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Lámpás
Szabó András

Az érték forrása
Lámpás című folyóiratunk immár átlépett a hatodik évébe, így ez alkalomból megosztanék Önökkel
néhány gondolatot.
Ez a kiadvány Mezőtúr sajtótörténetében egyedi, hozzá hasonló eddig soha nem jelent meg városunkban. Lapjain az valósul meg, ami a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület legfőbb törekvése: az
értékmentés a távolabbi és a közelebbi múltból. A cél, hogy minél szélesebb körben feltárjuk az elmúlt
évtizedekben lejátszódott és átélt eseményeket, illetve igyekszünk megvilágítani azt a tényt is, hogy
a korlátozott lehetőségek a korábbi időszakokban nem adtak megfelelő teret értékeink közzétételére.
Meggyőződésem, hogy a ma közöttünk élő emberek által megőrzött szellemi és tárgyi értékek gyűjtése és nyilvánosság elé tárása kiemelt fontosságú a város jövőjét illetően. Egy település életét és történetét az ott élő emberek tevékenysége is nagyban meghatározza, formálva, alakítva a város múltját és
jelenét. De vajon alakíthatja-e a jövőjét is?
Véleményem szerint igen, de ehhez mindenképpen cselekedni kell. Tisztában kell lenni azzal, hogy
azok az idősebb emberek, akik a korábbi évtizedeknek, több esetben még a II. világháború előtti időszaknak is résztvevői voltak, nem fognak örökké élni, noha ők a legjelentősebb alanyai a forrásmentésnek. A tőlük megszerezhető információk állandó gyűjtése és közzététele a legsürgősebb feladatok
egyike. Ugyanilyen fontos és hangsúlyos feladat az általuk megőrzött tárgyi emlékek (dokumentumok,
iratok, fényképek, tárgyak, könyvek stb.) megmentése, mivel ez, az ő szellemi és a tárgyi örökségük
adja Mezőtúr múltjának kézzelfogható bizonyítékait, ezzel együtt városunk önazonosság-tudatának
erősítésében is alapvető fontossággal bír ez a hagyaték.
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület évek óta végzi ezt az értékmentő és -teremtő munkát, melynek eredménye a Mezőtúri Városi Helytörténeti Gyűjteménytár egyre gyarapodó, ritkaságokat is nagyobb számban magába foglaló anyaga. Az értékmentést szem előtt tartva ennek a gyűjteménynek a
további növelésére biztatok minden mezőtúrit. Kérem, hogy az általuk megőrzött hagyatékot ajánlják
fel az egyesületnek, mely azt szakszerű feldolgozást követően a gyűjteménytárban helyezi el. Sajnos
számos olyan esetről érkezik hír, hogy a város történetével kapcsolatos, sok esetben kortörténeti ritkaságok, pótolhatatlan dokumentumok, fényképek kerülnek a szemétbe vagy a tűzbe (!), esetleg idegen,
alkalmi kereskedőkhöz, akiknek nem számít, ki veszi meg azokat tőlük. Ezt szeretné az egyesület
megakadályozni, ezért még egyszer nyomatékosan kér mindenkit, hogy az esetleg kidobásra szánt
tárgyi emlékeiket a Helytörténeti Gyűjteménytárba adják be, ahol azok nem vesznek el, megmaradnak
a közösség gyarapodását szolgálva, valamint feldolgozásukat követően a kutatási eredmények a Lámpásban is közlésre kerülnek, ahogyan erre eddig is volt példa.
Nem állítom, hogy folyóiratunk széles körben ismert és elterjedt, de az érdeklődés iránta folyamatos.
A minél szélesebb körű megismertetésében is tudnak segíteni olvasóink, ha a Lámpást megmutatják
ismerőseiknek, elküldik máshol lakó rokonaiknak.
A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület megalakulásának 10. évfordulója ebben az évben lesz, s ez
reményt adhat tevékenységünk támogatására.
Őrizzük meg közösen Mezőtúr értékeit, gyűjtsük össze emlékeinket, nehogy kevesebb legyen a
jövőnk!
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Tóth Boldizsárné

A mezőtúri tanyai iskolák története
Az Alföld jellegzetes karakterét adó fehérre meszelt tanyáinak ölelésében épültek fel a puszta tudásvárai, a tanyai iskolák. Egymástól 5-8 km távolságra helyezkedtek el. Sárgára meszelt magas falaik, nagy
ablakaik, a dűlőutak szélén futó drótkerítéseik jellemezték külsejüket. Egyedülálló létesítmények voltak ezek, szerves tartozékai a magyarság történetének. A pusztai táj, az egyedi mikrokörnyezet a földművelő nemzedékek által újat, nagyszerűt alkotott, mely hosszú évtizedek alatt unikummá érlelődött.
Minden régió, kisebb tájegység saját arculatára formálta iskolarendszerét. Mezőtúr területéhez hatalmas tanyavilág tartozott, ezért iskoláinak jellege, belső szokásai eltértek egymástól a vonzáskörzetük
függvényében. Előnyösebb helyzetben voltak a városközeli, a vasútvonalak és a főutak mentén épült
iskolák. A távoli, elzárt tanyavilág tanítóira nagyobb kihívások vártak. A szülők társadalmi helyzete
szintén meghatározó tényező volt az iskola életében. Különböztek egymástól a középparasztok és az
agrárproletárok etikai elvei, szokáskultúrájuk, melyek a gyerekek iskolai magatartásformáit erősen
befolyásolták.
Mezőtúr tanyai iskolái egy félévszázaddal a tanyavilág kialakulása után jöttek létre. A tanyák a Rákóczi-féle szabadságharc leverését (1711) követően Túr 15-25 km-es körzetében országosan legelőször
Túrpásztó, valamint Pusztapó és Kispó területén jelentek meg. A kunyhókat – melyek nyári szállásként
szolgáltak a földművelők számára -, egyre inkább felváltották a tanyaépületek. A városból kiköltözött a
család – csak az idősek maradtak a városi házban -, és a telet is kint töltötték a tanyán. A mezőgazdasági munkákba a 6-7 éves gyerekeket is bevonták, hiszen gyomlálni, vagy libát, disznót őrizni már ők
is tudtak. Akkor még a tanyán nem volt iskola, de néhány gyerek a városi iskolában egy-két osztály elvégzett. Ők ilyenkor a városi házban élő nagyszülőknél laktak. Mások a szülőktől –vagy ismerősöktől
– tanultak meg írni, olvasni, de elsősorban számolni. Az írás sokszor az aláírás elsajátítását jelentette.
Az olvasás nagyon lassan, szótagolva (bagadozva) ment, de a Szent Könyvből így is ki tudtak olvasni két-három soros igét naponta. A számolás alapműveletei (természetesen fejben számoltak) a piaci
adásvételeknél nagyon fontosak voltak. Tehát az analfabétizmus nem jellemezte Túr tanyavilágát.
Fellendítette a tanyai település fejlődését a Budapest-Békéscsaba vasútvonal megépítése (1858) és a
Körös, valamint a Hortobágy-Berettyó szabályozása (Széchenyi István, Vásárhelyi Pál). A tiszai árvizek is gyakran elöntötték a Túrhoz tartozó pói területeket, így annak gátak közé szorítása is nagyon
fontos volt. A szabályozások után a régebben legelőnek használt területek egyrészét felszántották és
a tulajdonos tanyát épített földjére. 1857-ben 2000 fő, majd 1890-ben már 7243 ember élt a mezőtúri
tanyavilágban.
A tanyai iskoláskorúak sokáig a tudomány mostoha gyermekei maradtak. A város közelében lévő
tanyákról kocsival vagy hintóval vitték be gyerekeiket a jobb módú gazdák naponta a főtéren lévő
központi iskolába. Ott várakoztak a kifogott lovakkal (melyek a saroglyából ropogtatták a szénát) a
Nagytemplom kertje alatt.
A kiegyezés (1867) után Eötvös József volt a nagy kezdeményező, aki új utat nyitott a pusztai gyerekek számára. 1868-ban az általa alkotott 38. számú törvény alapján kezdték el működésüket az ideiglenes tanyai iskolák az ún. nyári tanyákon. Ezek módosabb emberek tulajdonát képezték, akik csupán
a mezőgazdasági munkák idején használták tanyáikat, egyébként a városban laktak. Ezek az épületek
kb. novembertől májusig (Szent András napjától Szent György napjáig) üresen álltak. Gazdáik ez időre
felajánlották azt a tanítás céljára. 1869-ben a Mező-Túrhoz tartozó Kishéken és Szárazlaposon az Erdős-, illetve a Takács-féle tanyákon már működtek ilyen iskolák. Később ezek állandó jellegűvé alakultak. A tanítás november végétől április közepéig tartott, hiszen nemcsak az épületekre, de a gyerekek
munkájára is szükség volt a családban.
A tanyai iskolák hálózatának kiépítése három szakaszban történt:
Az 1800-as években – a kiegyezéstől a századfordulóig – a református egyház volt a fő kezdeményező.
A pénztelenség azonban sok problémát vetett fel. A föld ára nagyon magas volt, az egyház nem tudta megvásárolni. A földbirtokosok pedig elzárkóztak az iskolaépítés gondolatától. Akadtak azonban
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készséges kis- és középparasztok, akik szívesen ajánlottak fel egy meghatározott területet földjükből
az oktatás céljára kb. 40-50 Pengőért (ez akkor nagy pénz volt). A föld árát a tehetősebb gazdák ös�szeadták. Minden esetben jó minőségű, partos (érpart) részekre építették fel az iskolákat a parasztok
segítségével. Pénzzel, kézi, vagy fogatosmunkával történt a hozzájárulás.
Az iskolai telek nagysága 2-3 magyar hold volt, melyet arányosan felosztottak játszóudvarra, gyakorlókertre és a beépítendő területre. Az iskolaépület egyetlen nagy tanteremből és előszobából, valamint
a tanítói lakásból állt közös tornáccal. A tanterem ablakai keletre vagy délre néztek. Mindez központi
terv szerint épült. A következő iskolákat hozták létre a századfordulóig: Kishékpart 1874; Szárazlapos
1877; Csugarpart 1879; Homokdűlő 1884; Kúria I. 1884; Túlahék 1884; Pusztapó I. (Demapó) 1884.
Később az egyház nem tudta a költségeket fedezni, ezért a szülőktől hozzájárulást kértek az iskola
részére. Ez történhetett pénzben, búzában, tüzelőben, munkavégzésben stb. A szülők egy idő után
nem vállalták a támogatást, így 1895-től város kezelésbe kerültek az iskolák.
Az iskolafejlesztés második szakaszában (1890-es évek eleje) gróf Apponyi Albert tovább szorgalmazta az építkezést. Nagy jelentőséggel bírt ez, hiszen Mezőtúr lakosságának 25 %-a ekkor már tanyán élt.
1908-ban épültek: Alsóvízköz, Csíderberek, Csehhalom, Csergettyű, Karasemlyék, Felsővízköz (Szőlőhát), Tassy, Túlakörös iskolák.
Érdemes felfigyelni az iskolák elnevezéseire. Leggyakrabban egy egészen kicsi tájegységről, vagy
kunhalomról, illetve dűlőről és földtulajdonosról kapták nevüket.
1908-tól az iskolák állami tulajdonba kerültek. Így jelzi ezt a helyi újság: „…ez volt az egyházközség
fennhatósága alatt az utolsó évök. Jövőre már az állam kezelése alatt, mintaszerű felszereléssel folytatják a magyar föld népének felvilágosítását. Tanyai iskoláink eddig is nagy missziót teljesítettek.”
A népoktatás támogatását szolgálta a tandíjak eltörlése is. A városi lap méltányolja ezt: „Hát csak
hadd vezessék népünket az ilyen jellegű, ingyen oktató iskolák: a vallásosságtól megszentelt nemzeti
műveltség ígéretföldjére”.
A mezőtúri állami tanyai iskolák tanterveiben elsőként jelentek meg a gyakorlati pedagógiai szempontok Eötvös Károly Lajos tanfelügyelő elképzelései szerint. Ún. mintagazdaságokat alakítottak ki a
gyakorlókert segítségével, de méhészkedéssel és baromfitenyésztéssel is foglalkoztak. Mindez a törekvés még az 1950-es években is fellelhető sok tanyai iskolában.
Az építkezések harmadik szakaszát az első, majd a második világháború utáni időszak képezi. A
Nagyatádi-féle földosztás után, majd az 1945. évet követő időkben sokan költöztek tanyára, földjeikre. Így több iskolára lett szükség. 1926-ban gróf Klebelsberg kultuszminiszter 60 millió pengőt szavaztatott meg a költségvetésből a népiskolai hálózat bővítésére. Ekkor épültek Pusztapó II. (Csali),
Törőhalom, Peres, Ötöles-úti iskola. Ezek stílusukban, de általában nagyságukban is eltértek a régebbi
iskolatípusoktól. Boltíves tornáccal, díszes homlokzattal épültek. Mezőtúr külterületének büszkesége
a Törőhalmi iskola volt 1928-1973-ig.
Néhány iskola a második világháború után épült: Kúria II, Túlakörös II, és a Kétpó II számú iskola
(Sárga iskola)
A múlt században két osztály elvégzése volt kötelező a gyerekek számára, majd
6-12 éves korig terjedt ki a tankötelezettség (1908-től), melyet két évvel hosszabbítottak meg a második világháború után. – A tanyai iskolákban hosszú időn át egyetlen tanító volt. Évtizedek során
jelentősen változott a tanítási idő. Mindig 8 órakor kezdődött a tanítás és 13-14 óráig, vagy 16 óráig
tartott. Ebédre szalonnát, kolbászt, zsíros kenyeret vittek magukkal a gyerekek, melyet alacsony sámlikon ülve – félkört alkotva a dobogó körüli területen – fogyasztottak el, az ölükbe terített damaszt
szalvétákról. A tanítás rendjét rugalmasan kezelték a tanítók. Előfordult, hogy korán hazaengedték a
gyerekeket, máskor később. Az uzsonnaszünetek ideje is változhatott, néha el is marad az. Legfeljebb
két óránként volt rövid szünet, de délben annál hosszabbat tartottak. Az 1950-es évektől délelőtti és
délutáni váltásban jártak a tanulók iskolába I-IV., ésV-VIII. osztályig.
Az egyetlen tanító minden osztályt foglalkoztatott állandóan, s ellenőrizte a munkájukat. Nagyon jó
szervezést, felkészülést igényelt mindez. Amíg ő egy osztállyal foglalkozott (egy osztály 2-8 tanulóból
állt), addig a többiek írásban dolgoztak a helyükön vagy a táblánál, illetve a legjobb tanuló számonkérte
társaitól a leckét. Fegyelmezési gond nem fordult elő, hiszen a testi fenyítéstől mindenki félt. A bün-
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tetés sok fajtája használatos volt, pl.: körmös, tenyeres, pofon, fejes, fülhúzás, fejkopogtatás pálcával,
térdeplés stb. Egy-egy jól időzített fenyítés hasznosan befolyásolta a tanulók erkölcsi fejlődését.
Egy nagy család volt az iskola. A tanító nagyon odafigyelt minden gyerek testi-lelki fejlődésére, ismerte a családok problémáit. Egymás segítésére nevelte tanítványait, eredményesen. A szegényebb
szülők csemetéit ruhákkal, élelemmel is ellátták. Az öröm és a bánat élményeiben szintén osztoztak
a gyerek és a pedagógus. Disznótorokra vagy névnapokra sokszor meghívták a tanítót, vagy kóstolót
vittek neki. Az év végi vizsgák alkalmával pedig elhalmozták csirkével, tyúkkal, tejtermékkel és egyéb
ajándékkal.
A tanyai gyerekek jól ismerték és nagyon szerették a természetet. Benne éltek, játékaikat növényi
anyagokból készítették, esténként megcsodálták a csillagképeket. A felnőttektől megtanulták a növények, állatok neveit, s óvták azokat, hogyha hasznosak voltak. Vizsgákra sok-sok mezei virággal
(szarkaláb, búzavirág, margaréta) díszítették fel a tantermet. A lányok búzavirág-koszorúkat fontak a
tábla és az íróasztal köré. Nagy öröm volt a jó bizonyítvány, melyért cserébe csupán elismerést vártak
szüleiktől.
Jóllehet, hogy a tanyai gyerek személyiségtípusa különbözött a városi gyerekekétől, de ez nem jelentett hátrányt későbbi fejlődésére. Egy jó tanyai iskola gyakran több és mélyebb tudást biztosított, mint a
városi. Több alkalom adódott a megtanult anyag ismétlésére, hiszen az osztályok végighallgatták más
osztályok ismeretanyagát. A tanyai életvitel – igaz szigorú törvények szerint – a gyakorlati életre, nagy
önállóságra, munkára nevelt. Edzettek, bátrak, egészségesek voltak a gyerekek. Egy kistérségben élő
emberek – ismerősök lévén – elvárták kölcsönösen, hogy neveljék, figyelmeztessék egymás gyerekeit.
Tisztelettudóak is voltak azok, az idegeneket is messziről üdvözölték és segítőkésznek mutatkoztak.
Szüleik józan paraszt becsülete, embersége, hite, egyszerűsége, hazaszeretete állt előttük példaként
testi-lelki fejlődésük során. Talán szegényen, de lelki élményekben annál gazdagabban nőttek fel ezek
a mezítlábos, maszatos parasztgyerekek.
A tanyavilág közösségi életében az iskolák mellett nagyon fontos szerepet játszottak a kaszinók, melyek kulturális és szakmai központként működtek. Az iskolát elhagyó fiatalok itt találkoztak a különböző rendezvények (bálak, előadások), könyvkölcsönzések során, de a gazdák is itt vitatták meg a
termelési gondjaikat.
Majd egy évszázadig pezsgett az élet a tanyavilág pacsirtadalos kék ege alatt. Közel száz esztendeig
élt a valóságban Váci Mihály: Jegenye, fényben című verse:
„A búzafények áramló mennyében
szinte dúdolva jött a gyalogút
ezerfelől – és vezetgette kézen
a tarisznyába botló kisfiúk,
a pipacskendős kislányok hadát.”
A végzet azonban gyorsan bekövetkezett. A hatvanas évek közepétől világossá vált a tanyavilág
felszámolása. Fondorlatos eszközökkel kényszerítették az embereket arra, hogy elhagyják szűkebb
szülőföldjüket. A legdrasztikusabb lépés az volt, amikor elkezdődött a tanyai iskolák elsorvasztása.
Először csak néhány osztályt vittek be a tanyai kollégiumokba, az iskolákat pedig összevonták. Majd
fokozatosan, 1975-ig bezártak minden tanyai iskolát. A gyerekek kollégiumba kényszerültek. Ezért a
szülők a lehető legrövidebb időn belül beköltöztek Mezőtúrra, Kétpóra, Törökszentmiklósra. Az ősi
földhöz és hajlékhoz hűen ragaszkodó parasztember abban keresett vigaszt, hogy új házába beépítette
tanyája gerendáit, ajtóit, ablakait, múltja értékes motívumait.
A mezőtúri határban, Csugarban áll egy gyönyörű pusztai katolikus templom (Béketemplom), melyet a második világháború szörnyű éveiben építettek fel a tanyaiak segítségével. A környező iskolák
tanulóinak lelki nevelésében fontos szerepet játszott e monumentális katedrális. 1971-ben elbontották,
illetve a hatalmas tornyot – aranykereszttel a tetején – felrobbantották. Ma is sokak által ismert, hogy
kiknek az – akkoriban épített – új házába építették be a templom értékes anyagait. Úgy tűnik, hogy
nem féltek Isten büntetésétől.
Mi történt a tanyai iskolákkal? A tsz-ek egy ideig raktárnak használták azokat, majd lerombolták, építőanyagaikat széthurcolták. Az iskola ősi hagyományait, évszázados múltunkat őrző dokumentumai
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szintén elkallódtak. Kutató munkám során alig találtam már valami jelentőset. Néhány iskolaépület
túlélte a felszámolás viharát. A Csíderberek és a Csehhalom iskolákat sokáig fácánnevelésre használta
a vadásztársaság. Ma már romos állapotúak. A Csali iskola szép, boltíves épülete a helyi tsz központjának részét képezi. Az egykori Sárga iskola helyén már rég a Tisza II. csatorna vize hullámzik. A
városközeli iskolákat jóval tovább használták céljának megfelelően, mint a pusztaiakat, hiszen a tanítók naponta ki tudtak járni tanítani. Ezek azonban már osztott iskolák voltak, több tanítóval.
Az igazi tanyai tanítók pályája átmenetileg gyakran bizonytalanná vált. Az új korszak nyitányával
életutak öltöttek modern formákat, életutak törtek meg, ősi gyökerek szakadtak el, ősi magyar szokások, hagyományok, életérzések merültek a feledés homályába. A pedagógus-hivatástudat gazdag hitével megáldott tanítók útjai szerteágaztak, talán lelkesedésük lángja is takarékra váltott. Az útravaló
azonban, melyet tanítványaik kaptak, még ma is érleli gyümölcsét. De meddig?!
Visszaemlékezésében egy 74 éves paraszt bácsi, aki 26 évig élt a mezőtúri tanyavilágban Póiszíken,
a következőt írja:
„…minden gyermekkori emlék odavonz a Póiszík virágos rétjeire: a kökénybokros csalitok, a fák a
madarakkal, a tanya körüli apró jószágok, a határban ugrándozó nyulak, a szántóföld szikes talaján
virító kamilla illata, a galambok turbékolása és az élet megannyi szépsége. A Homokdűlő-iskola, hol
felcseperedtem és embert nevelt belőlem a tanító néni, ki megtanította nekem a betűvetés és a számok
titkait. És mindezek előtt édesanyám és édesapám, akik még ma is fényes csillagok számomra életem
alkonyán. Te! Régi fészkem, volt öregtanya! Álmaimban gyakran látlak és kedves emlékeim hozzád
kötődnek. Az a föld, a szülőföld éltette és nevelte becsületre és szeretetre a Boldog család gyökereit és
sarjait.”
Kint jártam az egykori tanyavilágban. Ameddig a szem ellát, nincs semmi építmény. Az iskolák helyét
legfeljebb egy kisebb kőhalom és sok-sok vadvirág őrzi. Óriási búzamező hullámzik, vagy kukorica
tör az égnek évenkénti váltásban. Csatornák és hatalmas öntözőberendezés szövi be a földeket. Veréb
csipog, szarka csörög, fácánkakas is rikácsol még. Ragadozó madár gubbaszt a véletlenül megmaradt
akácfa száraz ágán. Őzek futnak át az egykor mezítlábaktól porzó dűlőúton. Ma is szép a puszta, de
valami nagyon hiányzik! Hová tűntetek gyalogutak?...
* * *
Most, 2017 telén olvasom ismét a lassan 20 éve írt soraimat. Bizony a múlt köde, a végtelen idő sodrása eltüntette az általunk kitaposott gyalogutakat és átalakította a tájat. Ám a lelkünkben ott van – esetleg szunnyad – minden, amit átéltünk és
gyakran felsír a sok szép, vagy fájó emlék.
Milyen jó érzés az, amikor az egyre gyérülő találkozóinkon mindezt felidézzük. Az
első ilyen nagy iskolai találkozónk 2000ban volt nekünk, Homokdűlő Általános
Iskolásoknak. Két fényképet adok közre.
Íme az első 1954-ben készült rólunk, a felső osztályosokról Tóth Terézia tanítónővel
a tanyai iskolánk udvarán. A másik képen
2000-ben a mezőtúri városháza előtt látható a „nagy csapat” Tamási Erzsébet tanítónővel, aki gyakorló tanítóként tanított nálunk 1952-ben. Figyeljük: a két fényképen
néhány név ismétlődik! Milyenek lettünk?
Balról: első sor: Pályi Irén, Kovács Imre, Lévai Zsuzsi, Takács István, Szabó Ilona, Arany Mihály, Gonda Róza;
második sor: Murányi Margit, Csatári Margit, Tóth Julianna, Sárkány Sára, Szalai Ilona Veronika, Tóth Terézia,
Gonda Ilona, Szöllősi Etelka, Szöllősi Éva; harmadik sor: Takács Sándor, Tóth Sándor, Kovács Erzsébet I.,
Németh Zsuzsanna, Tóth Terézia tanító néni, Boldog Terézia Ibolya, Kovács Erzsébet II., Tóth István, Pályi Lajos;
felső sor: Sipos Ferenc, Molnár Mihály, Tóth Kálmán, Búsi Lajos, Szabó Imre, Kocsi István, Szalai Gábor, Szöllősi József
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Balról az 1. sor: Szatmári Piroska, Sárkány Gizella, Sárkány Sára, Csatári Margit, Tamási Erzsébet tanítónő, Boldog Terézia,
Lévai Zsuzsanna, Pályi Julianna. 2. sor: Gonda Irén, Szathmári Lenke, Sárkány Ilona, Tóth Terézia, Szabó Ilona, Kovács
Erzsébet, Dávid Ilona, Pályi Ibolya. 3. sor: Köteles Ilona, Szalai Ilona, Tóth Julianna, Kovács Erzsébet, Gonda Ilona, Szabó
Terézia, Tóth Eszter, Pályi Irén. 4. sor: Tóth Ilona, Takács Katalin, Németh Mária, Molnár Róza, Takács Margit, Sárkány Etelka,
Pályi Mihály, Kovács Imre, Budai Béla, Kovács Sándor, Farkas Mihály, Kovács Lajos, Páldi Julianna. 5. sor: Takács István, Tóth
János, Sípos Ferenc, Arany Mihály, Kocsi István, Köteles János, Tóth István, Pályi Lajos, Szőke Béla. 6. sor: Búsi Lajos, Parcsami
Tamás, Szalai Gábor, Szabó Antal, Gonda János, Lévai Antal, Juhász Imre, Csatári Imre, Takács Lajos. 7. sor: Takács István,
Takács Sándor, Szabó Antal, Gonda Sándor, Szatmári József, Sípos Sándor, Molnár Sándor, Molnár Mihály

Az örömteli találkozónkon a köszöntés keretében felolvastam erre az alkalomra írt versemet:
Dűlőutak, akácsorok – Homoki iskolám!
Fehér falú kicsiny tanyám, hol felnevelt anyám,
Búzavirág, pipacsmező, aranykalászos rét,
Bácsik, nénik, kispajtások! Hová szórt az élet szét?
Tanítóink! Kik lámpásként jártatok előttünk,
S barátaim! Kikkel egykor oly sok álmot szőttünk.
Hol vagytok hát? Hová tűnt a tiszta szívünk vágya?
Hová lett a homokisok kedves iskolája?

