnyakat, épületeket
létesítettek (jelentős részben PPP konstrukcióban). Mire azonban mindez elkészült - az új évezred
első évtizedének utolsó harmadában -, országosan is jelentősen csökkent a főiskolai korúak száma,
és csökkent a jelentkezés a felsőoktatásba. A csökkenést több tényező is magyarázhatja; kiemelhető
közülük az ún. Bologna-rendszerre való átállás, illetve a főiskolai jelentkezések szűkítése-szigorítása.
Az eredmény mindenesetre drasztikusnak tűnik. Az évtized második felében ismét 300-400 fő lett a
Főiskolán a hallgatói összlétszám.
A Főiskola sorsát a megyeszékhelyi intézmény szenátusának 2009 végi döntése pecsételte meg. Ennek értelmében megszűntek a fakultások (karok), helyettük intézetek, ezeken belül pedig intézeti
tanszékek alakultak ki. Ez a Főiskola már eddig is csak részleges autonómiájának teljes fölszámolását
jelentette. A tanárokat újraosztották: a megyeszékhelyi főiskola különböző intézeteibe kerültek, s ha
ezt nem vállalták, távozni kényszerültek vagy nyugdíjba vonultak. E döntés értelmében valamennyi
szakon, amelyet a Főiskolán oktattak, az elméleti képzést a központba csoportosították át, a Városban
csupán a gyakorlati képzés maradt (nem utolsó sorban a jelentős tangazdaság miatt). Az oktatási főépület kiürült, ugyanígy a diákotthon is (ma az önkormányzati középiskola diákotthona működik itt).
A Főiskolához legalább húsz lakás, épület és hasonló ingatlan tartozott, ezek használata a legutolsó
átszervezés óta a Városhoz került. (Eredetileg a megyeszékhelyi főiskola el akarta adni őket, de ezt
sikerült megakadályozni.) A gyakorlóhelyek (tangazdaság) részben a Város, részben a megyeszékhelyi főiskola kezelésébe kerültek. Használatukról - különösen a tangazdaságéról - máig (2012) tart az
alkudozás.
A folyamat 2008-ban gyorsult fel, amikor a megyeszékhelyi főiskola vezetése bejelentette valamennyi szak központba történő elhelyezésének tervét, egyszerűbben fogalmazva a Főiskola önállóságának megszüntetését. Erre reagált a tanári kar, amely csaknem teljes körűen a Debreceni
Egyetemhez való (újra)csatlakozást kezdeményezte. A befogadó nyilatkozat azonban nem érkezett meg időben (?), erre hivatkozva a kiválást a szenátus nem tárgyalta. A következő szenátusi
ülés elmaradt, és a lejáró mandátumok miatt a szenátus újraválasztása következett. Míg az előző
időszakban a szenátus tagjainak fele képviselte a Város Főiskoláját, az új választások után csak
bő harmada. A szenátus tárgyaló bizottságot jelölt a debreceni tárgyalásokhoz - az egyetemmel
mégsem lehetett könnyedén elbánni -,. alig több mint egy hónap múlva azonban a tárgyalásokat
érdemi állásfoglalás nélkül lezárták, a bizottságot pedig felmentették.
A megszűnéshez vezető utat nehéz pontosan rekonstruálni. Az világos, hogy a Főiskola megszüntetése a megyeszékhely érdekében történt, amely adósságát (PPP) nehezen vagy egyáltalán nem volt képes
törleszteni, képzési kínálatából hiányzott a mezőgazdaság, viszonylag kevés és egyre kevesebb volt
a jelentkező, különösen a jelentős beruházásokat is figyelembe véve. Ezzel szemben erős a politikai
érdekérvényesítő képessége, amivel a Város nem tudott versenyezni. Mivel azonban nem erőszakról
volt szó, a Város volt főiskolai vezetőinek véleménye szerint az is valószínű, hogy az egyeseket célba
vevő csábítások, másokat pedig - például a Főiskola nagy tekintélynek örvendő rektorát - ellehetetlenítő lépések is szerepet játszottak.
De hol maradt a Város? A Főiskolának székhelyéül szolgáló Város - amelynek történetébe mintegy
száz év óta belegyökeresedett az agrároktatás, sőt amelyből az éppen kinőtt - mindezt szinte tétlenül
asszisztálta végig. A Főiskola már elszakadt a Várostól; a Városhoz képzési arculata nem, legföljebb a
tangazdasága kötötte. Hogy az önkormányzat kiálljon érte, föl sem merült, holott vezetői közül számosan a Főiskola alumnusai voltak. Az alumnusokat azonban a Főiskola helykeresése és hányattatásai
során soha nem szólította meg; jobban bízott az agrárlobbiban, amelyben otthonosabban is mozgott.
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Az agrárlobbi ütőkártyája épp a tangazdaság lehetett; amelynek birtokában talán vissza lehetne még
fordítani a Főiskola megszűnését. Milyen manőverezési tere maradt azonban a Városnak?
Az iskoláját kereső város
Ha késve is eszméltek, a Város hangadó polgárai személyesen vagy kisebb-nagyobb szervezetek
tagjaként keresték annak lehetőségét, hogy az elveszített Főiskolát - főépülete máig mementóként áll
üresen - újra lehessen indítani. Személyes támogatást egykori hallgatóktól kaptak ugyan, de közös,
nyilvános állásfoglalásra nem került sor. Egyesek számára megoldásként kínálkozott a református
egyház: a Város hagyományos református központ, egyik gimnáziumát, amely a 16. század első felére
tekint vissza, a presbitérium a 19. század végéig tűzön-vízen át megőrizte. De hogy valóban történt-e
civil kezdeményezés a Főiskola újra indításáért, vagy csak álmodozás, arról nincsen információnk.
Egy történet szerint a református gimnázium kezdeményezett, de kezdeményezése az önkormányzatnál visszhangtalan maradt. Egy másik történet szerint a katolikus egyház szeretett volna olyan
iskolahálózatot fölépíteni a Városban, mint amilyen a reformátusoknak van (református „kollégium”:
iskolarendszer bölcsödétől gimnáziumon át a szociális otthonig). Egy harmadik történet szerint Orbán
Viktor édesapja - aki maga is az egykori felsőfokú technikumban végzett - irányította volna a menyéhez az érdeklődőket segítségért (!). A történetek jelzik, hogy a projektről rengeteg a helyi diskurzus,
ám egymással nem minden esetben egyeznek. A történet néhány mozzanata világos - pl. a katolikus
egyház bekapcsolódása -, más részletekről azonban eltérő narratívumokat hallottunk. (Néha úgy tűnt,
hogy beszélgető partnerünk elvesztette a fonalat; máskor az volt az érzésünk, hogy csupán a mese
kedvéért kerekítik le az eseményeket.)
Ami tény: valójában a Főiskola egykori tanárai léptek. A Főiskola egyik tanárának sikerült Pokorny
Zoltántól segítséget kérnie.
Beszélgetőpartnerünk találkozott a barátjával, aki a XI. kerületi FIDESZ-ben vezető szerepet
töltött be (mára - 2012 - meghalt). A szakképzési főosztályvezetőhöz kellett menniük a Nemzetgazdasági Minisztériumba. Kiderült, hogy a főosztályvezető, aki jelenleg (2012) a magyarországi iskolarendszerű szakképzés irányítója, a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán tanított,
mielőtt a minisztériumba hívták. Így került a képbe a szegedi katolikus hittudományi főiskola.
Partnerünk ugyan a helyi református egyház presbitere és a református gimnázium igazgatótanácsának tagja. Ez azonban úgy látszik, nem volt akadály a megbízásban
A szeged-csanádi katolikus egyházmegye oktatási intézménye, a Gál Ferenc Főiskola (a közelmúltban még a „hittudományi” jelző is szerepelt az elnevezésben, ami azonban akadálya lett volna világi
szakok indításának) 2011. december 1-jén alapította meg a mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézetet.
Beszélgető partnerünk innen számítja a Főiskola újra indulását (Dávidházy 2012). Ehhez persze ismét
kellene a tangazdaság, amelyhez – épületein, istállóin kívül – 190 hektár föld tartozik. A tangazdaság
eredetileg a Főiskola kezelésében volt. Beszélgető partnerünk abban reménykedik, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium közbenjárásával a kezelési jog átkerülhet a Város önkormányzatához. A Főiskola
visszavételét azonban könnyebb volt elintézni, mint a tangazdaságét.
A megyeszékhelyi rektor 2012 nyarán nyilvánosság előtt lemondott a tangazdaságról. Azonban
legutóbb mégis visszatáncolt, nem adja mégsem. Beszélgető társaink szerint a megyeszékhelyi
főiskolát nem lehet „csak úgy” megfosztani a tangazdaság kezelési jogától, ha nem akarja adni.
De tán segít a Gál Ferenc Főiskola (a katolikus egyház), vagy az Orbán-család.