Elhalkult a pacsirtadal, puszta lett a tájék.
Összeszorul az én szívem, ha néha arra járék.
Mégis, mikor előjön a sok-sok régi emlék:
Gondtalan és boldog vagyok, mintha gyermek lennék.
Látom, amint szépen ülünk a kopott, öreg padban
És titkokat súgdolódzunk a szüneti zsivajban...
Tanítónk a katedrán áll, s magyaráz lelkesen;
Meg is úsztuk ezt a napot rossz jegytől mentesen.

Most itt vagyunk!Újra együtt fiúk, lányok sora.
A gondtalan együttlétet nem feledjük soha!
Köszönjük tanítóinknak, amit adtak nekünk,
Emlékükkel a lelkünkben itt maradnak velünk.
Diáktársak! Legyünk büszkék a mi iskolánkra,
Mind drágakő, maradjon meg a szívünkbe zárva!
Virúlj, zöldelj, te drága föld, hol ringatott anyánk!
Isten veled akác-sorok, Homoki iskolánk!
Tóthné Boldog Terézia Ibolya
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Brakszatórisz Éva

Egy mezőtúri tanító emlékei
A régi neves mezőtúri nyomdák egyike, a Török Nyomda 1913ban kiadott egy fűzött, papírborítós könyvet „Egy tanító naplójából. Rajzok, elbeszélések” címmel.1 A szerzője, Pantó János tanító,
aki ugyan nem mezőtúri születésű volt, de élete nagyobbik részében a városban élt és dolgozott. Az írásait tartalmazó, ritkaságszámba menő kötet a Mezőtúri Városi Helytörténeti Gyűjteménytár könyvtárában is megtalálható, és már csak azért is érdemes
belőle szemezgetni, mert alapjában véve jól megírt történeteket
tartalmaz, melyek között vidámabb, szomorúbb is található,
ugyanúgy, mint érdekesebb megfigyelések a korabeli mezőtúri
oktatás-nevelés területéről. A tanítói visszaemlékezések egyébként sem túl gyakoriak irodalmunkban, Mezőtúron pedig jelen
tudásunk szerint nem is jelent meg hasonló. A műfaj sajátossága,
hogy az emlékezés mellett egyúttal szociográfia is: a tanító környezete, a gyermekek, a szülők, a lakóhelyként szolgáló tájegység, a szokások, az életmód, még a jellegzetes tájnyelvi elemek is
óhatatlanul bemutatásra kerülnek, sajátos ízt adva az emlékező
történeteknek, egyszersmind az adott korszaknak az emlékektől
független, objektív állapotát és hangulatát is az olvasó elé tárják.
Pantó János írásai is (többé-kevésbé) követik ezt a szabályszerűséget, és irodalmunk hasonló műfajban született ismertebb
A kötet címlapja
darabjai közül leginkább Gárdonyi Géza népiskolai tanítósága alatt szerzett élményeiből készült „Az
én falum. Egy tanító följegyzései” című elbeszélés-gyűjteményével mutat rokonságot. Irodalmi szempontból Gárdonyi munkája talán olvasmányosabb, kifejezetten irodalmi igényű, bár a két szerző stílusában alig van különbség. Gárdonyi egyetlen település lakóit, gyermekeket, felnőtteket és hozzájuk
kötődő élethelyzeteket mutatta be, lényegében novellaciklust alkotva. Az ő írásait összekötik a vis�sza-visszatérő szereplők, a végig jelenlévő idillikus hangulat, a környezet - majdnem regényszerűen.
Ezzel szemben Pantó élményeiből egyszeri szereplős történetek születtek, és több esetben tanügyi
megfigyeléseket kívánt megosztani főleg mezőtúri olvasóival. Írásai értékéből azonban mindez nem
von le semmit.
Mindezek után lássuk, ki volt Pantó János, aki ezt a Mezőtúron igen egyedülálló kötetet jegyezte, ezután
pedig szívesen ajánljuk az olvasók figyelmébe a nevezett kötet három, mezőtúri élmények ihlette írását is.

Pantó János
Nagykőrösön született 1859. szeptember 7-én Pantó János és Endrődi Julianna
gyermekeként. Családi bajok és komoly nélkülözések után 1878-ban végezte el
az iskoláit, ezután Tiszaföldváron kezdett tanítani. Onnan 1885-ben jött át Mezőtúrra, először református népiskolai tanítóként dolgozott, majd 1887-től mint
ipariskolai igazgató működött egészen 1911-ig. Egyházmegyei tanügyi bizottsági tag volt 1889-től, valamint 1896-ban a református egyházmegyei tanítóegylet mezőtúri járásköri elnöke. 1897-ben nyugdíjaztatta magát betegsége miatt,
bár az ipariskolai igazgatói székben megmaradt, és több más tevékenységet is
folytatott: volt a Mezőtúri Takarékpénztár pénztárnoka, a Központi Olvasóegylet könyvtárnoka, a Mezőtúr és Vidéke belső szerzői gárdájának tagja, az 18881890. között megjelenő Népiskolai Közlöny egyik szerkesztője és az Iparos Ifjak

Pantó János

PANTÓ János: Egy tanító naplójából. Rajzok, elbeszélések. Nyomatott Török Ignác Könyvnyomdai Műintézetében. Mezőtúr,
1913. 180 p.
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Önképző Egyletének elnöke is. Szerkesztett tankönyveket is (Képes Világtörténelem, Szolnok Vármegye földrajza, Mértan, Agenda). „Pantó János mint tanító magasan felibe emelkedett annak az átlagnak, amely az akkori tanítóságot jellemezte, amikor ő Mezőtúrra került. Pedig Mezőtúrnak átlagban
véve akkor is igen jó tanítói voltak. De Pantó János a legjobbakból is kivált.” – írta róla egy méltatója.
Felesége győri Nagy Vilma (1857. június 3., Nagytenyő - 1940. november 3., Mezőtúr), gyermekeik:
Vilma (1885-1957), Béla (1887-1949), Mária (1893-1958), Irén (1896-1971). Pantó János 1929. november
5-én hunyt el Mezőtúron. 2
*
Két dió
Van az én asztalomon egy katulya, melybe én mindenféle, kezem-ügyébe eső, valamirevaló tárgyat
bele szoktam tenni. Van abban pecsétviasz, plajbász, gyertya, gomb, szeg, penna, régi pénz stb. Mindenből egy kicsi.
Van benne két dió is.
E két diónak a történetét akarom elmondani.
*
Az anyja egy esős szeptemberi napon vezette fel hozzám. Én mindjárt az első látásra megszerettem.
Volt az arcában valami, valami nem közönséges, ami az embert az első pillanatra meghódította. Olyan
szép fürtös fejecskéje, pufók képe, fehér arcbőre, mosolygós kék szeme, takaros kis fitos orra, morzsa
kis szája nem volt egy gyermeknek sem, mint neki. Hát a beszéde? Mint a madárcsicsergés. Mikor az
ő fülbemászó hangján elkezdte:
Tis tatona vadot
Vessón lovadolot
De majd ha felnovot
Nadnat is felcsapot...
hát akkor Ferikénél igazán kedvesebb gyereket képzelni sem lehetett. Szóval Kovács Ferike nagyon
kedves és jó fiú volt.
Sohasem helytelenkedett. Ha óraközben a gyerekeket kibocsátottam, ő szépen a tanteremben maradt. És ha nem volt tanulnivalója, szomszédjával, a ragyás Herbály Jancsival malmozott. Ez volt neki
a legkedvesebb játéka.
Hogy megy a malmozás?
Az ember elővesz egy darab tiszta papirost; rárajzolja a malmot:
Azután elővesz három kukoricaszemet, társának is ad három
babszemet. Azután… hajrá! kezdődik a malmozás. Egyik is, másik
is igyekszik a maga bab- vagy kukuricaszemjét egy vonalra (az átmetszési vagy érintési helyre) húzni. Csakhogy ez ám nem olyan
könnyű dolog! Mert ha a babos észre veszi a kukoricás szándékát,
hát a maga babját tüstént a kukorica elébe húzza. Néha egy félóráig is eltüsténkednek rajta, míg valamelyik célt ér.
Ferike a malmozásban valóságos mester volt. Rendesen ő győzött;
ilyenkor elkacagta magát s Jancsinak a fülét egy kicsit meghúzta.
Ennyibe játszottak. Minden parti egy fülhúzás. Ha nem voltam is
a tanteremben, de ha hallottam Ferike csilingelő kacagását, mindjárt tudtam, hogy Ferike győzött s Jancsinak megint kijutott.
Az életrajzi adatok forrásai:
BODORIK Sándor: Mezőtúri életrajzi lexikon A-tól Z-ig. Mezőtúr város pantheonja a kezdetektől máig. Mezőtúri Helytörténeti
Füzetek 16. Mezőtúr, 1999. 118-119. p.,
valamint
https://www.geni.com/people/Pant%C3%B3-J%C3%A1nos/6000000008678128986 (utolsó megnyitás: 2017. 01.28.)
2
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Ferike szülei nagyon szegények voltak. Az apja csizmadia volt valahol künn a városszélen, de csak
foltozó. Újat is tudott volna csinálni, mert jó munkásnak tartották, de annyi pénze soh’sem volt egy
rakáson, hogy új csizmának való bőrt vehetett volna. Azaz… volt egyszer 6 forintja, de akkor sem
mehetett szándékára. Elment a pénz másra. Csudálatos! Ferikének is akkor kellett kalap meg ABC,
Pistikának is akkor szakadt el a ruhácskája, Lidikének is akkor kellett téli kendő, mikor az a rengeteg
sok pénz volt a háznál.
Ferike, hogy szülei messze laktak az iskolától, ebédjét télen rendesen az iskolában költötte el. Az apja
úgy okoskodott, hogy annak a kis darab száraz kenyérnek mindegy, akár odahaza, akár az iskolában
eszik is meg; azután meg ha Ferike fentmarad, a csizmája addig sem nyűvik. A szegény csizmadia
talán nem is okoskodott rosszul.
Ferike egész délelőtt ott zsugorgatta kenyerét a tarisznyában. Óranegyedkor, mikor társai elővették
az elemózsiájukat és jóízűen falatoztak: ő is elővette a magáét, megnézte, azután újra visszadugta a
tarisznyába. Ő nem evett. Neki nem volt szabad enni!
Ezelőtt régen, nagyon régen, nem is tudom, hány évvel ezelőtt olvastam, hogy egy ember, aki azelőtt
jobb napokat látott, éhségtől gyötörtetve lopott. Egy kenyeret lopott. És a bíróság a büntetés alól…
felmentette. A lopás tehát nem minden körülmény között bűn, vagy ha bűn is, akkor nem minden körülmények között büntetendő cselekmény. Hát aki kényszerűségből saját magát lopja meg? Bűn e az?
Az már bűn és bizonyosan meg is büntettetik.
Szegény Ferike is lopott.
Meglopta saját magát.
De meg is bűnhődött érte.
Sokszor, mikor az éhség és társainak jóízű falatozása étvágyát felingerelték: félre vonult, mint a tolvaj
és egy darabkát letört a száraz kenyérből, azután megint egyet, azután... ki tudja hányat. Egyszer csak
azon veszi észre, hogy még csak 10 óra s a tarisznya már üres. De meg is lakol tettéért: koplal egész
estig.
Egy napon azt mondom Ferikének:
- Ferike! Mi lesz ma az ebéd?
Ferike rám veti gyönyörű kék szemét és mosolyogva húz ki a tarisznyából négy diót.
- Hm! Ferike! De nagy úr vagy! Még diód is van?! Hát kenyered van-e?
Vége lett azonnal a jó kedvnek. Mint a bűnös, elpirult s szemlesütve, alig hallható hangon rebegi:
- Nincs. Medettem.
- No ne búsulj, Ferike. Adok én. Nesze! Most eredj szépen a tanterembe és edd meg a dióval. De vigyázz,
hogy a dióhéjat el ne szórd. Hát mért nem mégy, Ferike?
- Van tanító újnat diója?
- Nekem Ferike? Nincs nekem.
- Én adot tanító újnat tettőt.
- Köszönöm, Ferike. Áldja meg a jó Isten a te jólelkedet!
Hogy milyen nagy becsben tartom én e két diót, mutatja az, hogy noha Ferike azt nekem ezelőtt 16
évvel adta, még most is megvan.

Miért nincs a Sándri gyereknek télikabátja.
Irkatörténet
Persze! Ha tudtam volna! De nem tudhat ám az ember mindent!
A milleneum előtt pár évvel kisült, hogy még az akademikusok sem mindentudók, mert hát nem
tudták megmondani és máig sem tudják, hogy párducos őseink mikor jöttek e széles hazába? (Itt
zárójel között elárulom, hogy ebben az egy dologban, de csakis ebben az egyben magama is egészen
akademikus vagyok. Iskolás koromban nem volt senki, aki jobban tudta volna a magyarok bejöveteli
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évszámát, mint én. Híven emlékszem rá, hogy mikor Nagy László Magyarország történetéből fújtam a
vizsgán: elődeink, a magyarok 889-ben átkeltek a Kárpátokon s a mostani Magyarország földére léptek
– nemzetes Hiripi Pál uram (az Isten nyugosztalja meg szegényt) nem tudott ellenállni keble érzésének, egy húszassal ajándékozott meg. Ma én is ott vagyok, hol a mádi zsidó, meg az akademikusok:
nem tudok semmit. Nemzetes Hiripi Pál uram, ha feltámadna halottaiból, aligha vissza nem kérné
most tőlem a húszast, ha ugyan ő is fel nem csapna akademikusnak.)
De hogy nemcsak az akademikusok meg én, de az orvosok, kereskedők és ezen két náció után a
tanítók sem tudnak bizonyos dologban (tessék e két szót jó vastagon nyomni, nehogy az úton fejbe
verjenek) semmit. Mondok rá példát.
18** tanév elején Mezőtúron még az ócska iskolában tanítottunk, az új iskolaépület – melynek tanulmányozására még a londoni Royal Society egyesület is majdnem deputációt küldött – még nem volt kész.
Szobánk, hova fertálykor szoktunk gyűlni, a kémény alatt volt s inkább valami jófajta szatócsbolthoz,
mint tanítói szobához hasonlított. Az a nevezetesség is járt vele, hogy a belépőnek a hátára az öreg kémény olykor-olykor, mikor a szeszélye úgy hozta, rajzolt olyan mappákat, hogy Hacsek sem különbet.
Éppen mind együtt voltunk a szobában, midőn Lajos, a fájóslábú harangozó bebilleg és egy nyaláb újságot tesz le az asztalra. A „Nemzet Napszámosa” című lap volt, melyet abban az időben a kormány adott
ki falkaszámra a tanítók okulására, ingyen, mindenkinek tehetségéhez mérten, a jó fejűnek 1, a rosszabbnak 2 s több példányban, fel egészen 10-ig. A kormány így nevelte a tanítókat. Még abban az időben nem
voltak továbbképző tanfolyamok. Nekem – emlékszem – a Nemzet Napszámosa 10 példányban járt.
Alig tette le Lajos a lapot, azonnal neki estünk, mint bolond borjú az anyjának. Én mindjárt az első
fogásnál észrevettem, hogy a mi lapocskánk most kövérebb, mint máskor. Ismervén a természetét
(akkurát olyan természetű volt, mint én; én pedig olyan természetű voltam és vagyok, hogy sohasem
híznék meg, még ha mannával tartanának is) elkezdtem kövérsége oka után kutatni. Csakhamar rájöttem. Egy irka volt oldalbordái közé plántálva s ez okozta az abnormális állapotot.
De minő irka! Egy valóságos vadonatúj Egészség-Irka!
Fehér táblán zöld nyomás, sárgás papíron lilaszín vonalazás. A táblán egy kép, egy modern patikának
a képe. A bácsi néniruhában ökölnyi pirulákat csinál s azokat rakja egy kemenceformájú katulyába.
A néni meg bácsiruhában teknő mellett szapúl. A címtábla belső oldalán egy felhívás, mely teljes szövegében a következő:
T. cz. Tanító Úr!
Tekintetes Tanuló Ifjúság!
Miután tapasztaltatott, hogy a tek. iskolai ifjúság között az újabb időben nagy mérvben fordul elő
szemfájás s ezzel együtt járó fülzúgás, fog- és fülfájás, angolkór, gyomorhurut stbféle nyavalyák: Nagyságos Dr. Rhebarbara egyetemi professzor úrral egyetértőleg elhatároztam, hogy e bajok megszüntetésére „Egészség-Irka” címen irkát fogok kiadni. A baj megszüntetésére azért választottam ez utat, mert
tapasztalati tény (V. ö. Aeskulap XXXVIII. 216.), hogy a krajcár és a krajcáros holmik a legalkalmasabbak úgy a betegségi, mint az egészségi bacillusok terjesztésére.
Az irka levelei, valamint annak táblája Nagyságos Dr. Rhebarbara országos hírű vegyész s egyetemi
tanár úr által feltalált vegyítékbe vannak beitatva. A tábla külsőleg használva (bedörzsölve) köszvény,
csúz, aranyér, nátha stb. ellen, a levelek belsőleg használva (éhgyomorra 5 négyzet cm. szelet elnyelve)
fülzúgás, fő- és fogfájás, gyomorhurut stb. ellen igen hatásosak. Az egész készség pedig zöld és halványsárga színével üdítőleg hat a szemre.
A címtáblán a képek is úgy vannak megválasztva, hogy a gyomorhurutban szenvedők bajukat az első
pillanatra elfelejtik.
Ára darabonként 1 kr., száza 60 kr.
Magamat a t. c. tanító urak és a tekintetes tanulóifjúság becses pártfogásába ajánlva s minél számosabb megrendelésükért esdve, vagyok
Budapest, 18** szept. 5-én alázatos szolgája
SCHWARCZ ÉZSAIÁS
az „Egészség-Irka” kiadótulajdonosa.
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No hát e felhívást olvasva mit tettem? Mit helyzetemben minden rendes észjárású ember tett volna.
Hiszen tán én sem vagyok egészen mohamedánus!? Hiszen tán az ám szívem sincs egészen kenyérhéjból!? Nehogy elkapkodják az orrom elől azt a házi patikát: megrendeltem belőle 1000 példányt. És
minthogy e kiadás a költségvetésemben nem volt előirányozva: elővettem a kis Sándri gyereknek – kit
éppen akkor adtam fel az iskolába – a téli kabátja árát. Azt hittem, mikorra e gúnya kell, hát árát az
irkából majd csak összevasalom. Sőt, mi tűrés-tagadás, egy kis haszonra is számítottam, mit feleségemnek szántam - téli bundára.
De Isten tervez, ember végez!
Mikor már a tek. padfaragó urak között ki volt osztva az irka és én, a t. c. tanító, vártam a hatást, a
vakok és bénák meggyógyulását: hát kérem akkor kapok én… igenis akkor kapok holmi Talpas József
budapesti papírkereskedőtől egy kékszürke… valamit, melynek belső oldalára ez vala írva:
ÚJ! A TUDOMÁNY ÉS IPAR CSUDÁJA! ÚJ!
ÚJ „EGÉSZSÉG-IRKA”
Az ember legfőbb dísze a szem, mely ha elromlik, nem ér az életünk semmit. A szemromlás különösen
gyakori az iskolástanulóknál, minek legfőbb oka a fehér és a sárgás papír… (Hm! Megbolondult ez?)
Hogy a szemromlás s az ebből származni szokott nyomorékság megszüntetésére - mint jó hazafi - én is
tegyek néminemű valamit: orvosokhoz, hazánk hírneves orvosaihoz fordultam, kik egyetemünk büszkesége, Nagyságos Dr. Rhebarbara professzor úr javaslatát elfogadva egybehangzólag szürkés-kékes papírú irkát ajánlottak.
Egyet fordult velem a világ!
No! hogy az Isten pusztítson el a világon mindenféle sárga meg szürke papirost! Hogy az a Nagyságos büszkeség se lássa meg többet azt a nemtudommiféle Ézsaiást, meg azt a hogyhíjják Talpast! Hát
értenek ezek a rhebarbarák valamihez? Hát tudnak ezek a pulzustapogató kétlábú futoncok egyebet az
ecetes korpakészítésnél? Meg azok a kereskedők? Azok a lelketlen kufárok, kik eladnák még a mennybéli jussukat is, tudnak azok a gyufaárulásnál egyebet?
Szegény Sándri! Megfagysz a télen!
Úgy történt, amint gondoltam. A tek. tanuló-ifjúság, mikor megtudta, hogy a sárga éppen úgy használ a nyavalyáról, mint a kék, nem hitt egyiknek sem, nem használta egyiket sem, s így a meghozatott
sárga patika szépen mind a nyakamon maradt.
A kis Sándri gyereknek se lett téli kabátja. Még ma sincs. Az „Egészség-Irka” neki ártott meg a legjobban, szegénynek.
Persze! Ha tudtam volna!

Az én legnagyobb elismerésem
Sok embert holta után ismernek fel. Míg élnek, a kutya sem ugatja meg őket, ha meghalnak, mindenki tud róluk valami szépet.
Tanítói érdemeimnek az elismerése sajnos engem is holtom után talált. (Még akkor is jó – gondolják
tanítótársaim.) Nem mondom, míg tanítóskodtam is, néhanapján érdemeim elismeréséül nem kaptam
egy nyulat vagy macskát, de az igazi elismerést mégis csak akkor kaptam, mikor már néhai tanító
voltam, mikor már a tanítóságot régen odahagytam.
1897 nyarán lemondtam a tanítóságról és pénztárnok lettem egyik nagyobb városi pénzintézetnél.
Azonban, ha lemondtam is a tanítóságról, az ipariskolai igazgatóságot továbbra is megtartottam, azaz
az ipariskola továbbra is megtartott, azaz közösen megtartottuk egymást. Így történt aztán, hogy mikor O. felsőbb leányiskolai igazgató a Mezőtúri Pedagóguskört megalakította, abba én is befolytam. Ez
a kör nem volt hivatalos testület, csak olyan beszélgetőhely, hova a tanárok, tanítók havonta egyszerkétszer bejártak. Egy közülök, ki ihletést érzett, vagy akit felkértek, felállott, vagy fel sem állott és
elkezdett beszélni. Mikor elvégezte, a többiek megkritizálták.
1909 karácsony táján K. tanár engem szólított fel egy előadásra. Szívesen vállalkoztam, csak azt
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kötöttem ki, hogy előadásomat január derekán tarthassam meg, amikor a pénztári dolgok egy kicsit
engednek.
Meg is tartottam később.
A legelső felszólaló L. tanár volt.
- No az Isten süllyessze el azt a takarékpénztárt - mondja elkeseredve - amelyik az ilyen tanítót is
elveszi tőlünk!
Ennél nagyobb elismerést én, kérem, hosszas tanítói pályámon nem kaptam. Macskaértékben kifejezve, legalábbis vettem úgy, mintha tíz macskát kaptam volna.
Források
• PANTÓ János: Egy tanító naplójából. Rajzok, elbeszélések. Nyomatott Török Ignác Könyvnyomdai
Műintézetében. Mezőtúr, 1913. 180 p.
• https://www.geni.com/people/Pant%C3%B3-J%C3%A1nos/6000000008678128986 (Pantó János
fényképének és életrajzi adatainak forrása)
Irodalom
• BODORIK Sándor: Mezőtúri életrajzi lexikon A-tól Z-ig. Mezőtúr város pantheonja a kezdetektől
máig. Mezőtúri Helytörténeti Füzetek 16. Mezőtúr, 1999. 195 p.