A Gál Ferenc Főiskola vidékfejlesztési intézete a közelmúltig a városházán működött. Jelenleg (2012
ősz) a járási hivatal megszervezése miatt a Főiskola kollégiumi épületébe költöztek át. Az intézet a
Főiskola egykori tanárait fogja össze; mindazokat, akik újra indítanák a régi Főiskolát. Szerintük lépésről-lépésre így lehetne visszahódítani egy mezőgazdasági arculatú szakképzést (a Főiskola eredeti
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profilja az agrárgépészet volt). (Vékony 2012; Műszaki felsőoktatás... 2012; Bodor 2012)
Ebben azonban, úgy tűnik, különböznek az álláspontok. A fiatalabbak ugyanis a hagyományos agrárképzés visszaállítása helyett valami újat szeretnének, és ezt egy „térségfejlesztési innovációs központban” látják. Diplomatikusan úgy fogalmaznak, hogy ez az újrainduló képzés másik szervezeti
egysége. Itt már el is indult a felsőfokú oktatás, egy akkreditált mesterképzés, állami férőhelyekkel: a
„pasztorális szervezetfejlesztő és tanácsadó” MA; a kistérségben működő területfejlesztési tanács, ill.
ügynökség munkatársait iskolázta be.
A központ fiatal vezetője büszke erre a programra. Az új Főiskola - amellett, hogy akkreditált felsőfokú képzéseket szeretne -, felnőtt- és gyerekprogramokat akar majd szervezni. (A norvég komprehenziv
iskola a példa, ahol a városi központban akkreditált felsőfokú képzés, közép- és felsőfokú szakmunkásképzés, sportkör, pszichológiai tanácsadás stb. működik.) Hiszen a szegedi anyaintézmény csak
akkor vállalja életben tartásukat, ha „nullszaldósak” (?) tudnak lenni. Ehhez viszont diverzifikált tevékenységeket kell ellátniuk: lehetőleg mindent, amire a térségben szükség van, szükség lehet. (Például a hagyományos kismesterségek oktatását is szeretnék feleleveníteni, a fazekasságot elsősorban,
amelyről a Város, alappal-alaptalanul, de még ma is országszerte nevezetes).
A vidékfejlesztési intézet és az általa összefogott helyi erők legfontosabb támasza az agrárlobbi és a
tangazdaság, a térségfejlesztési központ viszont a Gál Ferenc Főiskolára, mögötte pedig a katolikus egyházmegyére támaszkodhat. A katolikus főiskola rektora hangsúlyozza: nem a Főiskola helyreállítását
- egyfajta történeti igazságszolgáltatást - vállaltak (lásd pl.: Kozma G 2012). A Gál Ferenc Főiskolának
- mögötte nem kétségesen az egyházmegyének - nagyobb tervei vannak. Egész képzési hálózatot akar
létrehozni az ország déli térségében, amelyet katolikus képzési központok alkotnának, és amelynek
egy-egy pontja már ma is kialakult, illetve kialakulóban van. Nem hagyományos főiskolákat akarnak;
ilyenből már túl sok is van az országban. Ehelyett olyan közösségi képzési központokat képzelnek el,
amelyekben közoktatás és felsőoktatás, szakképzés és felnőttképzés egyaránt helyet kap majd.
A város tulajdonában lévő gimnázium átvételéről is szó volt. Ez jó ideig az adósságok és személyzeti problémák miatt függőben maradt. A polgármester szerint a tantestületet olyan mértékben bővítették, amit semmi sem indokol. Így gimnáziumot fenntartani nem tudják, egyszerűen nincsen
elég pénzük. A pazarló gazdálkodás példájaként említi, hogy 10-12 létszámmal indítottak és akartak indítani nyelvi tagozatos osztályokat. A Város felajánlotta ezt a gimnáziumot az általános iskolákkal együtt állami fenntartásra; így viszont majd bizonyára számos tanár marad munka nélkül.
Ebben a játszmában országos agrárképzési profil helyreállítása, illetve helyi-térségi képzési központ
alapítása között a Város még kivár. Vezetőit személyes szálak fűzik az egykori Főiskolához, közvetlen
városi érdekek viszont nem. Ezek az érdekek inkább egy fenntartható felsőoktatáshoz fűzik. Egy olyan
felsőoktatáshoz, amely a Város egyfajta gazdasági képzési és közösségi művelődési központja tudna
lenni.
Tanulságok
Mint minden történet, ez is hordoz tanulságokat; bár a különböző „üzenetek” más és más hallgatósághoz szólnak. Mi most azt a mondanivalót emeljük ki, amely a saját kérdésünkre kínál választ.
Hogyan történhetett, hogy az önkormányzatok, amelyek a rendszerváltozás korai szakaszában lelkesen és odaadóan támogatták - visszaszerezték, „visszakörzetesítették” (Forray, Kozma .i.m. 63-84,
181-188..) - intézményeiket, mára menekülnek tőluk?
A magyarázat erre a különös fordulatra egyszerűbb, mint gondolnánk. És még egyszerűbb, mint ahogyan egykor - a rendszerváltozás hajnalán - szakértők és kutatók, pedagógusok és a véleményformáló
értelmiség várták. A fő félelem egykor az volt, hogy a település egykori kiskirályai, a volt párttitkárok
(azok talán kevésbé), meg a volt tanácselnökök (ők inkább) szabad kezet kapnak az intézmények,
tanárok és szülők fölött, hogy gyötörhessék és megalázhassák őket. Ez a félelem különösen akkor
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erősödött föl, amikor eldőlt az a harc, amely fél évtizeden át tartotta izgalomban az intézményeket és
tanáraikat: hogy tudniillik az iskola a benne dolgozóké lehet-e (iskolai autonómia), vagy a fönntartóké,
esetünkben az önkormányzatoké. (Önkormányzat és iskola 1991) (Az egyházi fenntartók belépése, az
iskolák egyházi át- és visszavétele külön történet; mint ahogy külön történetté váltak az ún. alternatív
iskolák is, vö: Pusztai, Rébay 2005; Liskó, Tomasz 2004).
A félelem azonban gyorsan eloszlott, miután láthatóvá vált, hogy az önkormányzati intézményfenntartók többsége nem visszaélni akar a hatalmával, hanem sokkal inkább fejleszteni az intézményeit.
Annyira, hogy erejükön felüli vállalkozásokba is fogtak. S bár az önkormányzatoknál megmaradó,
helyben képződött források évről-évre zsugorodtak a kormányzati elvonások miatt, akár el is adósodtak - többek közt az intézmények megtartása végett. Társulásokba nem szívesen mentek - lásd az ún.
„kistérségi társulások” kudarcos történetét - önálló oktatási intézményeikhez ragaszkodtak. (Györgyi
2012)
Vajon miért? Esetünk azt mutatja, hogy az egyik magyarázat - a legfontosabb magyarázat, és ezt
hajlamosak vagyunk általánosítani is - a helyi társadalom erőmegoszlásának megbillenése (lásd erről
még: Varga 2012). Közelebbről az a körülmény, hogy a helyi társadalomban a pedagógusok (főiskolai, középiskolai és általános iskolai tanárok, tanítók, óvónők és az intézmények fönntartásában vagy
visszaállításában érdekelt többi szereplő) egyre nagyobb befolyásra tettek szert. Ezt persze nem úgy
kell érteni, mintha diktáltak volna; sőt sok esetben saját befolyásuk nem is tudatosult; önálló szereplőként a politikaformálás fórumain nem is léptek föl. Azzal azonban, hogy a helyi társadalomban oly
sokan érintettek az oktatásban, a pedagógusok közvetve-közvetlenül szinte blokkolták a polgármesterek döntési körét. Az önkormányzat vezetői általában odáig tudtak és akartak elmenni, hogy az
intézményeket, gazdálkodási érvekre hivatkozva, szervezetileg összevonták. S a pedagógusok már
az ilyen lépéseket is csak nehezen fogadták el. Vagy sehogy sem, mint azt több más esetünk mutatta.
Az intézmények ilyen racionalizálása ugyanis az egyik indítéka annak, hogy maguk az intézmények
próbálkoztak rejtve vagy nyíltan más fönntartót keresni. S találták meg a 2000-es évtized fordulóján
rendszerint az egyházakat.
A kivételek a szakmai és a politikai sajtóban viszont beszédtémává váltak. Egy-egy polgármester a mondott időszakban rászánta magát, hogy bezárasson intézményeket - de még ekkor is
szakmai érvekre hivatkozva; pl. szegregáció megszüntetése, az intézmények megközelíthetősége stb. Ami világosan mutatja, a hazai pedagógus társadalom érdekérvényesítésének eddig nem
vagy nem eléggé realizált erejét. (Vö ezzel: Tóthné é.n.)