Nagy Emma családtörténete; III-IV. rész
„Adja be az életrajzát!”
ifjúsági regény
Írta: Solt Jenőné Nagy Emma
(folytatás)
III.
A paplak előtt szálltunk le.
Tornácos, régi úri ház.
Zsibbadt lábunkat egyengettük –
s már nyitották a kapuját.
Magas ősz férfi lépett ki.
Szertartással fogad bennünket:
Végh György, lelkész és esperes.
Isten hozta vendégeinket!
Komoly nagyasszony felesége.
Csendre nevelt finom lányok.
Kirántott csirke vacsorára,
s jó bor, mely hideg vízben állott.
Vacsora után két férfi,
a két tanító jött oda.
Egyik tréfásan kérdezte:
Van-e még a papnak bora?!
Van, van – felelte rá a pap –
s van neki hozzá kántora!

Nevetve, így indult a szó.
S később – kiderült valami…
Másnak közömbös semmiség –
nekem szörnyűség hallani!
Az, hogy aranyos Erzsikém
nem tanít harmadik osztályt!
Változtatni már nem lehet,
jóváhagyott a beosztás.
Ő első- második osztályt,
fiút-leányt kap vegyesen.
Te meg énhozzám fogsz járni,
szólt a nem-kántor kedvesen.
Ég-föld szakadt rám! Összedőlve
az álmom, tervem, mindenem…
A két nap óta fojtott sírás
is ott vonaglik szívemen…
Most egyszerre az is kitört,
apám ölébe hajtva fejem
s zokogtam vigasztalanul,
odaadón keservesen.
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Maga apám is megdöbbent,
mivé lesz a családi terv.
Csak Erzsike nem rendült meg,
s helyénvaló szavakra lelt:
Ne sírj Emókám! Semmi baj!
Én elviszlek az iskolába…
A tanító bácsinak meg
gondja lesz majd a jó kislányra…
És délben érted is megyek,
ha az enyémek hazamentek…
Akkor hát – mégis – iskola
pislákoló reménye szívemnek.
Deme Andor bácsi szeme
kéklő jósággal szállt reám:
Gyere csak, üljünk le ide,
te nagykunsági kisleány!
Valahogy Jóska bácsira
emlékeztetett mosolya.
Nem, nem volt nekem idegen,
bár eddig nem láttam soha.
A fél karjával átölelt,
s úgy szólt, mintha fájna neki:
Haza akarnál utazni?
Nem akarsz engem szeretni?
Hogy jó tanítványom legyen,
nekem meg, látod, az a vágyam!
Szeretnélek téged itt látni
az én falusi iskolámban!
Szeme huncutan csillant már:
Azt hiszed, gyermekhúst falok?!
Én is visszanevettem rá:
Nem hiszem, és itt maradok!
El mernéd mondani még egyszer?
Édesapád előtt is? Igen?
El! – feleltem neki bátran.
Kézen fog, hogy hozzá vigyen.
Apám ámul a barátságon.
Elismerés szól a szavából:
Köszönöm! Nagyon köszönöm.
Tanító vagy a legjavából!
Reggel „az új iskolába”
Széles-csapatosan mentünk:
a lelkész, az én tanítóm,
meg a kántor, meg a kurátor is,
jött mellettünk.
Ez szép ház volt. Magas-földszint.
Alatta már bérletbe adott pince.
A helyi borkereskedő
most éppen a hordóit vitte.
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Magyarázták: jövedelem
kell az egyháznak, mert szegény.
Tizenhét lépcsőn mentünk fel.
Megálltunk a ház küszöbén.
Végh György összetette kezét
és meghatottan, halkan mondta:
Áldd meg Uram ezt a hajlékot!
Kegyelmed óvja meg lakóit,
s add áldásodat munkájukra!
Azután kulcsot vett elő.
Erzsikét tuszkolta előre.
Mentünk – megcsapott bennünket
a ház újszagú levegője.
Minden hófehér, tiszta volt.
Nyitott ajtók. (Előszoba.)
Jobbra: a szép nagy tanterem.
Balra: kedves kicsi konyha.
A kisebb szoba szemben nyílt
s a konyha felől a nagyobb.
A napfény szélesen betűz,
a súrolt padló is ragyog.
A pap Erzsikét kérdezi,
hogyan tetszik a két szoba?
Erzsike mindennek örül,
arcán a hála mosolya.
Az ablak alatt stráfkocsi.
Megérkeztek a bútorok!
A pap siet, még útja van.
„Legyenek benne boldogok!”
Erzsike köszöni nagyon
sok fáradtságát, jó szavát,
mély tisztelettel néz a papra
s pukedlibe vágja magát.
A kikísérésből jövet
a tanterembe besiet.
Futkos, illegeti magát,
az iskolát játszó gyerek!
Nekem mondja nevetve: Nézd,
milyen magas a dobogó!
Innen minden lurkót látok!
Még egy nagy szivacs volna jó.
Andor bácsi utána jön:
Magát keresik, kedvesem!
Hordják a bútorokat fel,
mutassa meg, mi hol legyen?
Óh, milyen édes szoba lett!
A kisebbet rendeztük be.
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Erzsike abroszt vett elő:
Ma már ebédelünk benne!
Edények csengenek. Terít.
Otthonról hozott hús, kenyér.
Igen, egy ilyen kis szoba
kastélyok kincsével felér!
Mily jóízű a falat benne
nem hajbókolva senkinek!
Otthon eszünk, ámbár apámat
három jobb család hívta meg.
Ezzel is érvelt, nekik is:
Hogy’ bántanék meg valakit?
S három helyre nem mehetünk –
ugye belátja maga is?
Az volt nehéz, legnehezebb,
mikor apánktól elköszöntünk.
Isten veletek, gyerekek!
Mindhármunknak hullott a könnyünk.
Kétfelől öleltük, amíg
a fiákerre fel nem szállt.
Béni bácsi mellé ült le,
aki nagy türelemmel várt.
Megint és megint újra szóltunk:
Anyukám…Árpád…Ilus…Irén…
zokogva, sorra, csak soroltuk,
mi vérzett mindkettőnk szívén.
Végre Béni bácsi mondta:
Hát le ne késsünk Váralján!
Indulunk, igazgató úr!
Jó helyen van a két leány.
Andor bácsi azt mondta, hogy
még három napig ne menjek.
Most ő a nagyleányokkal
az iskolakertben rendez.
A kisebbek szétterítik
az udvaron a homokot,
amit ő sarat-fogónak
még nyáron oda hordatott.
Így lettem segédtanító
napokig Erzsike mellett,
hol kit vigasztalni,
kit meg
gyorsan utolérni kellett!
Első nap az első osztály
sok kis apró-cseprő tagja
bömbölt, ordítozott, szökött
mihelyest otthagyta anyja.
(Ahogy most visszagondolok,
nagyon csodálkozom azon,

hogy egy kisdedóvó sem volt
akkor Avasúj-„városon”!)
De Erzsike ügyeske volt,
győzte szóval, szívvel, tettel –
délfelé már mosolygott ott
minden kis apróka ember.
Óriási láncba álltunk
az udvaron – „Bujj, bujj, zöld ág!”
s a nagyon alacsony kapun
mindenki nevetve bújt át.
Párba álláskor az utca,
az irány, amerre mennek,
– három csoportba beosztva –
alapja lett a szép rendnek.
Csütörtökön reggel rajtam
ütött ki az iskola-láz!
Rettegtem és óhajtottam,
mint nagyleány az első bált.
Andor bácsi nagy kedvesen
Erzsikémet megelőzte:
Erre volt utam, gondoltam,
egyúttal bejövök érte…
Azt is mondta: A padokat
egészen előre vittük…
Nagyon jó kis szomszédja lesz.
Tán jól érzi magát köztük…
Ne jöjjön érte! Egy derék
tanítványom erre jár el;
mindennap hozza és viszi,
beszéltem a szüleivel.
Óh, hogy’ köszönte Erzsike!
Igaz hála rezdült meg benne:
Bizony, úgy szeresd Andor bácsit,
mintha az édesapánk lenne!
Osztályába maga vitt be:
Aki még iskolába nem járt,
akiről tegnap beszélgettem,
elhozta nektek azt a kislányt.
Itt fog tanulni veletek.
Gyenge szemére s új voltára
szép figyelemmel legyetek!
Elhallgatott. Mondtam: Köszönöm szépen.
S az első pad üres helyére,
ahová mutatott, beléptem.
Apám iskolájába jártam.
Szép nagy Központi Iskola,
emeletes volt, már modern.
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Lámpás
De ilyet nem láttam soha.
Vastag, várszerű ó-falak.
Sötét, gerendás mennyezet.
Középen nagy oszlop fut fel,
mint egy templomi bemenet.
Támaszték volt az, nem oszlop.
Támasztotta már a tetőt.
A padok voltak templomik,
templomrenoválás előtt.
Furcsa négyzetes ablakok.
A világosság nem túl nagy.
De ha Andor bácsi beszél,
mint hogyha besütne a Nap.
Rám mosolyog. A lányok is.
Óh, milyen sok kis kedves lány!
Visszamosolygok. Rájuk is.
Derű, bizalom száll reám.
Az első nap nagyon szép volt.
Fejben számolás. Szeretem.
Utána mesemondás jött.
Óh, volt száz mesém is nekem.
De nem jelentkeztem soha,
„No, ki szeretne mondani?!”
Pedig én szerettem volna,
csak visszatartott valami…
Szokatlan volt nekem nagyon
egyszerre hetven-nyolcvan lány.
S éreztem, hogy figyelnek is,
gyakorta nézegetnek rám.
Padszélen ültem. Szomszédom
volt a kis Pajzos Marika.
Első perctől fogva tetszett.
Ő is melegen bújt oda.
Nagyon értelmes lányka volt,
népviseletben járó, édes.
Nem mosták el emlékét bennem
zivataros félszázad évek.
Ő is hazáig jött velem,
bár kissé másfelé lakott;
s „hivatalos” kísérőmet
kisérték hatodikosok.
Nagy-csapat lánnyal érkeztem.
Erzsike szívből nevetett:
Aranyosak vagytok nagyon,
köszönjük nektek, gyerekek!
Ború másnap borult le rám:
Óh jaj, nem láttam a táblára!
Hiába volt közel a pad –
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nem tudtam, hogy t vagy d szára,
s-e vagy r? Láttam a sort,
a fehér krétapor-nyomot,
de szemem előtt egybefolyt,
s a szemem könnybe lábadott…
Hogy mondjam meg?
Már a padot
nem is húzhatják közelebb:
csak egy jó lépésre vagyok,
s út kell, ahol bejöjjenek.
Karomra nyomtam két szemem
és rá gondoltam: jó anyámra…
Valaki megfogja kezem –
zsongó derű száll az osztályra.
Andor bácsi: Miért nem írsz?
Mi fáj a Nagykunság szívének?
Marika: Egész órán sírt…
(Sírva mondja.) És te kíséred?
Szóval: temetésre jöttem!
De már tudom is, kit sirattok!
Hát persze, persze! Tudom most már:
Meghalt a földrajz-tudomány,
gyászolja az ötödik osztály!
Sok kis kacaj gurul szerte.
(Míg három osztály csendben másolt
földrajzot ismételtek volna,
de a tudomány tényleg gyászolt.)
Az asztalán kis érccsengő.
Andor bácsi kicsengetett.
Boldogan mentek, tolultak
udvar felé a gyerekek.
Marika tétován mozdult,
indult s visszajött. Nem ment ki.
Marikám, add az irkádat –
súgtam kérő hangon neki.
Andor bácsi nézte, nézte,
hogy gyorsan másolni kezdek,
s ha ez így megy, az a szöveg
tízperc közepéig meglesz…
Miért kergeted a tollat?
Én nem mondtam, hogy szaladjon!
Sem azt, hogy Emma meg Mari
itt az osztályban maradjon!
Gondoltam: tréfáljon, drága!
S egy pillanatra fel sem néztem,
leírtam minden-egy sorát,
a legutolsót is egészen!
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No, most add csak ide nekem,
mert ez hibával lesz tele!
Nem hiszem – mondtam habozva.
Kíváncsian merült bele.
Mosolyogva adta vissza:
Hiba nincs benne, de nem szép.
Te szépen is tudnál írni,
hogyha így el nem sietnéd!
Így azután megkérdeztem:
A Marika irkájáról
írhatom-e óra közben,
ha nem látom a tábláról?
Hát hogyne írhatnád, fiam!
Miért nem szóltál hamarább?
Mert fojtogatott a sírás,
meg hallottam, hogy magyaráz.
Megsimogatott, a kezét
aggodalommal ejtve rám.
A szívem nagyon dobogott:
Igen, mint az édesapám…
(Nagykoromban mesélte el
Erzsike, már úgy, mint anya,
hogy elmondta Andor bácsi
neki ezt, s zokogott szava.
Úgy mondta: Én bolondoztam,
hogy ne sírjon az a gyerek,
nehogy fájó sírásával
magával vigyen engemet…)
Nem volt baj többet énvelem
az iskolában semmi más.
Marika füzetéről ment
táblai írás, számolás.
Bár jól a térképet se láttam,
de jól zengtem a szöveget,
és a pálcával kalimpáltam.
Andor bácsi jónak látta,
hogy az ablakon nézzen ki,
áldja meg Isten a szívét
haló porában is neki…
Bezzeg, ha nyelvtanóra jött,
vagy történelem, vagy számtan,
bezzeg, hogy én tudtam mindent,
bezzeg, hogy nem kalimpáltam!
És ha jött Végh György esperes,
vagy az egész iskolaszék,
Andor bácsi szólítgatta
na agykunsági csemetét!

Hát még ha olvasni kellett,
vagy mesét mondani, verset…
hatodikosok sem tudták
felvenni velem a versenyt!
A lányokat megszerettem.
Ők is mind szeretek engem.
Erzsike szerint: Mindig az
udvarhölgyeimmel mentem.
Nem titkoltam rossz látásom,
és mind annál kedvesebb volt.
Megérezték, hogy szavamból
hozzájuk is a lelkem szólt.
IV.
Pár sorunk minden héten ment,
és otthonról is érkezett.
Rendszerint vasárnap írtunk,
s pénteken jött a felelet.
November eleje táján
túl a szokott időn, jött egy.
Édesapánk írt kedvesen:
Kistestvéretek született!
Haja barna, a szeme kék,
az arca mindig mosolyog.
Etelka lett a neve és
mindnyájan nagyon boldogok.
Osgyáni nagymama ott van,
anyukámnak segít sokat.
Csókoltatja a messzibeelment kedves kislányokat.
Anyukám ölel bennünket,
egészségünkre vigyázzunk.
Üzeni: Emóka nélkül
neki oly üres a házunk…
Azt hiszem ezt azért írták,
nehogy én is – mint sok gyerek –
azt gondoljam: most már anyám
engem majd kevésbé szeret…
Nem féltem én. Ismertem én:
mind-hatunkat úgy szeretett
külön-külön, mintha neki
nem volna több, csak az az egy…
De mégis nyugtalanított
az a kis kékszemű baba:
fog-e majd engem szeretni?
Mikor megyünk innen haza?
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Lámpás
Közeledett a „tizenkilenc”:
anyám s Erzsike névnapja.
Írtam köszöntő-levelet,
korán, hogy pontosan kapja.
Abban azt is megírtam, hogy
Etukát szeretni fogom;
és hogy nagy-nagy öröm az,
hogy van egy édes kis húgom!
(Pedig hogy’ tudhattam volna,
hogy a barátom lesz nekem,
aki vigyázza, kíséri
könnyekkel rakott életem.
Pedig hogy’ tudhattam volna:
ha már apám, anyám nem él,
ő lesz hozzám legközelebb,
óh, közelebb mindenkinél!
Pedig hogy’ tudhattam volna,
hogy legszörnyűbb napjaimban
életemet menti az meg,
hogy Etuka mellettem van!
S hogy ő mindenre tud vigaszt,
őrzi híven gyermekkorunk,
s ha ketten együtt lehetünk,
még most is boldogok vagyunk!)
Erzsike neve napjára
Andor bácsi adott nekem
egy ünnepélyes köszöntőt,
s elzengtem aznap reggelen.
Erzsike édes volt nagyon,
sírt is és közben nevetett.
Hát még mikor látta a sok
éppen érkező gyermeket!
Kinél szatyor, kinél kosár,
ki anyjával, ki nénjével –
óh, rengeteg a szöllő már,
s batul-alma özönével.
Itt ágastól eltett szilva,
ott dió meg őszirózsa,
itt disznótoros kóstolók,
mintha egész család volna.
Erzsike nagy zavarban van.
Elutasítani nem szabad,
ezzel megbántaná őket,
Végh György önmaga mondta azt…
Délután vendégek jöttek:
a Végh-lányok, a tanítók
feleségükkel, s nyitotta
a kurátor is az ajtót.
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Jött az öreg doktor bácsi
s galambfehér élete párja.
Szeretet és jó vidámság
fészke Erzsike szobája.
Otthonról is kaptunk akkor
finom névnapi csomagot,
így hát a kis háziasszony
sehol kudarcot nem vallott.
----------------------------------------------------------------Három-négy hete, hogy ilyen meleg nem volt.
Nyári jókedvvel és árnyékolatlanul
tündökölt fényben a novemberi mennybolt.
Ki-ki ürügyet fog: megy a szabadba ki!
A Nap meg búcsúzó, meleg öleléssel
az egész kis falut karjaiba veszi.
Tizenhét kis lépcsőnk kiugró magasán
kiültem a fényre én is ebéd után.
Olvasgattam volna az „Én Újságom”-at,
de bizony untam már én a „Mackó Úr”-at.
Csupa kitalálás. Nem ilyen kell nekem –
én az emberélet
történéseinek könyveit szeretem.
Míg így gondolgatok, megüti fülemet
kedves ismerős hang… Ki is ez? Ki lehet?
Most figyelek is már…Csak az lehet, csak az:
„Nem tudom megállni, hogy be ne kukkantsak!”
A harangozó lent az udvart seperte –
vele beszélgetett Andor bácsi, persze.
Már lépked a lépcsőn, rugalmasan, frissen.
Köszönök és mondom: Erzsike nincs itten!
Végh Iduskával most házi vásznat vesznek.
Azt mondták, üljek itt, mindjárt itthon lesznek.
No és te nem fogadsz, királykisasszonykám?
Hozzunk ki egy széket, van még odaben tán!
Szaladok – elveszi. Nem, ő hozza maga.
Leül. Körültekint. Elégült a szava:
Szép ki kilátó ez. Jól idesüt a Nap.
Lásd, ide nagyon jó helyre vetted magad!
Könyv van a kezében. Ő mindig könyvvel jár.
Még nem fejezte be? Ezt sokszor láttam már!
Nem mesés könyv ám ez s nem valami regény!
Komoly mű ez fiam! – s komolyság a szemén
Ha megnősz majd – tudom – te is megismered.
S lehet, hogy akkor már testesülése lesz…
Nem értem – mondtam rá, sóhajtva egy nagyot.
Tudom fiacskám. S tán nevetséges vagyok,
hogy én veled sokszor felnőttként beszélek.
De úgy nincs itt senkim, egy hasonló lélek.
Hermin néni? – kérdem.
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Őt nagyon szeretem.
De az egészen más, feleségem nekem.
A barát hiányzik, amilyen te lennél,
ha fiú, s húsz évvel tán idősebb lennél.
Nézd csak, könyvjelzőnek mi van itten, kislány?
Ni! Hiszen ez az én dolgozati irkám.
Erzsikének hoztam, megmutatom neki.
Őt a haladásod rendkívül érdekli.
Tegnap javítottam át az irkáitok.
Tudod, az a „Kedves kis háziállatok”.
Nagyon jól sikerült kis dolgozat, remek!
Meg is nevettette a feleségemet.
S látszik, hogy valóban élt a két kis cica,
s valóban szerette az, aki ezt írta.
Kedves volt, hogy kergetőcskét
játszottak sokszor veletek
s a függönyre szaladtak fel
a huncut „cica-gyerekek”!
Apátok neheztelt: Ez kár.
Igen, ki kell tenni őket!
Anyátok – szép türelemmel –
csak varrta a függönyöket.
Tán még nagymamától került
régi fehér csipkék voltak.
„Hiába varrta meg anyám,
másnap újra bekarmoltak.”
Herminkémnek kivált ez a része tetszett.
„Anyám unta már a csipkefüggönyöket.
Kijelentette, hogy utolszor vannak benn,
holnap a cicák már kint lesznek a színben!
Orrocskánk lelógott, kisgyerek-szívünk fájt,
nagyon hozzánk nőttek a kedves kis cicák.
Délután jött apánk. Leült a pamlagra.
Feketekávéját, újságját ott kapta.
Olvasni kezd és – hopp! – a két cica meg fel!
Jóapánk ölében helyezkednek most el.
Hódító-kedvesen néznek fel apámra.
Nevetve hull ki a kezéből újságja!
Belépő anyánknak aranyosan mondja:
Drága kis jószágok… Ne tegyük ki, anyja!
Meg is tapsoltuk a cicák győzedelmét,
s szaggatták tovább az ócska csipkekelmét!”
Az előbbi dolgozat is tetszett nekem,
de ebben derű van, ezt jobban szeretem.
Lesz még majd jó tollad s becsületed vele!
Bár eltéríthet egy házasság másfele…
Házasság? Én arra gondolni sem fogok.
Nem felejtem el azt, mit egy néni mondott.
Mit mondott? – kérdezte.

Anyukámmal beszélt.
A szomszéd szobából áthangzott a beszéd.
Nem is sejtették azt, és véletlen is volt,
hogy oda bementem és hallottam a szót…
De azt mondd már, hogy mit? Az érdekel, lelkem!
Azt, hogy senki nem vesz feleségül engem!
Fejcsóválva mondja, mégis játékosan:
Ki a dongót vesznek kilencéves korban!
Tizenkilencben sem, sem huszonkilencben.
De tessék elhinni, nem érdekel engem.
Mostan nem érdekel. Később nagyon, talán.
És amit a néni, én azt nem mondanám.
Ha tán ilyen szemű lett volna Herminkém,
én – igazán, érzem – éppen így szeretném…
Vagy még jobban, Emmám! Mert akit szeretünk,
ha szenved, bajban van, még kedvesebb nekünk.
Mondtam öregesen: Még meg is halhatok!
Haljon meg a néni! Meg az, amit mondott!
Ja-aj! szörnyülködöm, hogyan mondhat ilyet?
Úgy, hogy nem bocsátom én azt meg senkinek,
ha a más lelkébe árnyékokat vetít,
baljóslatos szókkal életet feketít!
Emmám! Sose hallgass bizalomrontókra!
Fütyölj az ostoba, csúf kuvikkolókra!
Nézd a téres eget! Nézd a fénylő Napot!
Téged ugyanaz a szép erő alkotott…
Menj csak te előre, mint mesében a hős!
Dehogy halsz meg korán! Nem, nem! Te nagyra
nősz…
Mintha a hajakat simítgatnám csak el,
könnyeket töröltem nyitott tenyeremmel.
Most hirtelen felállt s tréfásan meghajolt:
Kisasszony, ez komoly kis negyedóra volt!
Most, hogy a kezemmel szememet ernyőztem,
Erzsike meg Idus felbukkant előttem.
Maradj itt, kis Emmám, én eléjük megyek.
Onnan meg ki, messze, várnak már a hegyek!
---------------------------------------------------------------Máli néniről is kell szólnom,
mert nagy érdemének tartom,
hogy Erzsike nyugton tanított
s nekem kerekedett az arcom.
Ritka-kedves öreg nő volt.
Egyedülálló és szegény.
Szobája mellett nagy konyha,
s benne sok csillogó edény.
Nagy odaadással főzött.
Ma úgy mondanám: L’art pour l’art!