A menekülés az iskolától - ez az egyik tanulság. A másik tanulság a „művelődési városközpont”
kulcsszerepe a város életképességében. Esettanulmányunkból az nem rajzolódott ki - amit pedig várhattunk volna -, hogy van alternativ stratégiája a városmenedzselésnek és fejlesztésnek: a beruházás
az „emberi tőkébe”. Azaz, hogy létezik és életképes volna az a fejlesztés is, amely, ha már gazdasági
beruházása nincs, vagy csak igen gyöngén, a település oktatásfejlesztésével próbálna kitörni stagnáló, elszigetelt helyzetéből. (Lásd erről: Forray, Kozma i.m. 7-16) (Hasonló alternativ stratégia lehet a
közigazgatásban vagy a turizmusban elfoglalt pozició. A települések egyre szélesebb köre ismerte föl
a fesztiválok, vásárok, megemlékezések fontosságát. (Vö ehhez: Szabó 2012). Mégsem mondhatjuk,
hogy egy „kun baba”, ahogy elnevezték, a Város határában bármiféle rejtett vagy fölismert stratégiát
képezne; a helyi vásár már inkább, bár igazán az sem. Azt viszont minden beszélgetésünkben fölmerült - kocsmától a polgármesteri hivatalig és az idegenforgalmi irodától a bútoripari vállalatig -, hogy
mennyire hiányzik a helyi főiskola.
A város vezetői vagy pedagógusok voltak - tanárok maguk is, vagy pedagógusok házastársai -, vagy
pedig a Főiskola alumnusai. Nem baj, hogy nem az agráriumban dolgoznak ma már (hanem pl. a
polgármesteri hivatalban), a fő, hogy így-úgy megtapasztalták a Főiskola hiányát. A Főiskola, mondták, a helyi „városszépítők” intézményi háttere volt; a helyi közélet éltetője (diákok és tanáraik a csónakházban, a strandon). A Főiskola éltette az intézménytől már „kiprivatizált” fogadót és vendégházat (a vendégtanárok hiánya a privatizátor zsebére megy). A feleségek egykor a Főiskola büféjét vagy
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idegennyelvi központját üzemeltették - most munkanélküliek vagy kényszerfoglalkoztatottak. Aminek sem a feleség, sem, kényszerfoglalkoztatója, a férj nem igazán örül. És így tovább. Szó sincs itt a
„művelődés” olyan magasztos elgondolásáról, amellyel egykor magunk is belevágtunk a „művelődési
városközpontok” területi megvalósíthatóságába. (Forray, Kozma i.m. 17-32) Egyszerű, földhöz ragadt
hozadéka volt a Főiskolának. S most nincs. (Hasonlóan ehhez lásd: Engler 2012).
A harmadik tanulság a központosítás kényszere, folyamata és következményei. Ezt a tanulságot vizsgálódásunk jelen szakaszában még nem tudjuk a maga teljességében megfogalmazni; hiszen az oktatásügy recentralizálása inkább csak félelemkeltő (vagy vágyott) jövőkép, semmint valóság és tapasztalat. Amiről vizsgálódásunk jelenlegi szakaszán már beszélhetünk, az a recentralizáció szükségessége
és a hozzá fűződő elvárások. Illetve az a szabadságkör, a politikai aréna újra fölosztása, amelyet a
recentralizáció várhatóan kivált.
Az utóbbi láthatóan a legfontosabb. A központosítás - ahogy ma a vizsgált terepről látszik - egy dolgot
biztosan eredményez: újra felosztja a politizálás mozgásterét. Vagy, hogy egykori könyvünk megfogalmazásával éljünk: újra kérdésessé teszi, kié is az iskola. Azok, akik a központosítástól tartanak
- elsősorban a pedagógusok, valamint a helyi társadalom hozzájuk kötődő széles körei -, jogos vagy
alaptalan félelmükben szem elől tévesztik ezt a perspektivát. A központosítás azonban - már most láthatóan - újabb „kiskapukat” nyit meg a manőverezések előtt; és hogy még milyeneket fog megnyitni,
csak a következő évek eseményeiből derül ki.
Az egyik kiskapu már most nyitva áll. A központosítás a Városban várhatóan egyet jelent egy új igazgatási hivatal megjelenésével és egy új vezetővel, aki új szereplő az oktatáspolitikai „arénában”. Függőségei még csak a törvényben és a kapcsolódó alacsonyabb szintű jogszabályokban vannak tisztázva,
valóságos mozgásterét majd csak a gyakorlat alakítja ki. Amint hogy a következő évek gyakorlata fogja
kialakítani azt a viszonyt is, amelyet három oktatáspolitikai aktor: a polgármester, a tankerületi főigazgató, valamint a helyi tanári kar alakít ki.
A másik „kiskaput” az egyházak jelentik, amelyeknek a helyi mozgásait kevésbé köti meg a
recentralizáció. Azt, hogy újabb helyi szereplőkként miképp ékelődnek be az önkormányzat és a kormányzat játszmájába, ma még csak valószínűsíteni lehetne, de azt is csak a becslések szintjét. Annyi
már most látható, hogy - a kívülálló vizsgálódók meglepetésére - az egyházi fenntartók valószínűleg
együtt mozognak, sőt az is lehet, hogy egymással „háttéralkukat” kötnek. Ezzel segítve is, akadályozva is az önkormányzat (a polgármester) manőverezési lehetőségét.
Végszó gyanánt visszatérünk oda, ahonnan indultunk. Az önkormányzatiságtól az oktatásügy
központosításáig vivő út - bárhogy értékeljük is, jónak vagy rossznak, mint beszélgető partnereink
egyike-másika tette - nem végállomás, hanem csak átmeneti megálló. Ne gondolja egyik fél se - se az
önkormányzatiság, se a központosítás hívei -, hogy valamifajta visszatérést jelentene. Nem az. Sokkal inkább az út újabb állomása, ahonnan nem visszatekinteni kell (már annak, aki politikát csinál),
hanem előre. Vizsgálódásunkból világossá vált, hogy az egykori pártállami irányítás - jóllehet 1973
óta az sem volt töretlen, 1985 óta pedig bomlófélben volt - többé nem fog visszatérni. Akiket harmincnegyven évvel ezelőtt így lehetett irányítani, ma már nem szereplői sem a helyi, sem az országos politikának. A helyi társadalom átformálódott, vezetői változtak, tapasztalataik másmilyenek, környezetük
is átalakult. Lehet szeretni a központosítást vagy szurkolni a helyi társadalomnak (mi alig titkoltan
ez utóbbit tesszük), de sem kényszerű epizódnak, sem rosszindulatú politikának fölfogni nem lehet.
Inkább látszik kikerülhetetlen fejleménynek, amelynek föltételei között érdemes újra fogalmazni azt,
hogy „kié az iskola”.
Forray R. Katalin (Mezőtúr, 1942.)
Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanár
Dr. Kozma Tamás (Budapest, 1939.)
Debreceni Egyetem Felsőoktatási K+F Központ – egyetemi tanár, szaktanácsadó
- Dr. Forray R. Katalin, Dr. Kozma Tamás -
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Az Újvárosi Hagyományörző Klub húsz éves évfordulója
Kedves Hagyományőrző Klubtagok, Kedves Vendégek!
Mint egykori befogadó, szívből gratulálok és köszöntöm a 20 éves fennállását ünneplő Újvárosi Hagyományőrző Nyugdíjas Klub tagságát és vezetőjét.
Emlékszem a 20 évvel ezelőtti napra mikor Kádár Istvánné megkeresett azzal a kéréssel az Újvárosi
Általános Iskolában, hogy adjunk lehetőséget, helyet idős nyugdíjasoknak klubfoglalkozások tartására. Szeretnék a helyi szokásokat, dalokat gyűjteni, megtanulni és bemutatni az iskola színpadán.
Ezek a foglalkozások oldanák magányukat, kellemes és hasznos időtöltést jelentenének a klubtagok
számára. Így indult el egy hosszútávú gyümölcsöző kapcsolat az iskola és az Újvárosi Hagyományőrző
Klub tagsága között.
Az Újvárosi Általános Iskola mindig nevezetes volt
azon törekvéseiről, hogy a településrész lakóinak művelődési igényét támogassa. Az itt dolgozó pedagógusok
sokoldalú, elkötelezett, kulturális közéleti munkásai
voltak a városnak. Az 1900-as évek elejétől volt aki városi vonószenekart szervezett, elbeszéléseket írt a helyi
újságban, az Újvárosi Polgári Olvasó Egylet munkáját
segítette, színdarabot írt, hozzá zenét szerzett, az Újvároson munkásdalárdákat szervezett. Az iskola tanulóit műsorokkal készítették fel a különböző ünnepekre.
Létrehozták a szereplések feltételét a színpados termet.