21

Lámpás
Azt is érdemének tartom,
hogy a gyümölcsüzlet-kötés
kezdett ott virágozni már.
Szívesen jöttek ügynökök,
és jobb kereskedők maguk,
mert ha egyszer már itt jártak,
küldözte őket a hasuk.
Férfiaknál a jólevés
közmondásosan fontos ügy,
úgy hozzájuk tartozik, mint
a szálló cigaretta-füst.
Máli néni konyhájából
mindig remek illat áradt:
ingerlő paprikás csirke,
sült karaj, vagy libamáj-szag.
Most emelkedő piskóta,
citromhéjjal kevert torta,
babkávé nemes illata,
fedővel hiába fojtva.

Máli néni sürgött-forgott,
mintha meghalt gyermekei
ülnének ott s ha jól ettek,
szegény, még ő örült neki.
(Nemes fajtája kiveszett.
Ő „az utolsó mohikán”!
Mikorra oklevelem lett,
mind zagyvalékot főzött már.)
Nekünk meg a jó kis öreg
el is küldte ebédünket,
mert hogy ősszel ezt apámmal
ők ketten így beszélték meg.
Csurig voltak a szép csészék,
még vacsorára is maradt,
pár almával, tejjel-mivel
egy kicsinyég megtoldva azt.
Így gazdálkodott Erzsike,
s fizette a bútorokat,
s rakta le szerény alapját
egy szerényke stafírungnak.

Nem kell hinni, hogy üzlet volt.
Olcsó ebédje, vacsorája:
árván maradt anyai szíve
s vasúttalan falu csodája.

De lapok is jártak nekünk,
s néhány új könyvet is megvett.
Erzsike a kicsi falu
„kulturális gócpontja” lett!

Családjaként beül hozzá
segédjegyző, boltos-segéd,
csendőr-örs, ügynök, szállító
s más forgószél-hozta vendég
Íme: nem kapacitások
s megbecsült emberek nála,
kikért lelkét is kiteszi
szép hófehér abroszára.

Máli néni példa nekem
rá, hogy embertársainak
komoly jótevője lehet,
ki munkájában szívet ad.
Neki csak a munka kellett
és a jó lelkiismeret.
Nyíljon sok szép hamvas virág
valaholi sírja felett!

Szabó András

Túri arcok – helytörténetünk élő tanúi
Nagy Zoltán
A Lámpás korábbi számaiban indítottam ezt a sorozatot, melyben eddig minden alkalommal mezőtúri születésű személyeket mutattam be. Azonban a most következő írás főszereplője ez alól kivétel,
mert nem itt született, de már több mint 60 éve él családjával városunkban. Nagy Zoltán hat évtizedes
mezőtúri élete során sok megörökítésre méltó esemény történt, melyek mentén ő maga is bemutatásra
kerül.
*
„Szombathelyen születtem 1933. január 31-én. Apám Nagy Vince (az unokám is ezt a nevet viseli),
anyám Bakó Teréz. Hárman voltunk testvérek, a húgom, Valéria és az öcsém, Sándor, ő volt a legkisebb.
A szüleim paraszti családból származtak, gazdálkodtak Kisunyomban. Apám Csermajorban végezte a
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mezőgazdasági szakiskolát, ezután a szombathelyi Tangazdaság vezetője lett, ezért ott laktunk. A majorság 5 kilométerre
volt a perenyei iskolától, ahová gyalog mentem minden nap.
Az első osztályt ott jártam, a másodikat Kisunyomon, a harmadikat és negyediket Sorokpolányban.
1943-ban a szombathelyi polgári fiúiskolába jelentkeztem. A
vasútállomáshoz közel laktunk, és én az udvarról figyeltem a
bombázó gépeket. Amikor megszólalt a sziréna, gyorsan leszaladtam a pincébe, ott egy mosóteknőt húztam magamra,
így éltem át a bombázást, és menekültem meg. A rokonaim
szedtek ki a törmelékek alól. Az állomás előtt volt egy földalatti óvóhely, ezt telitalálat érte, ott meg is halt mindenki.
Nagy Vince a Fűteleki gazdaságban
A háború vége felé egy érdekes esemény történt, amely később visszaköszönt az életemben. A szarvasi mezőgazdasági iskola tanárai lovas szekerekkel menekültek nyugatra az oroszok elől. A majorságba jöttek, és ott egy raktárhelyiségbe pakolták be a
megmenekített holmijaikat, iratokat, gépeket, laboratóriumi
berendezéseket. Ezután átmentek Ausztriába, ami nem volt nehéz, a határ nagyon közel, 3 kilométerre volt. Azután 1945-ben,
amikor már kissé rendeződtek az állapotok, többen visszatértek
Szarvasra, nem biztos, hogy mindenki, és utána onnan jött az
igazgató megbízottja egy bérelt vasúti teherkocsival, hogy azon
szállíttassa el az elrejtett iskolai anyagokat, melyek mind épségben megmaradtak. Apám munkája ekkorra a majorsággal együtt
megszűnt, és az iskola igazgatója, Bencsik István a megbízottjával küldött neki egy levelet, amiben kérte, hogy a családjával költözzön Szarvasra, és vezesse a szarvasi tangazdaságot – ez ma a
Bika-zug. Vagonokban utaztunk 8 napig, mire Mezőtúrra érkeztünk. Onnan egy hét múlva hozták át a vasúti kocsit Szarvasra.
Ott már vártak bennünket, és a Bika-zugban kaptunk lakást.
Az általános iskolát Szarvason, a katolikus iskolában fejeztem
be, majd a szarvasi gimnáziumba jelentkeztem, de egy év után
átiratkoztam a Mezőgazdasági Technikumba, ahol 1952-ben végeztem. Ezután a Rizstermesztési Kutatóintézetben kezdtem dolNagy Vince és Bakó Teréz, 1976
gozni a haltenyésztési kutatórészlegen technikusként. Itt sajátítottam el a haltenyésztési szakot. 1953-ban jelentkeztem a Debreceni Mezőgazdasági Akadémiára, és
ott ismertem meg a feleségemet, Bana Zsuzsannát is, aki évfolyamtársam volt.
Az érdeklődésem a szakma iránt egyértelmű volt, hiszen egész életemet meghatározta az, hogy beleszülettem a gazdálkodásba. Gyermekkoromban megismertem az istállók, a gépek, a szántóföldek
világát, és ez az örökség irányította a további életemet is.
Az Akadémia elvégzése után „okleveles mezőgazda” képesítést kaptunk. Az intézmény folyosóján
ki volt téve egy lista, amelyről lehetett választani, hogy hová szeretnénk menni. Én a tiszafüredi gépállomást választottam, és a Szolnoki Megyei Tanács Mezőgazdasági Igazgatóságán kellett jelentkeznem. Itt az igazgató döntötte el, hogy nekem Mezőtúrra kell mennem, mert ott van rám szükség. Így
kerültem a városba 1956. szeptember 1-jén, és máris főagronómusnak neveztek ki a Városi Tanácsnál.
Hozzám tartozott az összes akkori tsz irányítása és ellenőrzése. A tervlebontási időszakban a növénytermesztést, vetésszerkezetet, a gépállományt kellett vezényelni. Ekkor 10 tsz és 2 téeszcsé volt
Mezőtúron.
A forradalom alatt óriási káosz uralkodott ezen a területen. A tsz-ek felbomlottak, és 18 szervezet
alakult. Az osztályról Debreczeni Andrással együtt végigjártuk az összes tsz-t, és próbáltuk enyhíteni
a bajokat. Volt olyan hely, ahol ketten végeztük a trágyakihordást és a széna biztosítását az állatok számára. A tagok közül sokan vitték a szárnyas és egyéb jószágokat, lovakat, kocsit, eszközöket, amelye-
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ket korábban elvettek tőlük. Mi ketten minden tsz-t végigjártunk, és próbáltuk menteni, amit lehetett.
Az értelmesebbek és jobban gondolkodók, látva a munkánkat besegítettek, és végezték a dolgukat.
November 4-e után újraszerveződtek a tsz-ek. Mivel nagyon sok ügy kapcsolódott a gazdasághoz,
sokat kellett járnom a bíróságra szakértőként. Ez nagyon kellemetlen volt számomra, mert olyan retorziók történtek, amelyekkel nem tudtam egyetérteni
A feleségem 1957. december 7-i esküvőnk alkalmából került Mezőtúrra. Erre hivatkozva kérte a távozását Hajdúnánásról, ahol addig dolgozott. Az esküvő utána a Tolbuhin út 56-ban (ma Székes utca)
kaptunk lakást. A feleségem a Gépállomáson kapott irodai munkát, utána 1962-ben a Városi Tanács Pénzügyi Osztályán az adócsoportnál dolgozott városi tanácsosként. Két lányunk született:
Zsuzsanna és Adrienne.
1960-ig a Városi Tanácsnál dolgoztam mint városi főagronómus. Ekkor jött egy rendelet, mely szerint erősíteni kellett a mezőgazdasági termelőszövetkezetek szakállományát. Emiatt kerültem főagronómusnak a Vörös Október Tsz-be, amely a Peres
és a Belán-tanya környékét ölelte fel. Ennek a tsz-nek az elnöke
Suba István lett, aki a Városi Tanács Mezőgazdasági Osztályának vezetője volt, ő vitt magával a Tanácstól a Vörös Októberbe,
ami az Új Hajnal, az Új Barázda, a Szebb Élet, a Kis Vörös és a
Kossuth Tsz. összevonásával jött
létre. Később csatolták hozzánk
az Új Élet Tsz-t, melyről közismert volt, hogy „elkártyázták”.
Ezen a területen rossz termelési
viszonyok voltak, a föld 8 aranyEsküvői fotó 1957. december 7.
koronás, szikes, csak rizstermelésre volt alkalmas. Nagyon nehéz körülmények között dolgoztak az
emberek, de nem volt más választásuk, ezért nagyon becsülöm azt a
korosztályt. Sokat küzdöttem abban az időben, amikor 1966-ban Törökszentmiklósra hívtak elnöknek. Elmentem, de 2 év után visszahívtak Mezőtúrra a
Vörös Októberhez Nagy Zoltán a szolgálati motorral
elnöknek, mert addigra Suba István visszakerült a
Tanácshoz. Visszatértem, mert bíztam az emberekben, és ők is bennem.
1972-ben újra elindult a tsz-ek egyesülési folyamata, és így jött létre a „nagy” Magyar-Mongol Barátság Mg. Tsz. Ez a Bercsényi (1960 óta „kis” MagyarMongol Tsz.), a Petőfi, az Új Reménység és a Vörös
Október Tsz-ből alakult meg 12 ezer hektáron, 1200
taggal és 100 alkalmazottal. Ennek lettem az elnöke a tagság választása alapján, és 1987. augusztus
1-ig töltöttem be ezt a tisztséget. Ekkor mentem
nyugdíjba egy súlyos szívinfarktust követően.”
Nagy Zoltán (bal szélen) a téesz dolgozóival, 1974
*
A beszélgetés során egyértelművé vált számomra, hogy Nagy Zoltán életét a gazdaság és a szakmai
tudás határozta meg. Ezen kívül érdemes külön kiemelni azt az elkötelezettséget, amely részéről a
kultúra irányában megnyilvánult. Érdeme a többi között, hogy a tsz. tagsága évente 1000 db színházjegyet kapott, Berekfürdőn üdülhetett, országjáró kirándulásokon vehetett részt, melyet a tsz. saját
autóbuszával bonyolítottak le. Ezeken kívül a tsz-ben dalkör működött „Pávakör” néven, melyet 1972-
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ben Nagy Zoltán alapította. Ez a dalkör hamarosan bekapcsolódott a „Repülj, Páva” elnevezésű országos mozgalomba. Ehhez a tevékenységhez próbahelyet, a fellépésekhez közlekedési eszközt és anyagi
támogatást biztosított.
Az egyik legmaradandóbb eredménye Nagy Zoltán kultúratámogató elkötelezettségének a tsz-t is
túlélt Művésztelep. „1981-ben egy véletlen folytán találkoztam Győrfi Sándor szobrászművésszel a Takács-tanyán. Nagyon megtetszett neki a környezet, és közösen megegyeztünk, hogy itt hozzunk létre
egy művésztelepet Ember és Természet néven. Ezzel kapcsolatban köszönet illeti Vincze Imrét, a mezőtúri Állami Gazdaság igazgatóját is, aki Művésztelep működése alatt biztosította az étkezést: az Állami
Gazdaság konyhájáról hordatta az ebédet a telepre.”
Győrfi Sándor így beszélt mindennek kapcsán Nagy Zoltánról: „Barátságos, közvetlen ember, aki
sokat tett azért, hogy a művésztelep tovább tudjon működni. Kapcsolatai révén támogatást és komoly
anyagi lehetőséget biztosított a működéshez. Hálás szívvel gondolunk most is rá.”
Nagy Zoltán a tsz-kereteken túl más pozíciókban is tevékenykedett. Tagja volt a Városi Pártbizottságnak, a Városi Végrehajtó Bizottságnak és a Főiskola Kari Tanácsának is, de amint mondta: „Azt
bátran merem vállalni, hogy pártpolitikai ügyektől távol tartottam magam, és kizárólag a szakmát
képviseltem minden esetben. Azért mondtam véleményt, hogy a dolgozóknak jobb legyen a helyzete,
és eredményesebb termelési mutatókat érjünk el.”
Aktív évei alatt számos kitüntetéssel honorálták munkásságát. Ezeket otthon egy nagy dobozban
őrzi. A legkiemelkedőbbek a következők:
• 1959. április 30. Mezőgazdaság kiváló dolgozója
• 1966. Tanácsi Munkáért
• 1973. szeptember 26. Társadalmi munkáért (arany fokozat)
• 1975. április 4. Munka Érdemrend ezüst fokozata
• 1978. A 600 éves városért
• 1979. augusztus 20. Kiváló Termelőszövetkezeti munkáért
• 1979. november 22. Haza szolgálatáért érdemérem arany fokozata
• 1983. május 9. A Békemozgalom kitüntető jelvénye
• 1986. augusztus 20. Szocialista Kultúráért
• 1987. november 7. Munka Érdemrend arany fokozata

a „Szocialista Kultúráért” kitüntető jelvény, 1986
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a Munka Érdemrend arany fokozata; 1987

*
A kedves és barátságos fogadtatás azt igazolta számomra, hogy az egyszerű örökségből származó
ember mennyire megőrzi eredetét. Az elmúlt évekre vonatkozóan csak annyit mondott, hogy minden
kornak megvannak a maga nehézségei.

Szatmári József

Lázas nyár – 1944
(Gyermekéveim háborús emlékei)
A Doni Áttörés Emléknapja alkalmából 2017. január 12-én, a Kossuth Lajos téren rendezett városi ünnepséget megelőző napokban olvastam el másodízben dr. Somorjai Lajos: Megjártam a Don-kanyart.
Harctéri napló, Oroszország, 1942-1943. (Rubicon-ház Kft., 2012.) című könyvét, második világháborús
hadinaplóját.
„Somorjai Lajos frontnaplója lebilincselő olvasmány, egyben történelmi értékű dokumentum, melyből az egykori szemtanú vagy érintett hozzátartozó újból emlékezhet, a pusztán érdeklődő olvasó
pedig árnyaltabb és hitelesebb képet alkothat a második világháborús katonai részvételünk tragikus
Don menti krónikájáról. A kötetben eredeti formában olvashatjuk a borzalom, a Don-kanyar felé robogó szerelvényen vagy gyalogmenetben, a harctéri golyózápor szünetében, majd a kínos-keserves
nagy visszavonulásban készült feljegyzéseket. Szorongást, félelmet, vágyakozást kifejező mély sóhaj
szakadt fel folyton-folyvást a katonák lelkéből. A napló által tükrözött képet a szerző saját fotói teszik
különösen érzékletessé.”
Éveim domborulatán túl olvasás közben felrémlett előttem néhány esemény a vészterhes esztendőkből. Még zsenge kisgyermek voltam, amikor a családunkat is utolérte a sorscsapás. Édesapánk 1943.
január 16-án, életének 34. esztendejében hősi halált halt az Osztrogozsszk környéki harcokban. Hadi-
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árvák lettünk öcsémmel. Nehéz időszak következett: édesanyánk fáradtságos munkával eljárt takarítani, mosni, meszelni a tehetősebb mezőtúri városi, tanyai családokhoz. Ily módon igyekezett kiegészíteni a hadisegélyt, majd hadiözvegyi járadékot, és így megteremtette a lehetőségét annak, hogy a
tanyaszoba téli tüzelőanyag-szükségletét is megvásárolhassa. Ez időtájban rokoni segítséggel, 1944
kora tavaszán a városhoz közeli Túrtő-dűlői Iván Sándor-féle tanyába költözködtünk. Itt, a város peremének ölelésében, az Alsórészi regálé alján kedves, barátságos, mindig segítőkész szomszédokra
találtunk. Humánus cselekedeteikre még ma is, sok-sok év után hálával emlékezem, hiszen amikor
édesanyánknak el kellett mennie otthonról: munkába, bevásárolni a piacra vagy hivatalos ügyeket
intézni, akkor Baloghék, Eszteróék, Szűcsék felügyeletére bízott bennünket nyugodt szívvel. Nagy
ritkán előfordult ugyan – ez különleges esemény volt számunkra –, hogy vele mehettünk a városba,
fel a Damjanich utcabeli Bottyánszkyékhoz, ahol ugyancsak jó szívvel, figyelemmel vigyáztak ránk,
amíg édesanyánk dolgozott. (Eddig a bombázó rajok elkerülték szülővárosunkat.) Az evangélikus lelkész családjánál idillikus órákat töltöttünk el: sok-sok gyerekjáték, széthajthatós képeskönyvek tették
varázslatossá a várakozás óráit. Midőn pedig a gimnazista nagylány, Lenke hazaérkezett, csatlakozott
hozzánk, s vidáman hancúroztunk a gondozott udvar üde, zöld pázsitszőnyegén.
Ahogy haladtunk előre az időben, a világháború elérte hazánkat. Szűkebb pátriánk, Mezőtúr utcáin
is megjelentek a Wehrmacht katonái. Lázas nyár köszöntött ránk: egyre gyakoribb látvány volt – a
tanya nyitott gangjáról, az eresz alól néztük –, amint a szikrázó napfényben a kék ég alatt végtelen
magasságban ezüstösen csillogtak a ragadozó gépmadarak. Bombázó erődök repültek OlaszországSzicília felől északnak tartva, szinte beleremegett a mindenség!
Úgy emlékszem, meleg, párás levegőjű szép nyári napra ébredtünk, éjjel gyenge záporeső mosta le az
út porát. A tanyánk végénél lévő akác surjánok nyiladozó édes fürtjein méhrajok dongtak. A lombok
alatti dús fűben játszadoztunk az öcsémmel, amikor egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy reng talpam alatt a föld. Hasra feküdtem, és hallgattam a mélyből feltörő robajt. Édesanyánk a porta távolabbi
sarkában, a veteményes kertben kapálgatott, ő is észrevette a félelmetes jelenséget. Hozzánk sietett, és
könnyeit hullatva mondta:
- Édes jó Istenem, oltalmazd meg a szegény embereket! Biztos, hogy Szolnokot bombázzák az angolszász repülők!
A keresztszüleiért aggódott, akik a Gólya-környék egyik kis utcájában laktak. Félelme nem volt alaptalan. A szolnoki vasúti pályaudvar nagy átmenő fogalma a német katonai szállítások miatt a szövetséges légitámadások célpontja volt. A bombázások közül a legborzalmasabb az 1944. június 2-i volt,
melyet a mintegy 5 km-re lévő tanyán is észlelni lehetett. A rokon néniék a légó-pincében élték át a
szörnyű pusztítást, ámde lakóházuk cserepeit lesodorta, az ajtók és ablakok üveglapjait összetörte a
légnyomás.
A nyári napok érkezésével megbetegedtem. Jobb térdemen gömb alakú gyulladás, tályog keletkezett.
Hosszasan kínlódtam a bajjal, fájdalmas volt minden mozdulat, napokon át lázasan hánykolódtam
a sezlonon. Orvoshoz kellett valami úton-módon eljutni, be
a városba, ámde a térdemet hajlítani, járni nem voltam képes. Szállítójármű, lovas kocsi nem volt a környéken, mert
azokat a hadsereg ellátására rendelték. Édesanyánk a szomszédból, Bihariéktól kölcsönkért, szalmával bélelt kubikos
talicskába ültetett, és úgy tolt be Thőresz Ede sebészorvos
Bajcsy-Zsilinszky Endre (ekkor Bajnok) utcai szanatóriumába. Az egykori tetszetős, számomra örökké emlékezetes
polgári házban volt a műtőszoba. A gyulladás helyét a doktor úr sebészetileg feltárta, a tályogot eltávolította, azonban
mindennek magas láz, hidegrázás volt a következménye.
Lassan gyógyult a sebem, sőt elfertőződött, és emiatt újra
„kés alá” kerültem. Ez utóbbi esetnél le voltam ugyan szíjazva, de a bal kezemet valahogy kiszabadítottam a „leszorításból”, és az arcomra helyezett, szúrós szagú folyadékkal
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(éterrel) átitatott, altatás célját szolgáló gézt sírás-visítás közepette a nyitott ablakon át az utcára vetettem. Hiába tiltakoztam én azonban, kaszvány testem felett diadalmaskodott a túlerő. A műtőasztalhoz
erősebben rögzítve a doktor úr újfent vágást ejtett a térdemen. Ezúttal anyai nagybátyám, Major Ferenc
bácsi (ő a Túrkevei út melletti Pályi-féle tanyán volt árendás) egylovas fogatával szállított bennünket a
szanatóriumig és vissza.
Lábadozásom sokáig eltartott, kínkeservesen gyógyultak sebeim. Egy hónap is beletelt, mire járhattam, lépegethettem a szobában. A fekvést eluntam, türelmetlenséggel viseltem sorsomat. Sóvárgás
mardosta szívemet, vágyakoztam a kék ég, egy kis napfény után. Drága édesanyánk, aki odaadással
vigyázott rám, az előírt klórmészoldatba mártogatott gézzel mosogatta, törölgette a térdemet, mivel a
nyári melegben fennállt a további fertőzés veszélye. A délelőtti órákban pedig a karjaiba emelve vitt
ki a gangra. Itt üldögéltem a nagymamától kapott vesszőfotelben, műtött lábamat a kissámlival alátámasztva.
Az izzó nyárvégi napok egyik heti piacát korán megjárta édesanyánk. Túrról kifelé jőve másodmagával érkezett a tanyára. Útitársa, a javakorabeli asszonyság mindkét kezében formás, vesszőből font
utazókosarat cipelt. Midőn a konyhánk küszöbét átlépte, tüstént a kövezetre ejtette karjának terheit,
és fáradtságtól, melegtől elcsigázottan lerogyott a kanapéra.
– Jolánka néni vagyok – mondta lihegve. Öcsémmel ott sündörögtünk körülötte, én is ott
bicebócáskodtam-tipegtem, egykettőre barátságot kötöttünk a dús, ezüstszürke hajú hölggyel, akinek
nyakát vastag, medalionos lánc, ujjait színes kövekkel kirakott gyűrűk ékesítették. Az utazókosárkák
kellékei a szobában álló egyik sifonérba kerültek. Itt sorakoztak a ruhák, melyeknek választékából
Jolánka néni mindig elegánsan öltözködött, noha ki nem mozdult a tanyából, szomszédok előtt nemigen mutatkozott… Amíg a mi kis csendes hajlékunkban élte napjait, ő volt a család társalkodónője,
nekünk, gyermekeknek a daduska, örömünket, bánatunkat átérezte, talán jobban, mint a sajátját…
Sokat segített édesanyánknak a házi munkában, vigyázott ránk, ha neki be kellett gyalogolnia a városba. Mosolygós arcára (arany fogai megvillantak, amikor pirosló, dombos ajkai szétnyíltak), selymesen
lágy hangjára még ma is emlékszem.
Azután a nyár vége felé Jolánka néni elköszönt tőlünk, pakkjaival elindult a dűlőúton a város felé…
*
A szerző a kézirathoz mellékelt levelében a következőket írta, mintegy magyarázatként:
„Az események szereplője, Jolánka néni múltjára, kilétére vonatkozó ismereteit drága édesanyám
a sírba vitte. Csak sejtéseim vannak: valószínűleg zsidó származása miatt húzódhatott meg a mi kis
tanyai hajlékunkban, hiszen akkoriban volt az esztelen nyilas tobzódás.”

Kissné Mikes Éva

Fénnyel írt pillanatok az örökkévalóságnak
Onodi Erzsi fotográfus műterméből
Egy gyűjtemény létrejötte
Sokan tudják ismerőseim köréből, hogy van egy nagydoboz régi fényképem a mezőtúri Onódi Erzsébet fotográfus asszony fölvételeiből. Többeknek a kezébe is adtam már e képagyagot avégből, hogy
a felismert személyek neveit írják a képek hátuljára, hogy legyenek konkrét ismereteink a fotókon
megjelent emberekről, családokról, eseményekről. Ettől válik ugyanis a gyűjtemény helytörténeti értékké. Így sikerült azonosítani néhány iparos, tanár és orvos családot, portrét, és társadalmi eseményt.
Jelenleg a facebookon látható e képanyagból több összeállított témakör Veresné Kádár Anikó Mezőtúr
régen című albumaiban.
E fotóanyag 1983 nyarán került a birtokomba,- akkor, amikor a 83 éves Hanczárné Onodi Erzsébet
kiárusította fotóműtermének tárgyait.
Augusztus vége felé tudtam meg egyik fotós ismerősömtől, hogy a fényképészasszony árulja házát
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és műtermi felszerelését, mert elköltözik Mezőtúrról Szolnokra ahol
rokonai élnek. Sürgősen felkerestem a Rákóczi utcai műtermet, mert
érdekelt a téma. Nekem ugyanis akkor már volt egy saját Crocus nagyítóm, amivel fölvételeim negatívjait nagyítgattam, de nagyon hiányos volt még a fotóeszköztáram. Miközben vásároltam a megmaradt
fotópapírokból előhívó és rögzítőszerekből, és paszpart-kartonokból,
megkérdeztem nagy óvatosan, hogy a megmaradt fényképeinek mi
lesz a sorsa? Megy a szeméttelepre – mondta Erzsi néni és rámutatott néhány nejlon-zsákra. Elképedtem, és kezdtem emlegetni a régi
fotók néprajzi és várostörténeti értékeit, valamint azt, hogy mindenképpen meg kellene őrizni őket, már azért is, mert ezek a képek a
fényképészük nevét, szakmai tudását is megőrzik az utókornak. Ekkor elmondta, hogy a Munkásmozgalmi Múzeum már vásárolt tőle
fényképező gépeket és fotókat is, sőt a szolnoki múzeumi kapcsolatait
is emlegette.
Másnap újra elmentem. Vettem tőle egy meglehetősen életlen fotóvágót, és egy raszterozó gépet, -teljesen fölöslegesen, csupán azért,
Hanczárné Onodi Erzsébet
idős korában,
mert meg akartam nyerni a bizalmát,- és közben folytattam a tegna(fotó:
Berta Ferenc)
pi beszélgetést, próbáltam meggyőzni arról, hogy nem szeméttelepre
való az anyaga. (ámbár nem láttam, hogy mit rejtenek a zsákok.) És ekkor a kezembe nyomott egy
zacskó esküvői fotót. A következő nap megvettem a kontaktmásolóját is, pedig másolni megtanulni egyáltalán nem volt szándékomban, én csak nagyítani szerettem. Mindezek után rámutatott egy
nagyobbacska zsák fényképre és azt mondta, „odaadom, vigye el, ha valóban akarja”, és felajánlotta
az üveg negatívjait is, ha valaki eljön érte. A férjem és dr. Füstös Jenő még aznap elvitte a rengeteg,
-több mázsa- üveg negatívot a Művelődési Központba (Petőfi út 5) amit ma a Fazekas Múzeum őríz.
A fényképészasszony egyébként korához képest rendkívül mozgékony és szellemileg is igen friss volt
ezidőben. –Egy év mulva döbbentem hallottam haláláról.
Hát képanyag már volt. Csakhogy kiderült, hogy ezek a fotók szörnyű porosak, piszkosak, a kunkorodó kemény kartonpapír képek egy része szinte össze volt ragadva, másrészt úgy tűnt, hogy kisimíthatatlanok, hiába raktam rájuk nehezékül téglákat. Heteken át portalanítottam őket az akkori lakótelepi
konyhánkban darabonként, majd próbáltam csoportosítani a képanyagot témakörök szerint. Kiderült,
hogy némelyik képből 5, sőt 6 példány is van, ezekből selejtezni kellett. (megrendelték, aztán ott felejtették?) Hónapokon át ment ez a tisztítás, szortírozás és rendteremtés, lesúlyozás, hogy egyáltalán
használható legyen alkalomadtán ez az anyag. Évekbe telt, mikor kezdett a sok görbe kép egyenesedni, simulni, dobozba engedelmeskedni.
Akkoriban nem számoltam meg azt, hogy hány fotó van az Onodi Erzsi fényképes dobozban, mert
teljesen lehetetlennek tűnt hogy ez megvalósítható lenne. Több ízben is elkezdtem számbavenni
a gyűjteményt, de a végére sokáig nem jutottam el. Ma már azonban megközelítően tudom, hogy
témakörönkéntés összesen mennyi kép van a nagy dobozban és a kisdobozban.
Méret szerit vannak a nagy képek (25 x 18), a lev. lapok, a 6 x 9-es, 5 x 5-ös, 4 x 6-os képek, és vannak
ettől még kisebbek is. Nagy kép van 58 darab. Lev. lap cca. 2700, és rengeteg kisebb vegyes méret. A
levelező-lap méretű fotók adják a képanyag súlypontját. Ezek közt van cca. 270 esküvői, 490 női portré
170 férfi portré, 160 család, nagyon sok házaspár, testvérek- barátok,, anya-gyermek és rengeteg gyermek-fotó cca. 970. Ezek mellett ipartestületi, kultúrotthoni színjátszó körök, hadikórház, lelkész beiktatás, tanfolyami, testületi, iskolai, óvodai csoportképek, díjnyertes sportolók, sok katona kép, nagyon
sok rajzos katonai emléklap meg „szív küldi” –lap stb. Néhány tasak 6x6-os 6x9-es negatív is volt a
fényképek közt, melyekből én is hívtam elő néhány utcaképet valamint hadikórházas és család képet.
E képekből idővel számtalan fotó került a nyilvánosság elé. Helytörténeti, iskolatörténeti sporttörténeti, családtörténeti, képzőművészeti kiállításokon, - helytörténeti kiadványokban, könyvekben szerepelt már jó néhány felvétel.
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Színjátszó, zenészek,- az Ipartestület színjátszó körének zenés darabjában

Helyes Endre a Mezőgazdasági Technikum igazgatója leány tanítványaival

Kocsikázók a Mészáros (Dózsa) mozi előtt - 1935 körül
Túri cserkész fiú és
Botyánszky Lenke
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Szerepeltek képei pl. az Újvárosi
iskola 140 éves történetét felidéző
könyvben és a kiállításon (1996), a
Mezőtúri Teleki Blanka középiskola
centenáriumi évkönyvében (1997), a
MAFC 75 éves történetében (1998), a
tanyai iskolák történetével foglalkozó
„Pacsirtadal” című könyvekben, Tóth
Boldizsárné Boldog Terike szép munkáiban (1998-tól), és az ő többi könyvében is a „Cserkészliliom gyökerei…”,
A pokol tornácán” „A sorsok és tragédiák” című könyveiben. 2000 májusában a honismereti-kör által rendezett
„A népoktatás jeles évszázada” című
helytörténeti kiállításunkon is számtalan csoportkép és portré gazdagította az anyagot. Szerepeltek női portréi
az egyik hímzőköri kiállításon is mint
viselettörténeti „divatfotók”, de szerepeltek a lakodalmas szokásokról szóló családkutató-köri előadásainkon,
(Szolnokon és itthon) valamint a saját
könyveimben is. (temetés, gyász,és a
helyi művészet) Számtalan újság és
folyóirat-cikk lett szemléletes általuk.
Most újabban, ahogy már említettem
Veresné Kádár Anikó válogat belőlük
múltunkat bemutató internetes tárlatot, albumokat. Sokan örülünk Kádár
Anikó tevékenységének, mert a képek
ez úton nemcsak őrzik, hanem közvetítik is kulturális és néprajzi, sőt történelmi örökségeinket.
A gazdag tematikájú Onodi fotóanyag
igen meghálálta a vele való törődést és
munkát.
A képek külleméről a következőt
még megemlítem. A harmincas évek
képei mind barnítva vannak szép
hibátlan kivitelezésűek. A háttér díszítő környezete, -díszlete majdnem
mindég ugyanaz, kis módosítással.
Időnként megjelenik egy sötét tónusú
függöny is a képen nyilván a rendelő
óhaja szerint. Nem lehet megállapítani pontosan, hogy mikor jelenik meg a
szürke kép Onodi Erzsinél, de amen�nyire néhány személyes ismerős esetében látom, a negyvenes évek vége
felé. Az ötvenes években már szürkék,

Számomra ismeretlen – de nagyon szép családi kép

Dr. Ábrahám János tisztiorvos és Dr. Kegyes Sándor szemorvos
családjaik körében

Füstös Jenő Hangyabolt vezető és családja
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Hőgye Sándor családja körében

Honvédek

Juhász Lajos a szolnoki Puma légierő alakulat szerelője
családjával

fehér-feketék a fölvételei, de e szürke képek kevésbé Hadikórház a mezőtúri Teleki Blanka leánygimnáziumban,
1943. Ápolónők: Herczeg Róza, Nyíri Erzsébet
árnyaltak mint a barna képei. Ez nyilván a techniés Sándor Erzsébet
kától függött. Ő egy régi napfény technikán nevelődött, az új technikát a gyakorlattal kellett napról-napra tökéletesítenie. A modernebb technika már
nem volt az ő igazi fotós világa, de a fotós mesterség : a fölvevő-kamera, a sötétkamra, a vörös lámpák,
laboráló tálak vegyszerek jelentették mindég életének lényegét, és örömét hetven (70) éven át. Ő nem
olyan vállalkozó volt, aki mással dolgoztatott, ő maga csinált mindent, amit egy fényképésznek csinálni kell, a beszerzéstől az adminisztrációig. Segítőtársa a pénzügyőr férje volt Hanczár Sándor, amikor
a munkája mellett otthon volt és ráért.
A legjobb legérdekesebb képei elkerültek Mezőtúrról múzeumi és magángyűjteményekbe. A megmaradt képeket viszont nekünk kell megőriznünk, mert túri arcokat, túri eseményeket és családokat, túri
pillanatokat, viseletet, tartást, morált láttatnak, amely mint néprajzi sajátosság már történelem.

Életrajza:
Ónodi Erzsébet (1900-1984) egy mezőtúri négy (4) gyerekes kőműves család egyik leánya volt. A két
lányból fényképész, a két fiú az apa foglalkozását követve kőműves mester lett. (lánytestvére korán
meghalt a spanyoljárványban). Erzsébet a négy elemi elvégzése után a Mezőtúri M. Kir. Állami. Felsőbb Leányiskolába tanult tovább, - ahol Badár Erzsébet osztálytársa volt. (Érdekes, hogy pont e két
lányból lett Mezőtúr 20. századi két nevezetes, közismert női iparos mestere.) Nagyon szeretett rajzolgatni és arról álmodozott, hogy majd festőművész lesz, ha nagy lesz. De a francia nyelv nem ment, mesélte, és a felsőbb lányiskolát abba hagyta. Elment Lukács Lipót mezőtúri fényképész mesterhez és
megkérte, hogy vegye őt fel fényképész tanulónak. Tizenhárom éves volt ekkor ! Így kezdődött.
Akkor még egészen más volt a fotográfusi munka, a műtermes fényképezés, mint ma. Üveglemezre
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készült a felvétel, napfénypapírral dolgoztak (1913-14) és minden a naptól függött. Tanulói időszaka
alatt nagyon megkedvelte a retusmunkát, ami „nehéz munka volt”, de amibe könnyen, és hamar beletanult. Ebben nyilván közrejátszott a rajzkészsége. Két év volt az inasév, azután cselédkönyvet kapott.
Ekkor még 16 éves sem volt. Ettől kezdve folyamatosan dolgozott és tanult. Lukács marasztalta, de ő
vidékre akart menni mindenáron, mindent megtanulni. Nagy családi viták után elment Kisvárdára,
150 korona fizetésért. Aztán visszajött Túrra Adler Zsigmond mellé. Később dolgozott még Pesten a
híres Rozgonyinál a Kálvin téren, majd újra itthon Túron a Varga és Társánál 200 koronáért, Varga
Kálmánnál 300 koronáért. 1920 nyarán újra Kisvárdán és ezután 1921-től Szarvason Róth Bélánál. A
vándorlás okát nem tudni, valószínűleg a jobb fizetés vezette, de lehet, hogy emberi okai voltak a változtatásra..
Az első világháború alatti időszakban napi 50-60 sőt 70 felvételt exponált villany nélkül természetes fénynél, köllött a kép, küldték a frontra. „Vasárnaponként és persze ünnepnapokon is dolgoztunk.
Még a távoli és környékbeliek is odajártak…Még Dögéről is odajártak…Sokan voltak és gyorsan kellett dolgozni. Álltak sorban a családok az udvaron, hogy, öltözködjenek, mert legtöbben népviseletben
fényképezkedtek”, - olvasható a kisvárdai időszakról Berta Ferenc „70 év a kamera mögött” című kiállítás-vezető füzetében.
Szarvason Rothnál mint segéd tizenhárom évig dolgozott. Roth Béla festőművészként is ismert volt
a szakmában, és Erzsi a festést is megtanulta nála. Mindent megtanult, amit akkor a szakmában tudni kellett. Aranyfürdőt is használtak olykor, ami nagyon drága módszer volt. Készítettek ezüstszínű
képet, és barnítottak Carbon tonerrel. Itt csinált először aktot 1924-ben. Roth halála után jött haza
dolgozni Mezőtúrra 1934-ben.
A Kaszinó utca 14-ben (ma Garibaldi út) bérelt helyen alakította ki és nyitotta meg első műtermét. E hely a Mészáros, majd Dózsának nevezett mozival
szemben lévő utca szakaszon volt. (E róla készült amatőr fotó abból az időből való) Vett egy Goldmann kamerát használtan, napfénymásoló kereteket,
gyorsmásoló dobozt, nagyítót, Hirsch órát, fényképezőgépet és egyebeket.
Ekkor még dolgozott Kerpit, és volt új fényképésze is a városnak, Lévay Gyula (1913-2000), aki szintén ezidőben nyitotta meg saját műtermét, miután
Dulovits Elemérnél Kisújszálláson mindent megtanult. Lévay kirakata egy
magasabb rendű művészfotót reklámozott.
Onodi Erzsi (így írta névjegyét rövid O-val) üzlete olyan jól ment, hogy
nyolc év múlva 1942-ben meg tudta venni a Rákóczi út 14 számú házat (ma
Erzsike néni fényképe
18 szám) melyet a testvérbátyja segítségével, üvegtetővel ellátott - műtermes abból az időből, amikor
megnyitotta a Kaszinó
látványos csinos kis házzá alakíttatott, mely a Rákóczi út színfoltja lett kis
(most Garibaldi) úti műtermét
tornyával, két keretezett kirakatával és nagybetűs föliratával. Ettől kezdve itt
fényképezte Mezőtúr népét a bölcsőtől a koporsóig, a város, a társadalom ezerféle eseményeit szinte
elköltözéséig. 70 éven át állt imádott kamerája
mögött, a sötétkamra vörös fényében, s ebből 50
éven át Mezőtúron munkálkodott. Segédje soha
nem volt. Tanulója volt 1939-ben és 1944-ben.
Egyetlen komoly segítőtársa a férje Hanczár
Sándor pénzügyőr volt, aki 1965-ben meghalt.
Gyermeke nem született.
„Mezőtúron nagy divat volt a külső fölvételezés” –mesélte, amikor beszélgettünk munkájáról. „Esküvő, portré, családi és egyházi események, kultúrcsoportok, szövőgyár, hadikórház,
stb. Menni kellett a helyszínre, de 1938-tól még
jobban megsokasodott a műtermi munka is, ismét jött a háború jött a sok katona és a hozzátartozók,”
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Botyánszky János evangélikus lelkész
konfirmandusai körében. Kb.1948

Megjelentek műtermében a katonák egyre többen, 45 után pedig az orosz katonák. És van munkásságának még egy részlete, ez időtől, amiről még meg kell emlékezzek. Mivel Mezőtúron volt honvédség,
volt laktanya, volt repülős osztag, divatba jöttek a „szolgálati időm emlékére „ készíttetett emlékképek,
a „szív küldi” rajzos, fotós képek, húsvéti üdvözletek, valamint egyéb alkalmi rajzos képek. Rengeteg
ilyen giccses fotót is készített, mert ezt kérték tőle egyre többen. Szerelmesnek, barátnak, vagy szülőnek küldték örök emlékül. „Annyi munkám volt, hogy örültem, ha volt egy szabad délutánom és nem
jött senki, pedig szeretem a szakmámat, mert ez egy csodálatos dolog”.

Igen, valóban csodálatos, sőt fontos dolog megörökíteni a múló időt, a visszahozhatatlan pillanatot,
családot, barátságot, szerelmet, jelentős és jelentéktelen eseményeket, melyeknek képi emlékét idővel
kíméletlenül eltemeti a rohanó életnek pora. Csodálatos dolog, csodálatos foglalkozás, ami ha nem
is olyan fajta művészet, mind a festőművészet, ami
valaha Onodi Erzsi vágyálma volt, de valamilyen
formában ez is művészet, mint minden kézműves
tárgyalkotás, mely szépet és maradandót hoz létre.
Nem degradálják ezt le a naív feliratos képi kompozíciók sem.(Ez oly módon értékelhető az életműben, mint a fazekasok munkásságában a préselt figura: ezt hozta a megélhetés törvénye). Onodi Erzsi
boldog volt a munkájával, elmondhatta, hogy”ma
már nem bánom, hogy annak idején megbuktam
franciából”.
A mézeskalácsos Botyánszky Lenke „Aprócska”
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1983-ig folytatta a felvételek készítését. A képeit olykor jelölte pecsételt szignóval a hátoldalon, de használt aranyszélű bélyegszignót az előoldalon, vagy ugyanazt nyomtatva is. De képei szignó
nélkül is fölismerhetők a háttér díszleteiről, sőt a beállításokból is.
Ezektől csak akkor tért el, ha valaki mást kért. Hogy lépést tudjon
tartani a fejlődéssel, a fővárossal, járatta a szaklapokat, de az újba
is bele tanult lépésről lépésre. Az ötvenes években, amikor sokan
csak Lévayt tartották nagyra, modernnek, és művészinek, majd a
szövetkezeti fotósokat, egy jelentős réteg megmaradt ő mellette,
mert szerették a képeit, a munkáit és nyilván a személyiségét is.
Azt még el kell mondanom, hogy magáról Onodi Erzsébetről
egyetlen fényképet sem találtam a megkapott anyagban, csak a negatívos tasakban találtam két 6x6-os negatívot, melyeken fölismertem őt. Azokról készítettem a jelenlévő őt ábrázoló képeket. Idős
kori kamerás fotóját, mely több megyei kiadványban is megjelent
Berta Ferenc készítette.
A Szolnokon lévő hagyatékából 2001 áprilisában rendezett egy
kiállítást még a Damjanich úti Túri Fazekas Múzeumban Gulyás
Katalin muzeológus és Berta Ferenc. (E kiállításról dr. Füstös Jenő
írt elemző cikket a Magyar Múzeumok c. folyóiratban 2001/3) Ez
alkalomból jelent meg Onodi Erzsébet munkásságáról Berta Ferenc „70 év a kamera mögött” című 8 lapos füzete.

Hanczárné Onodi Erzsébet fiatalon
egyik barátnőjével

Az 1953-ban érettségizett lányok és tanáraik arcait az osztálytablóra Onodi Erzsi örökítette meg

Brakszatórisz Éva

Túrtő és Mezőtúr viszonya
(helytörténeti fejtegetés 1924-ből)
Az 1945 előtti mezőtúri sajtótermékek színvonala korabeli szemmel nézve is igen magas volt, a mai állapotok ismeretében pedig szinte megközelíthetetlennek tűnik azt a szintet elérni. A Mezőtúr és Vidéke,
a Mezőtúri Hírlap, majd később a Mezőtúri Újság és az Egyetértés mind magas színvonalú vidéki lapnak
számítottak, és az aktuális országos, illetve megyei hírek mellett a szórakoztatás-művelődés területén
is kielégítő írásokat tudtak közölni. A szerkesztők és a munkatársak 1884-től, a mezőtúri hírlapírás
születésétől kezdve egészen a II. világháború végéig az egymást követő korszakok ismert, megbecsült
mezőtúri személyiségei voltak, többségében a Református Kollégiumban pallérozódott és/vagy később
ott oktató értelmiségiek, akiknek köszönhetően biztosítva volt a nívós tartalom. Különösen igaz ez a
tárcarovatokban és könyvajánlókban olvasható írásokra, melyekben az érdeklődésre számot tartó témákat többnyire szakértő szerzők dolgozták ki a korszak tudományos színvonalának megfelelően.
Az alábbiakban egy ilyen írás következik, melyet 1924 áprilisában a Mezőtúr és Vidéke közölt folytatásokban, és amely a mai olvasó érdeklődésére is igényt tarthat. Szerzője Faragó Bálint, a Református
Kollégium egykori tekintélyes, megbecsült tanára, Mezőtúrnak több mint fél évszázadon át kiemelkedő alakja, akinek sokrétű közösségi és történeti szempontból (is) felbecsülhetetlen értékű tudományos
munkássága megérdemel egy részletesebb életrajzi összefoglalót.
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Faragó Bálint

A későbbi elismert tanár és egyháztörténész Kunhegyesen született
1851-ben. Mezőtúron kezdte és Debrecenben folytatta tanulmányait, ahol
görög-latin szakos segédtanár lett 1876-ban, azután 1878-tól Mezőtúron
mint rendes tanár kezdett dolgozni. 1908-as nyugdíjazásáig itt tanított,
1900 és 1906 között a főgimnáziummá szervezett iskola igazgatója volt.
Tanári hivatása mellett egyéb funkciókat is vállalt: 1880-1894 között iskolaszéki jegyző, 1886-tól nyolc évig a gimnázium igazgatótanácsi jegyzője, a tanári kar képviselője az egyháztanácsban, 1887 és 1892 közötti
években egyházi gondnoki ellenőr és presbiteri jegyző 1894-től egy éven
át. Ezenkívül tagja volt az egyházi gazdasági bizottságnak, az egyházkerületi középiskolai tanügyi bizottságnak, az egyházmegyei népiskolai
tanügyi bizottságnak, illetve elnöke a gimnázium Ifjúsági Önsegélyező Egyesületének. 1893-ban az
Egyháztanács megbízásából ő rendezte az egyházi levéltárat. 1898-1906 között titkárjegyzője volt az
általa újjáélesztett Mezőtúri Jótékony Nőegyletnek, 1914-1917-ben pénztárnoka a hadbavonultak családtagjait gyámolító Mezőtúri Népsegítő Bizottságnak.
Klasszikus műveltségű tudós-tanárként érthető, hogy tudományos munkái is kiemelkedőek, melyek
főként egyház- és iskolatörténeti témákat dolgoztak fel, azonban írt értekezést is a latin nyelv tanításáról, és elsőként fordította magyarra Szegedi Kis István életrajzát (melyet Skaricza Máté írt). Művei:
A mezőtúri ev. ref. főgimnázium története (Mezőtúr, 1895), Egyháztörténeti adatok a mezőtúri ev. ref.
egyház 18. századbeli anyakönyvében (Mezőtúr, 1901), A túri evangélium szerint reformált egyháztörténete 1530-tól 1917-ig (Mezőtúr, 1927), A mezőtúri ref. Gimnázium kifejlődésének útjai (Mezőtúr, 1929).
Rendszeresen publikált a mezőtúri újságokban (főként a Mezőtúr és Vidékében), elsősorban helytörténeti jellegű írásokat. A gimnázium értesítőjébe is rendszeresen írt emlékezéseket. Tisztelt és igen
kedvelt tanár volt, Szép Ernő is megörökítette alakját A hetedikbe jártam című regényében. Nyugdíjas
éveit feleségével, Dancsházi Juliannával Budapest II. kerületében töltötte, de halála után Mezőtúron
temették el. Sírja a felsőrészi temetőben van, a hősi emlékmű felőli nyugati oldalon.3