Ezért szinte természetes volt, hogy akkor, 1993-ban a
hagyományokat követetve támogattuk a Újvárosi Hagyományőrző Klub megalakulását, munkáját. Tettük
ezt azért is, mert tevékenységükkel szervesen kapcsolódtak iskolánk oktatási és nevelési feladatainak megvalósításához. Megyei és országos vetélkedőkön elismerést aratott műsoraikkal melyekben városunk hagyományait dolgozták fel, dalszeretetükkel példát nyújtottak
arra, hogyan lehet ápolni kulturális életünk emlékeit.
Ismerhessék meg tanulóink múltunkat, gyökereinket.
Iskolai rendezvényeinken közös műsorokban szerepelNagy Józsefné (Korom Katalin)
tek a gyerekekkel.
Gyermeknapi rendezvényeink alkalmával sütötték a palacsintát, csörögét, más alkalommal főzték a
topogót az iskola valamennyi tanulója számára.
Az Újvárosi Iskolában tanrendbe beépített néptánc oktatás folyt abban az időben. Nagy segítséget
nyújtottak a többszázezer forint értékű táncruhák előállításában. Varrták, hímezték a ruhákat. Az ő
munkájuk is benne volt sikereinkben, mikor tanulóink Országos Gyermek Ki - mit - tud vetélkedőn
néptánc kategóriában első helyezést értek el.
Az ünneplés alkalmából fontosnak tartottam ezt elmondani és ismételten megköszönni segítő munkájukat.
Húsz év hosszú idő egy klub életében. Nekik ezt sikerült tartalommal megtölteni. Nagy anyag birtokosai, melyet jó lenne lejegyezni, átadni az utókornak, ne kerüljön a feledés homályába. Ha tehetem,
kérem ne feledkezzenek meg erről a fontos feladatról. Gondoljanak a költő intő szavaira: „Emlék nélkül
népeknek híre csak árnyék”.
- Nagy Józsefné az Újvárosi Általános Iskola
nyugalmazott igazgatója
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Ősz idő
Elszálltak az évek deres már a határ,
hiába is bánjuk, vissza már sosem száll.
Lefelé megyünk, a lejtő csúszós már,
hamar el is esünk, de ez már a korral jár.
Háromszor megnézed, a gázt vajon elzártad?
Azt hiszed fő az ebéd, de még meg sem gyújtottad.
Örök téma a kulcs, sosincs meg a zsivány,
ha elmész, ha megjössz, ez is a korral jár.
A szemüveged is örökké eltűnik,
néha azt gondolod, szellemek járnak itt?
Olykor észreveszed, hiszen feltetted már,
ez ám csak a ciki, de ez is a korral jár.
Akárhogy vigyázol, csak leeszed magad,
ilyenkor aztán az ember kifakad.
Néha kinevetnek, de ezt már sose bánd,
néha vigasztalnak, ez már a korral jár.
Fodrászok, borbélyok feladjuk a leckét,
hogy a pár szál hajunk vajon hová tegyék.
Jobbra fésüljék –e, előre, vagy hátrább?
Ritka, mint a fehér holló, ez is korral jár.

Kun Péter hagyományörző köszönti a jubiláló klubbot (fotó: Bodor Márta)
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Biztos helyre teszel minden fontos dolgot.
Naivan azt hiszed, ott majd megtalálod.
De néha már másnap nem találod, így
lassan belátod, hogy ez is a korral jár.
Boltba mire odaérsz nem tudod, mit akarsz.
Azt veszel, mi nem is kell, hogy szégyenbe ne maradj.
Elmész az orvoshoz, bármit mondasz, mi fáj,
az orvos csak legyint, ez már a korral jár.
De azért ne csüggedjünk nyugdíjas társak,
ez az élet rendje, vállaljuk csak bátran.
Volt nekünk is tavasz, nyílt nekünk is virág,
örüljünk az ősznek, mert ez is a korral jár.
Menjünk el a templomba, mondjunk el egy imát,
köszönjük meg Istennek, hogy ennyi évet ád.
Ajándék már minden nap, ezt Te is tudod már,
meg kell becsülni, mert ez is korral jár.
Járjunk el a klubba, mesélni, nótázni,
hiszen ráérünk, ki kell kapcsolódni.
Lefelé megyünk, deres már a határ,
vigyázzunk, hogy el ne essünk, mert ez már a korral jár.
- Seres Antalné Balogh Terézia Újvárosi Hagyományőrző Klub

Seres Antalné Balogh Terézia versével köszönti a vendégeket (fotó: Bodor Márta)
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A citerás csoport tagjai: Balogh Lajos, Herczeg László, Bíró Lajosné és Major József
(fotó: Bodor Márta)

Boldog István országgyűlési képviselő átadja ajándékát Kádár Istvánnénak,
a klub vezetőjének (fotó: Bodor Márta)
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Mit üzennek az régi ádventek?