Túrtő4
(Megjegyzés: a tanulmány eredetileg két részben, két egymást követő lapszámban jelent meg, de itt
egyben olvasható. A rend kedvéért most a szövegen belül *-gal jelöljük, hogy meddig közölték az április 20-i számban; az utána következő szövegrész került az április 27-i számba.)
Arra, aki hivatva lesz Mezőtúr város történetének részletes megírásával tüzetesebben foglalkozni,
mint az a mezőtúri református egyház történetének megírásával kapcsolatban lehetséges volt, egy
nagy kérdés megoldása vár: a Túrtő kérdésének megoldása, mely már most is nagyon nehéz, mert a
város levéltárában, mivel a városnak az 1692. év előtti jegyzőkönyvei és levéltári anyagjai a sok bujdosás és hányattatás viszontagságai között elvesztek és megsemmisültek, erre vonatkozólag írásbeli
adatok nem találhatók.
I. Mezőtúr város alsórészi határának a XIX. század legelején készült térképén az eleven Berettyónak
a Körösbe ömlésénél, e két folyó által képezett háromszögben, úgy a Berettyótól a Körösig ékalakban
húzódó keskeny földháton jelezve van egy falunak a helye a rá írott „Túrtőtelek” címmel. Falunak azért
mondom, mert azon a helyen nagyobb község nem fejlődhetett a földhát keskeny volta s a bővizű Körös és Berettyótól fenyegető árvízveszedelem miatt, de meg oly korán lakatlanná lett vagy elpusztult ez
a falu, hogy még akkor várossá nem fejlődhetett. Hiszen Túr is a XIII. században még falu volt.
Ez a Túrtőtelek nem ideiglenes letelepülése volt az abban lakást építő lakosoknak, mert ott egyes emberek állítása szerint téglából épült templom is lehetett. 70-80. életévök között levő mezőtúri lakosok
ugyanis azt mondják, hogy az ő fiatal korukban, tehát úgy az 1860-as évek elején, ők a többi mezőtúri
BODORIK Sándor: Mezőtúri életrajzi lexikon A-tól Z-ig. Mezőtúr város pantheonja a kezdetektől máig. Mezőtúri Helytörténeti
Füzetek 16. Mezőtúr, 1999. 58-59. p.
4
Mezőtúr és Vidéke, 1924. április 20. 4. p. és április 27. 2-3. p.
3
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lakosokkal együtt az elöljáróság által kivettettek a Berettyó és Körös egybeszakadásához, hogy a kiömléssel fenyegető folyók hullámai elé gátat emeljenek. Ez alkalommal a fent említett földhátról hordták
a töltésnek valót és egyéb épületanyagok között tégladarabokat is hordtak nem kevés mennyiségben,
miből azt következtették, hogy e téglák egy rombadőlt templom anyagjai lehettek. Lakostársainknak
ezen tapasztalása következtében még most is olyan hiedelem kering szórványosan közönségünk körében, hogy Mezőtúr város eredeti helye Túrtőben volt s csak később települt a mostani helyére.
Egy már letelepült és megalakult, sőt téglából épült templommal is rendelkező község fontos és kényszerítő ok nélkül nem hagyja el állandó lakhelyét csak azért, hogy néhány nyíllövéssel távolabb új
lakást építsen magának, sőt ha fenyegető nagy veszély elől menekülve elhagyja is lakását, a veszély
megszűntével visszaköltözik elhagyott községébe, szülőhelyére, amint erre számtalan példa van a
történelemben. Mezőtúr város lakói is „a hadak szüntelen járásai miatt” két ízben voltak kénytelenek
bátorságosabb helyre távozni s az 1692-1699-ig terjedő 8 év alatt a Kállay családhoz tartozó jobbágyok
Tószegen, a Rákóczy családhoz tartozó jobbágyok pedig Hugyén tartózkodtak, de a török kiverése
után beállott békésebb idő kezdetén Túri városunkba visszatértek. Így cselekedtek 1705-1709-ig is,
amikor a Burával szemben fekvő Akolháton, Átányon és Vezekényen tartózkodtak mindaddig, míg az
őket lakóhelyükről elkergető rácokat Rákóczy hadai le nem ültették. Ekkor azután ismét visszatértek
Túri városukba.
Túrtőtelek sem költözött tehát Túrnak a mostani helyére, hogy ott új lakóhelyet építsen s ha ma már
nincs meg, bizonyosan más okból szűnt meg.
II. Túr és Túrtőtelek még olyan időkben alakultak állandó lakhelyekké, mikor a föld még minden
halandó előtt szabad és éppen olyan közös volt, mint most még a napfény és a levegő. Minden alakuló
helység a maga lakóhelye körül ott és annyi területen legeltette a maga jószágállományát, ahol az elegendő táplálékot találhatott. Abban az időben ugyanis nem a földbirtokban, hanem a jószágban állott
a vagyon, a jószág szolgáltatta az élelmet: tejet, túrót, vajat, sajtot, húst; a jószág adta a ruházkodáshoz szükséges bőrt, gyapjút, sőt a kézív megfeszítésére s a nyílvessző elröpítésére szükséges húrt is;
kenyérmagvakat – ha termesztettek is – olyan kis mennyiségben termesztették, hogy csak a háztartásban legyen kenyérnek való, mert karbantartott utak hiányában nem volt kereskedés, mely az egyes
vidékek terményeit más vidékek terményeivel kicserélte volna.
Hogy Túr előbb alakult állandó lakhellyé, mint Túrtőtelek, az a Túr által elfoglalt helynek lakhelyalakításra kedvezőbb tulajdonságán kívül magának Túrtőteleknek a nevéből is bizonyos, mert a Körös
és Berettyó összefolyásánál alakult ezen helységet éppen azért nevezték Túrtőteleknek, mert Túrnak
a szomszédságában, Túrnak a tövében épült. Hiszen Túrkevét is egyedül csak a Túrral való szomszédsága miatt nevezték el és nevezik el Túrkevének, mert e két város között a szomszédosságon kívül
soha semmi közelebbi – hogy úgy mondjam – rokonsági viszony nem volt. Túrkeve ugyanis a szabad
kerületet alkotó Nagykunság kötelékébe tartozott, földesura s így jobbágyi viszonya soha nem volt.
Túr ellenben Heves megyébe tartozott s amellett jobbágyközség volt, tehát e két szomszédos község
még közigazgatási tekintetben sem volt közös viszonyban egymással. Ami a Túrtőtelek nevet illeti:
hasonló képzésű helységnevek hazánkban Kőtelek, Aggtelek, Lakitelek, Királytelek stb.
Hogy Túrtőtelek Túrtól különböző helység volt, azt világosan bizonyítja egyebek között az, hogy
Kisdi Benedek 1648-1660-ig egri püspök Túrtőt (valószínűleg az elpusztult Túrtőteleknek időközben
Túr határába beolvadt határát) el akarta perelni Túrtól. (Beregszászi Mészáros András, az 1847. évben
Pestről Túrra hozott városi jegyző, később főbíró az általa vezetett magán naplójának vagy Diáriumnak
fedelén jelzi ezt a dolgot ezekkel a szavakkal. - F. B.) Az egri püspökség tehát nem Túrhoz, hanem
Túrtőtelekhez formált jogcímet, s hogy jogát nem érvényesíthette, annak oka vagy az elévülés, vagy a
jogcím bizonyításának már lehetetlensége volt.
III. Ha nehéz Túrtőtelek megülésének időpontját meghatározni, még nehezebb elpusztulása vagy
lakatlanul maradása idejének pontos megállapítása. Debreczeni Ember Pál szatmári, majd losonczi
stb. prédikátor 1708-ban megírta latinul a Magyar- és Erdélyországban levő református egyházak történetét az egyes esperességektől bekért és beküldött adatok alapján, mely munkát Lampe Fridrik Adolf
adott ki 1727-ben Utrechtben, Hollandia városában. Ezen könyvben a kapott adatok alapján megírja
Ember Pál, hogy a túri vagy kunsági egyházmegyének református egyházai, azaz városai az ő idejéig
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legnagyobb részben pusztulásban vannak. Ezen pusztulásban levő helyek: Móricz, Turgony, Csorba, Kisújszállás, Kenderes, Kakat, Kolbász, Asszonyszállás, Szentmiklós, Ködszállás, Kápolnás, Örs,
Bossány, Várkony. Nem említi Túrtőtelek nevét sem a meglevő, sem a pusztulásban levő helységek között. Tehát már ekkor, vagyis 1708-ban Túrtőtelek nem volt meg. Elpusztulása idejét tehát jóval előbb,
még a reformáció kezdete előtt kell keresnünk.
Ember Pál e könyvben azt is írja, hogy a túri esperesség egyházai régen a tatárok, legközelebb pedig
– az ő írása előtt 3 évvel, tehát 1705-ben – a rácok eszeveszett és embertelen dühe miatt pusztultak el
s szóródtak szét lakosai.*
Túrtőt Kisdi Benedek a rácok 1705. évi pusztításainál jóval előbb, az 1648-1660. év között akarta elperelni Túrtól, de már ekkor sem volt bizonyítható az egri püspökség ilynemű jogcíme, mert Túrtőtelek
ez időnél is sokkal előbb pusztulhatott el. Valószínű tehát, hogy Túrtőtelek a tatárok betörése alkalmával pusztult el 1241-ben, de az is meglehet, hogy árvízveszedelem döntötte romba. (Akik a tatárok kíméletlen pusztításairól bővebben óhajtanak értesülni, olvassák el a tatárpusztítást átélt Roger mesternek siralmas énekét a tatároktól elpusztított Magyarországról: Magyar Könyvtár 397-398. kötete. - F. B.)
Bizonyos csak az, hogy nagyon régen lakatlanná s határa gazdátlanná lett. Hogy azután e gazdátlan
határ lassanként beolvadt Túr határába, az abban a régi időben akár elévülés, akár a futásból visszatért
lakosoknak a túri lakosok közé történt felszívódása miatt megtörténhetett, mint megtörtént az, hogy
Kolbász és Kakat határa Kunhegyesnek, Marjalaka (Mária-laka) és Turgony határa – ha jól emlékszem
– az azóta felépült Kisújszállásnak a határába olvadt be.
IV. A pásztorkodásból élő népek letelepedésénél nagyon fontos dolog volt elsősorban a víz bősége,
mely az építkezésnél, a háztartásnál, különösen a jószágtenyésztésnél nélkülözhetetlen volt, másodsorban pedig a letelepedésre kiválasztott helynek a természeti viszonyok által védett volta. Mezőtúr
városának mostani helye a letelepülésre igen alkalmas volt, mert keleten, délen és délnyugaton a várost köralakban ölelő Berettyó és nyugaton a mai gazdasági malom alatt a Berettyóba szakadt Seres-ér
által alkotott félszigeten elhelyezkedve, elegendő vízzel, a fejlődésre elegendő területtel rendelkezett,
azonkívül három oldalról eleven víz védelmezte, míg a Berettyó és Körös egyesülése által alkotott háromszögben a keskeny földháton települt lakosságnak terjeszkedésre elegendő alkalmas terület nem
állott rendelkezésére. Ha tehát egy csoport ember barmaival való letelepedésre alkalmas helyet keresett, bizonyára szívesebben választotta a Berettyó – Seres-ér közét a mai Mezőtúr határában találhatott
helyek közül, míg egy kisebb embercsoport, talán egy család cselédségével és barmaival letelepedni
óhajtván megtelepedett az igényeinek szintén megfelelő Berettyó és Körös összefolyásánál, ha már a
Berettyó – Seres-ér között letelepedett lakossághoz csatlakozni nem akart s inkább szeretett önálló
tartózkodási helyet alkotni magának.
Ez is egyik érv amellett, hogy a mai Mezőtúr régibb település Túrtőteleknél s ha Túrtőtelek lakosai
idővel bármi okból csakugyan a Berettyó - Seres-ér közé költöztek, a már előbb itt letelepült lakosságnak csak közé vegyültek, de Mezőtúr városának alapítását nem ők kezdették meg.
Mindezeket pedig azért írtam meg, hogy ha valamelyik polgártársunk birtokában vannak - mert hiszen lehetnek - olyan régi írások, melyek e kérdésben felvilágosítást adhatnak, hozza azokat mielőbb
nyilvánosságra vagy adja be a város levéltárába, míg még el nem kallódnak vagy házi használat közben meg nem semmisülnek, mert az utódoknak szükségük van a múltak ismeretére.
Forrás és irodalom
• Mezőtúr és Vidéke, 1924. április 20. 4. p. és április 27. 2-3. p.
• BODORIK Sándor: Mezőtúri életrajzi lexikon A-tól Z-ig. Mezőtúr város pantheonja a kezdetektől
máig. Mezőtúri Helytörténeti Füzetek 16. Mezőtúr, 1999. 195 p.
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Szabóné Margitai Ágnes

Visszaemlékezés a peresi tanyavilágra
Mezőtúr külterületéhez tartozik a - várostól keleti irányban kb. 9 km-re elterülő - Hármas-Körös
Peresi-Holtág a túri határ talán egyik legszebb, legszínesebb tájegysége. A 27 km hosszú kanyargós
holtág rendkívül szép természeti látványt nyújt gazdag növény és állatvilágával. A tekergős holtág
1872 és 1894 között mederátvágással keletkezett és közigazgatásilag Mezőtúrhoz, illetve a Békés megyei Gyomaendrődhöz tartozik. A szájhagyomány útján fennmaradt közlések szerint nevét PERES, az
ott gazdálkodó, földjeik miatt állandóan jogi vitában, perben álló családok miatt kapta. A holtág a mezőtúri határrészen, mint egy ötujjas kesztyű ölelte körbe az egykori tanyavilágot és hurkaival alakított
ki zugokat, ahol sok túri és endrődi ember alapított családot, gazdálkodott és nevelte fel gyermekeit.
Ilyen zugok voltak – máig így ismerjük őket - a Töviskes zug, a Vakota zug, a Pádár zug, a Méher zug,
a Simai zug, a Varjú zug, a Bogárzó zug. Minden zugnak megvoltak a maga szépségei, tanyái, lakói és
történetei. A Töviskes zugtól a Hármas Körös védőgátig elterülő rész a Pusztaperes, ahol a zugokhoz
hasonlóan a gazdálkodás mellett nagy kiterjedésű tanyavilág jött létre. A peresi tanyavilág erős, ös�szetartó közösségként működött a túri határban. Két nevezetes nagybirtok volt a területén, a Töviskes
zugban a Zsilinszky major és az Körös védőgát tövében az Osmitz major. Mindkét birtok nagy hírnévre
tett szert gazdálkodásának hatékonysága miatt, az Osmitz majorban országos elismertségű baromfitenyészetet működtetett a tulajdonos. A tanyasi embereknek a saját földjeiken kívül ez a két földbirtok
adott munkalehetőséget az 1920-as és 1930-as években.
Az egykori tanyasi gyermekek, akik ezen a területen születtek és cseperedtek fel mindig nosztalgiával
gondolnak gyermekkoruk helyszínére, a tanyavilágra, amely a semmihez sem hasonlítható szabadságot, a biztonságot és boldogságot jelentette számukra. A tanyasi élet kemény próbatételei ellenére is
megmaradtak lelkükben a Holt – Körös harmonikus helyszínei. A vízpart, az óriási nyár és akácfákkal
szegélyezett dűlőutak, az aranyló búzatáblák, a tanyák pislákoló fényei, a földek, ahol verejtékezve,
szorgalmasan dolgoztak. Könnyes szemmel, de boldogan idézik fel a peresi iskolát, mely tanyasi életük lelke volt, ahol szeretetet, becsületet, emberséget is tanultak a mindennapi kötelező lecke mellett.
Bár az idő haladt, ők felnőttek, megöregedtek, de érzéseik, emlékeik elevenen őrzik az egykori tanyavilág történéseit. Hiába kényszerítették őket be - az akkori kommunista társadalom elképzelés miatt
- a városba, soha nem szakítottak a születésüktől fogva beléjük nevelt paraszti életszemlélettől, értékrendtől. Nemrégiben, magam is megismerhettem egy peresi születésű embert Gonda Eszter személyében, aki idős kora ellenére meglepő frissességgel és pontossággal mesélt nekem a peresi tanyavilágról,
ahol 1934-ben maga is a világra jött. Az ő emlékein és gondolatain keresztül juthatunk vissza abba a
világba, amelyet sajnos ma már sokan csak elbeszélésekből ismerhetünk. Eszter néni segítségével –
aki 1998 és 2000 között papírra is jegyezte emlékeit- visszarepülhetünk a múltba, és az ő történetén
keresztül visszaidézhetjük az elfeledett, szétrombolt, de mély nyomokat és értékeket hátrahagyott túri
tanyavilági életet.
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Térkép a Peresi Holtágról és a terület egykori tanyavilágáról
A térképet Békefi Teréz hajdani pusztaperesi lakos rajzolta
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Szép és kedves emlékek, szomorú tragédiák
gyermekkortól a nyugdíjazásig …
Pályi Józsefné Gonda Eszter emlékei:
1998. év novembere. Elkezdtem a valóságot leírni kicsi koromtól, emlékezetből.
Egyszer volt, hol nem volt, ez nem mese, ez igaz volt.
Gonda Sándor és Gábor Julianna 1923-ban esküdtek. Kaptak egy tanyát, és
10 kishold földet teljes adósságba. Boldogan éltek, 1925 májusában megszületett az első gyermekük. Dolgoztak a kis földjükön és fizették az adósságukat,
és a gyermekek jöttek sorban. Az első kettő fiú, a többi lány. 1925-től 1946-ig
tíz gyermek.
Ahányan születtünk, mindnyájan megmaradtunk, Hála Istennek! Ez fontos, mert akkor nem volt ritka dolog a nagycsalád, de kevés helyen maradt
meg minden gyermek, ugyanis mi a tanyán születtünk többen, Mezőtúr 12
Gonda Eszter
km-re volt.
A gyermekek:
1. Sándor
1925 - 2004
2. István
1926 - 2013
3. Julianna
1928 - 2014
4. Katalin
1930
5. Mária
1932 - 2009
6. Eszter
1934
7. Teréz
1936
8. Rozália
1940
9. Margit
1944 - 1962
10. Erzsébet
1946
Gyermekéveimre visszaemlékezve, nem voltunk gazdagok, de szerényen megéltünk. A kis földünk
mellett Varjú Illés bácsi 70 hold földjét műveltük felesbe. Volt benne legelő is, azon a jószágokat
legeltettük. Állatok: 3 ló, 3 tehén, 3-4 borjú, 10-12 birka, disznó, kacsa, liba, tyúk, csirke. A jószágokat
nevelni kellett, hogy meg tudjunk élni. Még nem voltam hat éves, mikor elmentek kocsival a városba.
Engem mindig otthon hagytak, persze édesanyámmal és a testvéreimmel, de én is szerettem volna
menni. Legközelebb beleültettek egy kasba, és a kocsi után kötötték madzaggal, én örültem, hogy
én is megyek. A lovak elindultak, a madzag elszakadt, én ott maradtam. Utána, amikor mentek, azt
mondták, menjek, mosdjak meg, és visznek. Én levetkőztem – még kicsi voltam - csupaszra. A lovak
elindultak, én észrevettem, kis ruháim a hónom alá vettem, és bőgve szaladtam a kocsi után, de nem
értem utol. Visszaballagtam és a sírásban elfáradva jót aludtam.
A tanyánk Pusztaperesen volt a Holt Körös partján (a Hármas-Körös Peresi holtága) körös-körül fákkal, gyümölcsfákkal, sok akácfával. A Körös parton nagy nyárfák voltak. Sokszor eldaloltuk – amikor
nagylányok voltunk:
Ki tanyája ez a nyárfás?
Nem hallik be’ a kurjantás!
Vagy alusznak, vagy nem hallják,
Vagy talán nem is akarják!
De egy kislány meghallotta
Az anyjának mindjárt mondta
Keljen fel hát édesanyám,
Bucsuzni jött az én rózsám!
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A Köröst nagyon szerettük. Nyáron fürödtünk a vízben, télen csúszkáltunk a jégen. Édesanyánk nagyon félt a békától, de odaült nyáron a Körös-partra, és vigyázott ránk, hogy ne menjünk a mély vízbe,
mert csak kicsit tudtunk úszni. Kicsi koromtól - amióta emlékszem - korán kelő voltam. Én szedtem
össze a liba és kacsatojást, mert azok éjjel tojtak, nappal meg a tyúktojást. Akkoriban még nem voltak
elegáns megszólítások, így becéztek bennünket: Sanyi, Pista, Julis, Kati, Mári, Csöszi (Peszti), Tercsi,
Rózsi, Margit-Marci (azt hitték, fiú lesz), Erzsi.
Édesanyánknak egy testvére Pesten lakott.
Őt is Pesztinek hívták, pedig ő egy nagyságos
asszony volt. Mi Eszti néninek hívtuk. Én
később voltam: Csöszi, Csöszike, Pöszi,
Pöszike, Esztike. Szüleinket Anyusnak és
Apusnak hívtuk. Azt hiszem, nagyon boldogok voltunk. Igaz, már kicsi korunktól nagyon
sokat dolgoztunk. Kb. 6 éves voltam, kikeltek a
kislibák és kevés kelt. Anyus vett hozzá a piacon, én vigyáztam rájuk, közben egyik testvérem elkiáltotta magát:
- Virágzik a Körös!
Én otthagytam a libákat, és mentem Körös-virágot nézni, és mint ahogyan a nótában is van,
A peresi Gonda gyerekek munka után, 1944-ben
ott is úgy és olyan volt:
„Temető a Tisza mikor kivirágzik.
Millió kis lepke vize fölött játszik.
Egy sem él sokáig, míg számolok százig…”
Bizony ez is csak addig tartott, de a kislibáknak a disznó addigra leharapta a fejét, kb. hat-nyolc darabnak. Egy kicsit kikaptam, sírtam, de nem a veréstől, hanem a libákat sajnáltam. Sorba raktam őket
és azt mondtam, hogy megvannak csak a lelkük szállt el. Ők is úgy jártak, mint a Körös virága. A HoltKörös nem szokott virágzani ez egyszer emlékszem rá a 21 év alatt. Virágzott a Körös, a kislibáknak
elszállt a lelkük, én sírtam, utána bebújtam a dunnába, és jót aludtam. Ezek a dolgok egész kicsi
koromban történtek velem.
1940 szeptemberében mentem iskolába. Első osztályban Oláh István tanító bácsi tanított. Egyszer
kaptam ki tőle, egy vesszősuhintással a tenyerembe csapott. Tél volt és agyagból kézi munkát kellett
csinálni, de a föld fagyos volt. Jó tanító úr volt, szép feleséggel. Szép házaspár voltak, Monorról jöttek, de hamar elmentek Peresről. Utána jött egy csodálatos tanító néni, Bálint Ilona. Nagyon sok évig
tanított Peresen, szerették a gyerekek és a szülők is. Szegedről jött özvegy édesanyjával, Bálint Lajosnéval. Nem ment férjhez, nagyon szeretett bennünket, minden idejét a gyerekeknek – tanítványainak
- szentelte. Volt egy testvére, Bálint Lajos, aki nős
volt. Vilmának hívták a feleségét és egy gyermekük volt Bálint Lajcsika. A kisfiú a mi tanító nénink
keresztfia volt. Bálint Ilona tanító néni nagyon jó
asszony volt. Nagyon sok peresi gyereket tanított
írni-olvasni, tőle szeretetet, emberséget, az iskolások csak jót tanultak. Mi elég jó tanulók voltunk
mindnyájan. Teca húgomat szerette volna, ha tanítónőnek tanul - kitűnő tanuló volt - de szegények
voltunk mi ahhoz, hogy taníttassuk.
Bálint Ilona tanítónő
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Tavasztól őszig a földeken dolgoztunk, mert akkor még volt tavasz, nyár, ősz, tél és a tanyavilágban a
maga valóságában minden szép volt. Tavasszal csutkatövet szedtünk a növekvő zöld búzából, acatoltunk, veteményezés, kukorica, napraforgóvetés. Utána jöttek a kapálások, mikor befejeződött, jött az
aratás, mert:
„Péter-Pálkor búza érik,
Eljutunk az új kenyérig”
Amikor elkezdtünk cseperedni, marokszedők voltunk aratáskor. Én mindig nagyon szerettem dolgozni. Korán keltünk és a hűvösben dolgoztunk. Délben, ebéd után a nagy melegben pihentünk,
aludtunk, utána megint jöhetett a munka este 10-ig, 11-ig. Édesanyánk hozott ozsonnát. Sokszor sütött kalácsot, kiflit, túrós lepényt, és így tudtunk tovább dolgozni. Naplementig arattunk, mi lányok
összehordtuk a kévéket kefesorba, a férfiak meg kereszteltek. Este a holdvilágnál dolgoztunk és énekeltünk, jókedvűek voltunk.
1944-ben tíz éves voltam. A háború sok mindenünket elvitt. Először a két fiútestvéremet. Sanyi 1925ös, Pista 1926-os, még leventések voltak. Kukoricát törtünk (1944. szeptember) jött az azonnali behívó parancs, és onnan, a kukoricaföldről vitték el őket. Az oroszok bejöttek, a testvéreimet a front
előtt vitték a németek, a telet Dunántúlon, Csabrendeken a Vörös családnál töltötték, ott vészelték át.
Nagyon rendes család volt. Onnan vitték őket tovább, Ausztriába, Grazban estek hadifogságba. Magyarországon keresztül vitték őket Oroszországba. Nagyon sokat szenvedtek – fáztak, éheztek, tetűsek
lettek. Bizony az alvó helyük sem volt szálloda, volt, hogy a bajtársuk, földijük lefordult a priccsről és
meghalt. Bizonytalan volt a sorsuk, ma ő, holnap én. Pista nagyon betegen, maláriásan jött haza 1945
karácsonyára, Sanyi három év múlva. Amikor Pista hazajött, azt kérdeztük, hol van Sanyi? Azt mondta, jön ő is nemsoká. 1947-ben jött.
Mi lányok, itthon dolgoztunk a földeken, Apussal. 1944-ben a fiúkat elvitték, a lovakat is. Volt egy
katonalovunk, nagyon szép, Kozáknak hívták. Őt egy mezítlábas román vitte el. Úgy tudta, hogy baj
van! Ágaskodott, le akarta hajítani az idegent. Nagyon sajnáltuk, de nem tudtunk mit tenni. Nehezen
indult vele, aztán vágtatott. Soha többé nem láttuk. A másik két lovat úgy hívták, Tündér és Csinos.
Ők fiatalok voltak, őket munka közben vitték el. Kifogták az ekéből, a búza vetetlen maradt. Utána teheneket fogtunk járomba és úgy kínlódtunk. Szegény tehenek nem voltak hozzászokva a munkához.
Nyáron dolgoztunk a földeken, télen etettük a jószágokat és iskolába jártunk. Este petróleumlámpánál
tanultunk. Kukoricát morzsoltunk a jószágoknak. Napközben Anyus foltozott, Apus seprűt kötött,
kast, kosarat font, vagy javította a cipőket. Ha megtanultuk a leckét, kártyáztunk, vagy édesanyánk
olvasott. Voltak jó regények és azokat hangosan. Amikor nagyobbak voltunk, már mi is besegítettünk
a hangos olvasásba.
Két szobánk volt. Az egyikben laktunk, asztalsparhelt volt benne és ott főztünk. Amikor nagyobb
voltam, én főztem a családnak. A másik szoba tisztaszoba volt, kemencével. Este bevittünk egy nagy
kas szalmát a konyhába és reggel korán édesanyánk befűtött, és meleg volt 24 óráig és reggelire sok
finomság megsült a kemencében. Ősszel-télen sokszor tököt sütöttünk. Minden héten négy nagy kenyeret, és egy cipót, reggelire tejfölös lángost. Sokszor kukoricát pattogattunk. Amikor iskolába mentünk - és fázott a kezünk - héjába sült krumplit fogtunk a kezünkbe, hogy ne fázzon, mert bizony az
iskola 2 km-re volt. Egész nap az iskolában voltunk. Ott imádkoztunk reggel és délben, evés után,
mert ott ebédeltünk. Télen este volt, mire hazaértünk. Az iskolában 66 ülőhely volt, rendszerint tele.
A 40-es években a mi tanító nénink 1. osztálytól 8. osztályig tanította a gyermekeket. A háborús években az ő sorsa is nehéz volt. A mi családunk szegény volt, de egy kis kóstolót disznóvágáskor vittünk
nekik. A tanító nénink is igyekezett, volt úgy, hogy hizlalt. Apus vágta le a disznót és a testvérem, mert
az édesapám munkájával meg volt elégedve, és ahogy fűszerezte, jó ízt adott neki. Mi volt úgy, hogy
négyen jártunk egyszerre iskolába testvérek és egy nagy vászonzacskóban vittük az ebédet. Volt egy
unokatestvérünk, aki egyedül vitt sokféle ennivalót. Egy falatot sem adott volna a szegényebbeknek,
inkább hazavitte. Amikor jöttek az ünnepek, mindig szerepeltünk. A nemzeti ünnepeken verseket
szavaltunk. Március 15-én magyar ruhában, lakkcipőben és fehér zokniban szerepeltünk. Nem is
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tudom, hogy tudott édesanyám így felöltöztetni bennünket! Mi a Bálint Ilona tanító néninket nagyon
szerettük, becsültük, felnéztünk rá nyolcadikos korunkban is. Hazaszeretetre is tanított. Az iskolában
tanultam:
„Csonka Magyarország nem ország,
Egész Magyarország Mennyország”
„Ha Magyarok imádkoznak, az ég rájuk hallgat.
Odaszól a nagy Úr Isten a sok kis Angyalnak.
Vessétek le gyászruhátok, szálljatok a Földre,
Hirdessétek, Magyarország nem marad széttörve.”
Amikor szerepeltünk, a tanító nénink édesanyja, Bálint néni krepp papírból varrt nekünk ruhát.
Voltam tündérkirálynő gyönyörű rózsafüzért csináltunk a tanító nénink segítségével, krepp papírból.
Az énekből egy részlet:
Zene zeng, kedve van a sok tündér lánynak.
Körbe-kariokába táncra táncot járnak.
Hófehér nyakukból hull a gyöngy sorjában,
Hulló gyöngyből mi lesz, erdő gyöngyvirága.
Táncot tanított, erre is emlékszem. Erre a dalra táncoltunk:
A malomnak nincsen köve,
Mégis lisztet jár, mégis lisztet jár.
Tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár,
Tiltják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár.
Az iskolában 1934-es születésű lányok hárman voltunk. Bucsai Jolán, Molnár Erzsébet és én, Gonda
Eszter. Nagyon szerettük egymást. Később Bucsai Jolán sógornőm lett, ma is nagyon boldogok a testvéremmel, Gonda Istvánnal. Két fiuk van, azok megnősültek, két szép menyük és négy szép unokájuk.
Molnár Erzsébet elkerült Peresről, ő Gonda Gáborné, a férje már meghalt, szoktunk jókat beszélgetni
az iskolai évekről. (Gonda Gábor nem volt rokonunk.)
Az 1940-es években nagyon szép tavaszok voltak, mint már írtam március 15-én az ünneplésen rövid
ujjú ruhában és zokniban voltunk, így ünnepeltünk. A szüleinktől is csak szeretet tanultunk, tiszteltük, becsültük is őket.
Az én Anyámról nem szól történelem,
Az én Anyámat csak magam ismerem,
Az én Anyám nem szent, nem hős csak Anya!
Így emlékezem vissza rá.
Az én anyámnak volt három leánytestvére, ők férjhez mentek, de egynek sem volt családja. Mi tízen
voltunk testvérek és az édesanyánk nem kapott családi pótlékot, szociális segélyt, mégis felneveltek
bennünket tisztességben, szeretetben, pedig senki nem segített rajtunk. Nyolcadik gyermeke Rózsika
itthon született Mezőtúron a szülőotthonban, egy gróf kérte örökbe, de ő nem adta. Mikor tanyán
születtünk édesapám bábaasszonyt - Kupai Erzsébetet – hozott a szülés levezetéséhez, de volt olyan is,
hogy nem érkezett és a szomszédasszony Beregszászi Gáborné Lidi néni –nagyon jó és okos asszony
volt - látta el a bábaasszonyi teendőket. Ott is sok gyermek volt és velük jártunk iskolába.
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Az én szüleim nem szidták Horthy Miklóst és
családját. Én még kicsi voltam, amikor Horthy István lezuhant a repülőgépével. Bizony az én anyám
megsiratta. Voltak róluk fényképeink és szerettük
a Horthy családot, mert az én szüleim azt mondták, akármilyen rendszer van, a szegény embernek dolgozni kell, hogy meg tudjon élni! Amikor
bejöttek az oroszok ősz volt. Jöttek-mentek volt,
amikor ott aludtak a tisztaszobába, ilyenkor másnap nagymosás volt, mert tetű mindig maradt utánuk. Egyszer ketten aludtak ott, bezárkóztak és
Szüleink Gonda Sándor és Gábor Julianna
éjjel kutattak. Elvitték a szüleim bőrkabátját és a
zsebórát. Mindig megkínáltuk őket, nem bántottak bennünket. Rózsika négy éves volt nagyon szerették, bizony ők is emberek voltak, nekik is volt otthon családjuk. Tehát volt benne rendes is, aki nyulat
hozott és Anyusnak mondta: - Mamika főzd meg!- és meg kellett nekik főzni. Tavasszal a visszavonuláskor volt baj, amit ősszel eldugtunk már előszedtük. Gyönyörű búzát ringatott a szél a tanya mellett
és abba vittük ki a nagyláda ruhát, de távcsővel meglátták és elvitték. Fogta a zsírosbödönt egy gonosz,
Apus kivette a kezéből és bele akarta vágni a fejszét, de meggondolta, így nem lett tragédia. A háború
elmúlt jött az ország újjáépítése. A két fiú hazajött, dolgoztunk a földeken. Sanyi az öregebb elment
dolgozni a pusztabánrévei Állami Gazdaságba, hogy egy kis pénz keressen. Mi kapáltunk, ha a miénk
kész volt mentünk napszámba, egy nap harminc forintot kaptunk. Nagyon nem szerettünk menni,
mert a gazdagok nem úgy főztek, mint a mi anyánk. Volt, hogy a köcsög tejet elébünk tették, valamint
egy nagydarab avas szalonnát. Délben mákos tésztát mézzel meglocsolva, egész délután szaladgáltunk tőle. A mi anyánk a reggelit úgy készítette, hogy a szalonnát megsütötte és nálunk nem érkezett
megavasodni. Teát vagy kávét készített mellé. Fehér szalonnát is ettünk, ami vékony volt, kifagyott és
magunk savanyított káposztával ettük. Még most is a számban érzem az ízét.
Hiába dolgoztunk sokat, mikor elcsépeltünk jött az ellenőr és a fejadagot, vetőmagot hagyták meg
a többit be kellett szolgáltatni, kevés pénzért. Ilyen volt a Rákosi rendszer. Egy évben beadtunk egy
tehenet, három hízót, a vajat a piacon vettük meg, hogy be tudjuk szolgáltatni. Hiába volt három tehenünk, akkor még nem voltak olyan nagy tejelő tehenek és hasas is volt mindig. Mivel a család nagy
volt megettük a tejet, tejfölt, aludttejet, vajat csináltunk, ettünk túrót is, tehát azért nem éheztünk. A
beadást mindig teljesítettük, a piacon vettük meg és közben énekelni kellett „ Rákosi elvtárs bennünket boldog jövőbe vezet”
Az 50-es években az istállónk összedőlt. Már nagy lányok voltunk újraépítettük. Sarat csináltunk a
Körös parton és talicskával felhoztuk. Teca volt az erősebb ő tolta, ketten húztuk és betapasztottuk
az új istállót. Bizony nagyon nehéz munka volt. Arra Peresen I.-es típusú TSZ lett, az édesapám oda
ment rizsgátat csinálni. Egyedül ment, s mi sajnáltuk. Egy ködös reggelen mi is elmentünk, hogy több
munkaegysége legyen, de bizony a köd felszállt és meglátták, hogy lányok lapátolnak. Nehéz munka
volt, egy kicsit szégyelltük magunkat, de az okos emberek azt mondták, a munka nem szégyen csak
kellemetlen. És mi csináltuk. Aratás után géphez mentünk kévevágók és törekkaparók voltunk felváltva. A törekkaparás nagyon gonosz munka volt, ha acatos volt a kalászos, mert nagy porral és acatpihével járt és majd megfulladtunk. A rizsacséplésnél a por csípett. Ezek mind nagyon nehéz munkák
voltak. Saroglyával hordtuk a töreket kazalba. Munka után a nagy melegben szaladtunk fürdeni a mi
Körösünkbe.
Az 50-es években búzát raktunk osztagba és Apussal olyan két kilométerre mentünk érte, úgy mondtuk, megyünk a partra. A mi új kocsinkat elvitték az oroszok és hagytak helyette egy - mi úgy hívtuk
- csuesz kocsit, egy idomtalan ládaszerű járművet, tehát az nem volt olyan jó, mint a miénk. Ahogy
Apus hozzáfogott a kévéket a vendégoldalra rakni lecsúszott egy kéve (én Eszter adogattam) a lovak farához és azok megijedtek és elszaladtak. Apus nem érkezett a hajtószárat megfogni, leesett előre a rúdra és felakadt. A lovak szaladtak, ő a kocsi alatt, amíg el nem maradt. A hátán maradt bőrt bedörzsölte
a föld. Vérzett az egész háta, nagyon beteg volt. Azonnal orvost hívtunk, vagyis hoztunk Endrődről.
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A lovak csak a tanyába álltak meg egy akácfának mentek neki. Anyus nagyon megijedt, hogy hol van
Apus, az a szerencse hogy közben lemaradt. Ha végig húzzák két kilométert biztos belehalt volna. Így
is nagyon veszélyes volt, kenőccsel kente Anyus és lepedővel lehetett egy kicsit forgatni, levelt az egész
háta. Nagyon nagy fájdalmai voltak, de hála Istennek meggyógyult.
A másik kellemetlen emlék 1954-ben történt. Csugarban voltunk Károly napon, ott lakott nagybácsink Gonda Károly bácsi. Nagyon rendes emberek voltak és névnapot tartottak. Reggel jöttünk haza
a Fóti úti házunkba, ott egy nagynéni lakott, oda jöttünk haza Csugarból és onnan indultunk gyalog
Peresre. Mi a Berettyó hídon akartunk átmenni, de Apus azt mondta, megbír a jég a lápnál és úgy
közelebb. Így odaértünk és Apus ráment a jégre, de 5-6 méterre leszakadt, mi pedig ott visítottunk a
parton kb. nyolcan. A gáton rőzsét szállítottak – ez volt a szerencsénk - és meghallották a sírást, jajgatást. Hoztak egy hosszú kötelet és bedobták, hogy Apus fogja meg, de már akkor Nagy Sanyi sógor (a
legöregebb lány férje) bement és fogta az Apus kezét. A jég hajlott alatta, de szerencsére nem szakadt
le, így a kötelet megfogták és kihúzták őket. Mi mentünk tovább Peresre, de a Berettyó hídon. Apust
az egyik testvérem visszakísérte a Fóti úti házunkhoz, Eszti néni a nagynénink átöltöztette és úgy jött
ő is Peresre haza. Amikor megérkeztünk édesanyánk Apust követelte, de nem mondtuk meg mi történt és nemsokára megérkezett ő is. Alig bírtunk 12 km-t gyalogolni, úgy le voltunk döbbenve, kiment
belőlünk az erő. Egy hajszálon múlott az életük. Ha a sógorom is leszakad, ha nincsenek a rőzsehordó
emberek. Valami volt, ami, aki vigyázott rájuk!
1950-ben sok rizsát arattunk, kerestünk egy kis pénzt. Pusztabánrévén ki voltunk téve a dicsőségtáblára, mert Sztahanovisták voltunk. Gonda Mária és Gonda Eszter nagyon boldogok voltunk, örültünk
a pénznek nagykabátot vettünk belőle. De ezután elvágtam a lábam sarlóval, nagyon elfertőződött és
bizony abba kellett hagyni a rizsaratást. Mint már említettem a Fóti út 68 szám alatt volt Apusnak egy
kis nádas háza, ott lakott a nagynéném Pázmány Károlyné Gábor Eszter Anyus testvére. Ott voltam
nála, ott gyógyult meg a lábam. Ennek is hosszú a története, mert amikor ők 1934-ben hazajöttek
Pestről a férjével Pázmány Károly postással, sok pénzük volt, de házat nem vettek, mert azt mondta
Károly bácsi, hogy a Gonda gyerekeknek nem vesznek házat, ugyanis nekik nem volt családjuk. Így albérletben laktak a pénzt meg felélték. 1944-ben jött a háború Károly bácsit úgy megütötték az oroszok,
hogy orvos nem lévén belehalt. A nagynéni Eszter nem tudta az albérletet fizetni és átköltözött az
édesapám kis öreg házába, ott nem kellett neki lakbért fizeti, mi láttuk el ennivalóval és tejtermékkel,
tojással, csirkével. Mi hoztunk neki ennivalót, ha hazajöttünk a piacra, olyankor főzött nekünk is. Sőt,
nem tudott ruhát, cipőt venni magának, az én apám a tíz gyermek mellett még róla is gondoskodott.
El is mondta sokszor, hogy az Isten áldja meg Gonda sógort és azt is, hogy soha nem bocsátja meg a
férjének, hogy nem vettek házat. Ugyanis neki lett volna a férje után jó nyugdíja, de akkor volt az a
brilliós, trilliós pénz, ami egyik nap még ért valamit, másnap már semmit nem adtak érte. Csere világ
volt. Télen sokszor voltunk itthon nála, amikor kijártam az iskolát. Nyolc osztályt jártam. Utána 18
éves koromban jártam gyors és gépíró iskolába, ahol jó eredménnyel végeztem, de a szüleim féltettek
és nem engedtek elhelyezkedni a városban. Így maradtam továbbra is parasztlány.
Ahogy nőttünk a két nagyobb leány Juliska és Katalin férjhez ment 1948-ban. A vők Nagy Sándor és
Pálinkás János voltak. 1954-ben a két fiú Sanyi és Pista is megnősült, a menyecskék Seres Amália és
Bucsai Jolán. Szórakozásunk a nyolc általános iskola után, nyáron kaptacél (labdajáték), télen cuháré
(zenés mulatság). A peresi fiúk, lányok összejöttek, volt zene, Pálinkás Jani sógor szépen muzsikált és
a fiatalok táncoltak. Nagyon jól éreztük magunkat. Minálunk sokszor volt fiataloknak összejövetel, a
testvérem sokszor hozott hordó sört, kaptáztunk, táncoltunk. Jancsi sógor és Bukva Vince muzsikált.
Mi nagyon mulatósok voltunk, szerettünk dalolni. Én, ha fiú lettem volna az asztal tetején táncoltam
volna, így is volt egyszer. Imádtam és imádom a szép magyar nótát, aminek van értelme, mert:
Muzsikánál nincs jobb barát, oly sok mindent megtalálunk benne,
Muzsikába nem csalódunk, nélküle a szívünk szegény lenne.
Elkísér az életünkön, velünk vigad, velünk fakad sírva.
Édesanyánk dallal altat, énekszóval tesznek le a sírba.
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Muzsikánál nincs jobb barát, tőle minden percünk szebbé válhat,
Muzsika a lelkünk tükre, egy-egy dalból mennyi érzés árad.
Benne csendül az életünk, minden, amit szívünk mélyén rejtünk,
Amit százszor eltemetünk, feltámad a muzsikával bennünk.
Ennek a nótának minden sora igaz, a szép nótákat a mai napig megsiratom, ha magam vagyok és
eszembe jut a fiatalságom, az elszaladt évek, mert édesanyámtól tanultam:
Megöregszik a leány, őszül haja szála,
De azt nem felejti el, kinek tetszett lánykorába.
Egy pár sort a peresi fiatalokról. Nem is tudom, kit említsek meg, mert mindenkit szerettem, volt, akit
másképpen. Iskolába jártunk együtt, nagyon jó szomszédok voltunk: Bucsaiékkal, Beregszásziékkal,
Varjú Béla, Véha Irénke, Klárika, Szujóék, Tóthék,, Békefiék, Véha Olga, V. Ica, V. Ilucika, V. Piri, Bordács Marika, Esztike, Papp Ferenc, Lajos, Rózsi, Juhász Miska, Rózsi, Tímár Jolán, Komáromi Jóska,
Molnár Erzsike, Gyula, Pólus Péter, Ferenc, az Erdős család, Benkó Margit, Benkó Imre, Balatoni Feri,
Rózsa, a Mordán gyerekek, a Zsilinszky majorból a Sinyi lányok, Podmaniczkyek, a Farkas gyerekek, az
Osmitz majorból Erdősi Ica, Jancsi és a többi, Fördős Ibolya, Marika, Tímár Jenő…
Nagyon nagy szeretettel gondolok a fiatalságomra és a peresi fiatalokra, akit régen láttam, érdeklődök iránta szeretettel nosztalgiázni. A pusztaperesi kis tanyánk nekem nagyon sokat jelent. Sokszor
eldaloltam:
Hazavágyom csendes kis falumba,
Hív az erdő és a régi táj,
Akáclombos kis falumban,
Édesanyánk mindig hazavárt.
Az a sok szép emlék… A mákföld, ahol kiborult a tej, a Körös, a nyárfák, a holdvilágos esték, a hegedűszó, ezeket leírni nem lehet, ez itt van a szívemben és a lelkemben. Igaz a nótám is az volt a sok közül:
Paraszt ember volt az apám én is az vagyok,
Egész héten szántott, vetett, nyáron aratott,
Mit bánom én, ha kérges is a két munkás keze,
Ne tudja meg soha senki, hogy fájt a szíve.
Sokat énekeltünk, daloltunk, apám és anyám jókedvű
dalolós volt. Pedig milyen nehéz sorsuk volt, sok gond,
baj a tíz gyermekkel. Egyszer nagyon betegek voltunk
skarlátosok. Sorba mindenki szinte egyszerre, egyik
súlyosabb, mint a másik. Pista, Juci mama és Teca volt
a legsúlyosabb. Félrebeszéltek én úgy sajnáltam őket,
Ifj. Gonda Sándor tanyája Peresen
hogy kimentem az istállóba a kisborjúk közé és ott sirattam őket. De hála Istennek mindnyájan meggyógyultunk. A két fiútestvérem Sanyi és Pista 1954-ben
megnősültek. Juci mama Dévaványára ment férjhez 1948-ban. Kati néni a férjével a szomszédunkban
lakott. Mi lettünk a nagylányok Mária, Eszter, de Teca is fejlett nagylány volt, ő volt a legerősebb hármunk közül. Én vékony voltam, de kitartó, szívós kapálásban, rizsaratásban mindig az elsők között.
A munkába úgy indultam, hogy a zsebembe egy kis kenyér és kockacukor volt, hogy éhen ne haljak.
Vacsorázni kétszer vacsoráztam, nagyon szerettem a lekváros kenyeret és a vizi-ciberét. Vizi-cibere
kisasszonynak hívtak. Nemcsak dolgoztunk, mint ahogy már írtam kaptacél, télen cuháré. Jani sógor
és Bukva Vince hegedült, mi táncoltunk, jöttek az udvarlók, szórakoztunk. Egyszer elmentünk az
endrődi vásárba Marikával, még fénykép is van róla. Elmentünk reggel és este jöttünk haza. Egy kicsit
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összeszidtak bennünket, mert kukoricát kellett volna törni, de mi
nagyon jól éreztük magunkat a vásárba. Az volt a nagy szám, amikor
Gyomára mentünk vidám vásárba voltunk heten vagy nyolcan és az
állomáson fényképezkedtünk a virágok között. Megszólítottak bennünket, hogy tilos a fényképezés, de már akkor volt egy pár felvétel
és rájöttünk, hogy ki is van írva, pedig írni-olvasni tudtunk. Ősszel
szüreti bálok voltak, Kovács Kálmán volt a csőszpárom. Ez a szüreti
bál a Vízközi Iskolába volt. Kálmán nagyon kedves és szép fiú volt,
de én mást szerettem és eléggé morcos voltam. Utána elment katonának, írta a szép leveleket, de én nem válaszoltam, Mariska segített
ki, ő írt neki levelet.
Mezőtúron vásár volt és megbeszéltük Tóth Lacival, hogy moziba
megyünk. A testvérem Pista Jolánkával, Mari Szujó Imrével. Igen
ám, de Laci nem tudta eladni a lovakat és ki kellett vinni a Peresre a
vásárból és mire kerékpárral visszajött már… Mi mentünk a moziba,
megvolt a jegyünk és odajött hozzánk Pályi Bálint és Pályi József
unokatestvérek és megkérdezték, hogy hová szól a jegyünk. Mi megmutattuk, ők széttépték az övéket és vettek másikat. Így mentünk
Gonda Eszter és Kovács Kálmán
csőszpárok
moziba párosan, Mariska Bálinttal és Józseffel. Amikor kijöttünk a
moziból világos volt és májusi Pünkösd. Akkor láttam, hogy Tóth Laci akkora hazajött újra a városba
és én, mikor megláttam majdnem elájultam. Szegény Lacit nagyon sajnáltam, hogy becsaptam, azóta
sem kérdezte meg, miért toltam ki vele. Azért harag nem lett belőle. Megnősült, van szép és jó tűzről
pattant felesége, szép családja. Amikor megesküdtek az én apámtól kérték el a házat, és mint ifjú házasok odaköltöztek a kis öregházba. A mozi után kimentünk a tanyára kocsival. Akkor kezdődött a
kapcsolatom Pályi Józseffel májusban és 1955. november 19-én megesküdtünk. 1955. november 18-án
egész nap esett az eső pénteken és szombaton gyönyörű napsütés volt, az esküvőnk napján. Májustól
novemberig udvarolt. Hétköznap dolgozott és én is, vasárnap szórakoztunk. Október 15-én volt az
eljegyzésünk jött anyósom, apósom háztűznézőbe, nagyon szép csokor virágot kaptam. Nekem az
akkor olyan szép volt, hogy még azelőtt olyan szépet nem láttam. Még most sem felejtettem el. Fiatalok voltuk, szépek, egészségesek, de szegények. Mariska következett volna, de én mentem férjhez.
Hat kocsi jött értem, a lovakat felkendőztük és mentünk a kiskocsival a gáton. A nap sütött, a lovak
csapták a vizet, a sarat. Jó hosszú volt az 12 km-es út. Az esküvő után
anyósomékhoz mentünk, ott volt a lakodalom a Zsilinszky majorhoz
közel. A lakodalom reggelére nagyot fagyott a vendégeknek nem kellett
sárba hazamenni. Még a menyecske ruhámra emlékszem, szép volt és
a tortám pergetett cukorból volt, páros galamb a tetején. A testvéreimnek is pergelt tortájuk volt hal, disznó, kismalaccal, boroshordóval,
tyúkanyóval és csibéivel. Azután jöttek a boldog, de nehéz napok. Az
én apám házába költöztünk a Fóti út 68 szám alá.
Azután hogy kiteleltünk, minden munkát megragadtunk, így tudtunk
boldogulni. 1956. május 24-re Eszter napra egy gyönyörű konyhabútort
vettünk. Mindketten jártunk dolgozni, kapálni, aratni, kukoricát törni,
Gonda Eszter férjével
a Fóti úti ház udvarán
csépelni, végül rizsát aratni. Így kerestük a pénzt. 1956 őszén moziba
akartunk menni, de jött a forradalom a Pártháznál papírokat égettek, ledöntötték a szovjet katonai
emlékművet. Kimentek az emberek a laktanyákhoz fegyvert követeltek. Olyan zavargások voltak a városban, hogy hazamentünk nem moziba. Még 1956-ban kiköltöztünk a Zsilinszky majorba, ott sokan
laktak és nem féltem, ha magam maradtam. A férjem az Új Élet TSZ-be ment kocsis volt, én otthon
voltam és 1958. január 26-án megszületett az első gyermekünk Pöszike, szép nagy hajjal, 380 dkg-al,
nagyon szép baba volt. Később anyósomék házat vettek a Petőfi úton és oda költöztünk kb. 1960-ban.
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1961. március 31-én házat vettünk az Újvároson a XV. utcában és három nap múlva megszületett a
fiunk Józsika. Szép kisfiú volt 360 dkg, de úgy bebeszélték az öregasszonyok, hogy a második is lány
lesz, hogy a kórházban majdnem kifúrattam a fülét. A férjem dolgozott, én ott laktam anyósoméknál
a Petőfi úti házban. Ott laktak anyósomék lányáék, Nádháziné Margitka a családjával. Tehát a Petőfi
úti házban három család lakott. Sógornőmnek is két családja volt, mindkettő lány. Majdnem egyidősek
voltak a gyerekek. Amikor kijöttem a kórházból és erősödni kezdtem mentem az Újvárosi házunkat
meszelni.
1961. május 24-én a nevem napján már beleköltöztünk a házba. Hathetes gyermekágyas voltam én
magam meszeltem ki, nem segített senki. Józsika állandóan sírt, amikor megszületett, mert nem volt
tejem. Jöttek szoptatni, vittem szoptatni, etettem, sok bajom volt. A házunk mindegy milyen volt, de
a sajátunkba laktunk. Én úgy éreztem az Újvároson magam, mint egy kivert kutya. Azelőtt nem sokat
voltam egyedül. A férjem vidéken dolgozott, Pöszike három éves, Józsika hat-hét hetes, egyedül voltam
velük. Itt az Újvároson még nagyon is befogadtak a szomszédok jöttek komázni, az udvaron az eperfa
alatt három – négy asszony üldögélt kisszékeken és komáztak én pedig végeztem a dolgom. Hiszen
egyedül voltam két gyermekkel, a vizet a kútról hordtam, teknőbe mostam, beszerezni a boltból, tehát
sok dolgom volt. A házunk a XV. út 34. szám volt, mai ugyanitt 42 szám. Nagyon soká szoktam itt meg,
pedig volt közel bolt, posta, rendelőintézet, Dr. Pesti Sándor körzeti orvos nagyon aranyos, jó orvos
volt. A gyerekek sokszor betegek voltak, nagyon messze volt a Zöldkereszt rendelő, Dr. Váradi Mária
gyermekorvos. Nagyon jó szakember volt. Még 1961-ben eladtuk a házunkhoz tartozó istállót az ös�szes porta 300 négyzetméteren volt és a portát megfeleztük. Ugyanis jött a tél, nem volt tűzrevalónk,
disznóólat építettünk, kályhát vettünk és így tudtunk boldogulni. Egy néma bácsi Német István és
élettársa vette meg, jól kijöttünk egymással, jó szomszédok voltak, átalakították lakásnak. Kiskapu
volt az udvaron átjártunk egymáshoz. Az élettársa (Tripon Ilona) Ilonka néni nagyon becsületes as�szony volt az egész lakást rá lehetett bízni, nem nyúlt semmihez, és ha elmentem a boltba vigyázott a
gyerekekre.
Telt az idő a gyermekek nőttek. 1962-ben Józsika még kicsi volt 10 hónapos. Egy nagy tragédia érte a
családot. Egy 17 éves húgom Gonda Margitka tragikus körülmények között, magánéleti válság következményeként elhunyt. Ez a tragédia 1962. február 13-án történt. 1962. február 16-án Julianna napkor
volt a temetése édesanyánk névnapján. Igen… a 60-as évek sok szomorúságot hoztak. 1962-ben Margitka 17 évesen, 1963-ban Teca húgomnak egy másfél éves gyönyörű kisfia, 1965-ben Nagy Sándor
sógorom a legöregebb leánytestvérem férje a feleségét és hat gyermekét hagyta árván. A legnagyobb
13 éves, a legkisebb 13 hónapos volt. Édesanyánk a húgom halála után nagyon tönkre ment, sokat
sírt. Igyekeztünk sokszor hazamenni. Azt mondogatta, hogy üres a ház, nincsen jókedv, nincsen kacagás. 1964-ben a legfiatalabb lánya Erzsike is kirepült a családi fészekből, így édesapánkkal ketten
maradtak.
Idegileg én is nagyon tönkrementem és Dr. Pesti Sándor gyógyított, a gyermekeimben leltem örömöm. Dolgozni a háztartásban dolgoztam a bölcsőde ritkaság számba ment, na és munkahely sem
nagyon volt. A férjem a Béke TSZ-ben, később a Dózsa TSZ-ben dolgozott kora reggeltől késő estig.
Ő sem tudott volna segíteni a gyerekek bölcsődébe vagy óvodába való elhordásában, ha munkahely
lett is volna két műszakban. A TSZ-ben még akkor sokat dolgoztak és keveset fizettek volt úgy, hogy
kimentem a piacra, eladtam egy fél zsák búzát, hogy kenyeret tudjak cserélni. Akkoriban ez volt a divat. Sietnem kellett, mert a gyerekek kicsik voltak és bezártam őket, nehogy kárt csináljanak. Pöszike
jó kislány volt, de a kisöccse Józsika nem mindig fogadott neki szót. A 60-as évek elteltek, volt benne
öröm és sok szomorúság és én nagyon gyenge, beteges voltam. A gyermekeim a 60-as években átestek
a mandula műtéten, mire mentek iskolába, sőt 1963-ban engem is műtöttek mandulával. Józsikám sokszor rám ijesztett. Egyszer a kerítésnél a szomszéd kisfiú Fási Lacival komázott és Lacika belevágott a
fejébe egy kiskapát és persze kórház lett a vége. Máskor libikókázott Pöszikével, de leesett és sírva jött
befelé. Elesett és úgy beütötte a fejét, hogy agyrázkódást kapott, eszméletlenül volt a kezemben és én
szaladtam vele Pesti doktorig, aki mentőt hívott és kórház lett a vége.
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Jött az 1970-es év és mi éldegéltünk a kis, öreg nádas házunkban. Tavasszal jött egy nagy zivatar, a
konyhába leszakadt a plafon. Csepegett a nádtető, a ház hátulja ki akart dőlni. Gyorsan el kellett dönteni, mit csináljunk, de pénzünk az kevés volt, de a mi öreg házunkat javítani nem lehetett. Így eldöntöttük, hogy újat építünk a helyére. 1970 márciusában elköltöztünk, kaptunk egy házat a XV. utcában,
nem messzire tőlünk. Így nekifogtunk a nagy munkának. Márciusban lebontottuk, sok intézkedés,
de sok segítség is volt. OTP kölcsönt vettünk fel és a szüleink is segítettek. Az építkezés ment, sokat
dolgoztuk, a kőműves segédmunkát mi csináltuk. 1970. szeptember 22-én költöztünk be. Rengeteget
dolgoztunk a padlást és a mennyezetet is mi tapasztottuk. Belülről én egyedül meszeltem mindent.
Örültünk neki, de a részletet fizetni kellett és a TSZ nagyon keveset fizetett. A férjem nem engedte,
hogy elmenjek dolgozni, de egyszer jött egy ismerős asszony és hívott lángost sütni a Borostyán étterembe. Elmentem négy órára, de nagyon korán kellett menni, így mire a gyerekek iskolába mentek
itthon voltam. Én engedtem el őket az iskolába. Ez a munkahely a Szolnoki Vendéglátó Vállalat volt.
A lángos sütés megszűnt én a Tiszti Klubba mentem a konyhára. Ott csak helyettesítettem, utána az
5. sz. Dózsa György úti Cukrászüzembe mentem az is a Vendéglátóhoz tartozott. A cukrászüzembe öt
órára kellett mennem dolgozni 1970-ben. A gyermekeink nőttek, Pöszike 12 éves, Józsika 9 éves volt,
együtt mentek az iskolába. Ma már nagyon örülök, hogy elmentem dolgozni, 20 év munkaviszonyom
lett igaz, de így legalább van egy kis nyugdíjam. A Rákosi rendszert, a sok beadást és az I-es típusú TSZ
tagságot nem számították be a nyugdíjba, pedig az 1920, 1930, 1940-es születésű emberek építették fel
a romba dőlt Magyarországot. Minket ezért senki se kárpótolt. Az cukrászüzembe 1970-ben mentem
el dolgozni, ahol először kézilány, majd betanított cukrász lettem és nagyon szerettem ezt a munkát.
Akkor a dolgozó meg volt becsülve a munkája után, 1983-ig ott maradtam. 1983-tól – 1989-ig a Szegfű
Presszóban eladó voltam, ez is a Vendéglátóhoz tartozott. A cukrászüzemben sokat dolgoztunk, ünnepekre túlóráztunk és voltak kiállítások, egész éjjel dolgozni kellett. Férjem a Dózsa TSZ-ben dolgozott
ő is korán ment és későn jött. Így szaladt el húsz év, 1989-ben mentem nyugdíjba. A húsz év alatt háromszor kaptam kiváló dolgozói elismerést.
Az évek elszaladtak, mi csak dolgoztunk, oda a fiatalság, oda az egészség. Összegezve az emlékeket 1934-től a szép gyermek és serdülőkorra emlékszem, majd a nagylánykorra 1955-ig. A 60-as évek
sok szomorúságára, a 70-es és 80-as évek jó egészségére és sok munkájára. A 90-es évek betegségeket
hoztak és bizony nagyon megöregedtünk. Mit hoz az új évezred? Azt
előre nem tudjuk, de ez így van jól.
Megértük a 2000. évet és itt van 2001.
A millenniumi év.
A Gonda család története is rámutat,
hogy mennyire fontos alapja életünknek a születési helyünk. A puszta
világban nevelkedett, szegény családból származó ember számára valószínűleg mindig keményebb volt az
élet, de segítette őket a megpróbáltatásokkal teli úton az összetartás, a
kitartás, a szorgalom, a szeretet mely
A peresi kilenc Gonda testvér 2001. májusában
tulajdonságok megszilárdításának
hátterét kétségtelenül az egyedi tanyasi világ adta. Ezt a ma már eltűnt életformát már csak keveseknek áll módjában visszaidézni, de azok, akik ezt megtehetik, örökre szívükben hordozzák a túri határ
Peresi – Holtágának, Peres pusztájának, tanyavilágképét.
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Brakszatórisz Éva