1943. december 5. vasárnap
„Hálával jelentem, hogy gyülekezetünk buzgó tagja Dr. Ádám Imréné férjével leánykájuk születése alkalmából 50.-P-őt voltak szívesek adományozni egyházi célokra. Ugyancsak Dr. Ádám Imréné 4 cserép
virágot is felajánlott az oltárra. A vett adományokat hálatelt lélekkel köszönjük meg és kérjük a kegyelem
Istenét áldja meg a szülőket gyermekeikkel, hogy örömmel láthassák őket növekedni és gyarapodni Isten
és az emberek minden erényeiben.”
1944. december 10. vasárnap
„Hálával jelentem, hogy gyülekezetünknek egyik buzgó tagja 50.- P adományt volt kegyes juttatni egyházi célokra. A kegyes adományozó határozott kívánsága, hogy nevét ne említsük. Csak annyit tudhatunk felőle, hogy ez összeget sok megpróbáltatás és mérhetetlen szenvedés közepette szerezte. Amihez
drága úton jutott. Isten egyházának ajánlja fel, aki látta szenvedni.”
1945. december 16. vasárnap
„Vannak házasságra lépni szándékozók… I. Ifj. Farkas Pál földműves, id. Farkas Pál és Tárnyik Zsuzsánna szülők evangélikus, nőtlen fia, eljegyezte jövendőbeli házastársául Nyikos Margitot, Nyikos Sándor és Ladányi Eszter szülők református hajadon leányát…
Gyülekezetünk buzgó tagjai, özvegy Fabó Pálné és gyermekei, e hó 5.-én elhunyt férje, illetve édesapjuk
emlékére 50.000 pengőt voltak kegyesek ajándékozni egyházunknak.”
1946. december 14. vasárnap
„A legutóbbi perselypénz darabjai közt egy 10 forintost is találtunk. Legyen a névtelen adományozón az
Úrnak áldása. – Hallja meg hangját annak, aki „a maga juhait nevükön szólítja” (János 10 : 3)
Templomunk téli fűtése – egyenlőre szerényen bár – a mai nappal megkezdődött. Kérjük a híveket, hogy
fát vagy szenet legyenek kegyesek e célra felajánlani. Aki tudna 1-2 mázsa szenet kölcsönözni, nagy hálával vennénk; ha az egyház kiutalása megérkezik – amire ígéretet nyertünk – köszönettel vissza fogjuk
szolgáltatni.”

Botyánszky János mezőtúri evangélikus esperes „Hirdetéskönyve”
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Milyen fantasztikus és csodálatos üzenetek Botyánszky János mezőtúri lelkész „Hirdetéskönyvé”ből az 1940-es évek második feléből! Talán kommentálni sem kellene ezt a néhány idézetet, hiszen az
üzenetek súlya behatol a lélek mélyére.
Nem éltem még ezekben a háborútól rettegett években. Férjem szülei azonban ekkor találtak egymásra. 1945. november 17-én volt az esküvőjük. Ez a pont most összeköt engem Farkas Pállal és Nyikos
Margittal!
Gyülekezetünknek számos tagja még megélte ezeket az ádventeket. Nekik biztosan másképpen mar
a szívükbe ez az üzenetsor. A fiatalságuk, az életük visszhangzik a sorok olvasása közben.
A fiataloknak ez történelem. A mindennapok történelme. 1944. novemberére elérte a front Mezőtúrt.
A légitámadásban elhunytakra is emlékeznek a „Hirdetőkönyvben” . A pengő inflációja, a forint bevezetése (1946. augusztus 20.) mind, mind az élő történelem jelzései.
És hajdani lelkészünk megüzeni nekünk, 2013. ádventjében, hogy jöhetnek háborúk, szenvedések,
halál, a hitünk összeköt, erőt ad, a gyülekezet élni akar. A halál mellett gyermekek születnek,
házasságok köttetnek, templomok „épülnek”, gyülekezetek gyarapodnak.
És minden évben újra várjuk a születés csodáját, amit Isten ígért nekünk. Hogy megszületik a kis
Jézus, és megszületik és megerősödik bennünk is évről évre az egymás iránti szeretet.
2013. november 17.
- Juhász Sándorné -

Karácsonyi ünnepség - 1938-ban - a Szőlőháti Általános Iskolában
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K arácsony ANNO

(képeslapok Szabó András gyűjteményéből)

1902

1904

1904
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