Hagyaték
Az I. világháború mezőtúri résztvevőitől fennmaradt levelek, fényképek
és egyéb források a Mezőtúri Helytörténeti Gyűjteménytárban
1. rész
Az I. világháború centenáriumán, a 2014-2018 közötti időszakban világszerte emlékeznek a történelem addigi legnagyobb és legpusztítóbb háborújára, mely alapjaiban határozta meg a rákövetkező
évtizedeket, és hatásai a mai napig érezhetőek. Természetesen Magyarországon is zajlanak az ezzel
kapcsolatos megemlékezések, programok és folynak a kutatások országos és helyi szinten is. A Bodoki
Fodor Helytörténeti Egyesület saját lapján, a Lámpáson keresztül veszi ki a részét a megemlékezésből.
Ennek eredményeként a 2014. évi 2. számtól kezdődően minden számban megjelentetett valamilyen,
a háború mezőtúri vonatkozásaival kapcsolatos anyagot: naplót, levelezést, korabeli sajtóhíreket, az
egyesületi kutatás során előkerült új neveket stb. Ezt az önként vállalt kötelezettségét a centenáriumi
időszak végéig folytatni kívánja, ezért a kezelésében álló Mezőtúri Városi Helytörténeti Gyűjteménytár
háborús anyagából a következő hét számban forrásokat (leveleket, fényképeket, újságcikket) közöl
„Hagyaték” címmel. Végezetül a háború befejezésének 100. évfordulója, egyszersmind a centenáriumi
időszak lezárulta alkalmából a 2018. évi 4. számban a tervek szerint közlésre kerül a mezőtúri hősi halottak adott időpontig teljesnek tekintett névsora (ti. az 1933-ban és a 2014-ben a főtéri hősi emlékműre
felkerült nevek, valamint az új kutatásoknak köszönhetően eddig előkerült és 2018 végéig remélhetőleg még gyarapodó nevek listája).
Ehhez kapcsolódóan feltétlenül meg kell említeni, hogy az országszerte nagy lendülettel folyó háborús kutatásokból az egyesület már évek óta kiveszi a részét, és jelentős eredményeket mutathat fel
a mezőtúri vonatkozások feltárásában. Bár a források szűkösek, és sajnos felbecsülhetetlen értékű
dokumentumok vesztek el már eddig is – főként az emberi felelőtlenség, nemtörődömség és érdektelenség miatt –, de mindig kerülhetnek elő újabbak vagy akár a már meglévő forrásokból derülhet fény
eleddig ismeretlen információkra. Mindezekben bízva az egyesület folytatja a kutatást, elsősorban az
egykori mezőtúri katonák után, akikből lényegesen több volt, mint ahánynak a neve a hősi emlékművön olvasható. Sok halott különböző okokból nem szerepel az obeliszken, és sokan vannak azok is,
akik hazatértek, de részvételük feledésbe merült. Ezekről a személyekről igyekszik az egyesület minél
többet megtudni, akár a Lámpás olvasóinak segítségével is.
A következő hónapokban is olyan személyek hagyatékát közöljük, akikről a bemutatott leveleken,
levelezőlapokon és fényképeken kívül alig tudunk többet, néhol neveket sem. Előfordult ugyan, hogy
egy-egy illető esetében sikerült további információhoz jutni, azonban hamarosan itt is elakadt a kutatás. Ezért az egyesület azt kéri az olvasóktól, hogy amennyiben felismernek valakit a közölt fényképeken vagy esetleg a levelezőlapok és levelek tartalma alapján további információkkal tudnak szolgálni
adott személyről, személyekről, tudassák azokat az egyesülettel. Emellett, ha bárkinek bármilyen I.
világháborúhoz köthető, elsősorban mezőtúri vonatkozású dokumentum, levél, levelezőlap, fénykép
vagy tárgy van a birtokában, amelyre nem tart igényt, az egyesület nyomatékosan kéri, hogy ne dobja
ki, hanem az egyesületen keresztül juttassa el a Helytörténeti Gyűjteménytárba. Már így is nagyon sok,
potenciális kutatásra váró anyag veszett kárba, és mindegyikkel Mezőtúr és közössége lett szegényebb.
*
Megjegyzés: a dokumentumokat minden esetben betűhűen közöltük, és amennyiben szükséges, magyarázó, illetve kiegészítő jegyzetekkel láttuk el őket.
*
Feladó: Erdős Szabó Sándor, 68. közös gyalogezred 3. század, Prága
Címzett: id. Erdős Szabó Sándor, Mezőtúr, Arany utca 982. sz.
Időpont: 1915. július 30.
Kelt levelem e hó 26 kán.
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Szeretet Szüleim, tudatom hogy nincsen semi balyom sem. Csakhogy beleosztotak a tizenharmadik
marsba és hogy el ne menjek ilyen hamar. Ami pénzt kültek az már elfogyot, és kérem kedves szüleimet hogy legyenek szívesek küldeni egy kis pénszt. Hát ha még egy másikban még helyet kaphatnék
mert most megint nagyon rosz az élet mindig támadás van. (kibetűzhetetlen szavak) és hátha eltudnék
lyutni mert már hogy meg próbáltam nem nagy kedvem van elmeni. Ezért kérném kedves szüleimet
hogyha elkerülhetném ha lehet minél eléb mert szabadság nem lesz már bisztos szeretnék még eből
is kikerülni. Tisztelem testvéremet és rokonokat. Ezel bezárom levelemet maradok testvéri szerettel
filyuk Sándor.
És már most ha aból ki nem veszem magam 30 kán megyek lefelé, még ott leszek vagy négy hétig és
ha még eből kilyutok akor még továb. Azért tudatom hogy azt ne higye hogy elherdálom a pénzt hanem felhasználom az alkalmat. És csomagot is küldhetnek de csak kenyeret és olyat ami 3 napig nem
romlik meg a csomagba. Két pár kapcát és egy pár zsebkendőt külgyenek meg egy kis magyar dohánt.

Erdős Szabó Sándor levelének címzési oldala

Jegyzet: ez a levél meglehetősen nehezen értelmezhető, elsősorban a külalak és a helyesírási hibák miatt, ezért szükséges egy rövid magyarázat. Ifj. Erdős Szabó Prágában, a 68. közös gyalogezred gyülekezőhelyén írta a levelet a szüleinek. Arról panaszkodott, hogy beosztották „mars”-ba, vagyis frontra induló
alakulatba. Ebből próbál kikerülni, mert hallotta, hogy megint ros�szabb a helyzet odakint, folyton támadás van, és mivel ő már próbálta, nem akar megint menni. Minden módon próbálja elkerülni a
frontot, és közben csomagot és elsősorban pénzt kér otthonról. Jelenlegi tudásunk szerint Erdős Szabó Sándor végül nem tudta elkerülni
a frontot, és valószínűleg haza sem került, legalábbis élve nem. A
főtéri hősi emlékművön olvasható egyetlen ilyen nevű személy minden bizonnyal azonos vele. Az obeliszken szereplő két másik Erdős
Szabó (Ferenc és József) valószínűleg a rokonai, talán a testvérei,
unokatestvérei lehettek. Egyelőre mindez még bizonytalan, további
kutatást igényel.
Feladó: Bucsai Sándor, 5/68. Mil. Arb. Abt. Feldpost No. 203.
Címzett: Bucsai Sándorné, Szolnok megye, Mezőtúr, Újváros 3 út
1050. (?) sz.
Időpont: 1915. augusztus 18.
1915. Agusztus 18.
Kedves feleségem nincsen semmi bajom. Csókollak téged és a kis
Terkánkat. Szerető férjed.
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A következő két levelezőlapot ugyannak az asszonynak írta a fia, csak az egyiket a tanyai, a másikat
a városi címre küldte.
Feladó: Balogh Sándor.
Címzett: Balogh Sándorné aszonynak, JNKSZM, Mezőtúr, alsórészi tanya szám 191.
Időpont: 1918. február.
Kelt levelem 1918. II. Szolnok. Szeretett kedves jó anyám és testvéreim, kívánom a jó istentől hogy
ezen pár sor írásom a legjobb egészségben találja mint nekem van. Továbá tudatom velek hogy most
már 12dikén megyünk prágába. Töben megyünk. Döbröndei Sándor, Kun Sándor, Domokos Pál, Bíró
Mihály, Vásárhelyi Sándor. Minden megyünk Prágába. Ezel bézárom levelem. Maradok hű fia a sírig.
Imre is emleget tudom. És továbá tudatom velek hogy mán én a 4 (áthúzva) 5dik lapot küldtem. Tisztelem nagyanyámat és a kis Imrét is.

Balogh Sándor lapja, 1918. február

Jegyzet: e levelezőlap önmagában is komoly eszmei értékkel bír, ezt pedig tovább növeli az a tény,
hogy név szerint sorol fel mezőtúri katonákat. Róluk egyelőre semmi közelebbit nem tudunk. A halottak
névsorában ugyanakkor szerepel egy Döbröndi Sándor és egy Domokos Pál nevű katona, valószínűnek
látszik, hogy azonosak a levélben megnevezettekkel. A másik három katona minden bizonnyal élve tért
haza, ami a levélíró Balogh Sándorról nem jelenthető ki teljesen biztosan, a hősi emlékművön ugyanis
három ilyen név is olvasható, azonban e név helybeli gyakoriságát ismerve az is elképzelhető, hogy egyik
sem azonos vele.
Feladó: Balogh Sándor, 3. Erntekompagnie. Tábori postaszám: 488.
Címzett: Balogh Sándorné, Jász-Nagy-Kún-Szolnok megye, Mezőtúr, Újváros 6 dik út ház szám 225.
Időpont: 1918. szeptember 21.
Kelt levelem folyó hó 20dikán. Szeretett kedves anyám és testvéreim kívánom a jó istentől hogy ezen
pár sor írásom a legjob egészségben találja mindnyájójokat, mint nekem van. Mert énnekem hála istenek jó van. Továbá tudatom kedves anyámmal hogy a 13dikán írt levelet megkaptam és megértettem
belőle hogy már a tarló földeket felszántották. Meg hogy az édesapám levele is megjött már. Továbá
tudatom édesanyámal hogy már én küldtem levelet Zsófiékhoz is de választ nem kaptam rá. Tisztelem
Zsuzsa nénémet és Nagyanyámat. Ezel zárva levelem. Maradok szerető fiok én Sándor.
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Balogh Sándor lapja, 1918. szeptember

Feladó: Balogh Gergely, Mezőtúr, ARNY 54. sz.
Címzett: Balogh Sándor, K.u.k. Baukompani 4/68. Tábori postaszám: 646.
Időpont: 1918. március 21.
Kelt 1918. III. hó 20. án. Kedves Testvérem Sándor kívánom istentől hogy ezen pár írásom a legjob és
legfriseb egéségben találjon. Mi is megvagyunk. Tűrhetően csak az a baj hogy ennek a zűr zavaros
világnak még most sincs vége mán Gergely fijam is ott van az olasz fronton. Valahol Görz tájékáról írt
e hó 3 án. De azóta nem kaptunk levelet most nem tudjuk mere van mert czímet nem írt mert álandó
hejen nem voltak. Aról is tudatlak kedves testvérem hogy ide haza jó idők vannak jó munkák mán csak
a kukoricza szántás van hátra. Egyéb tavaszi igen mindenütt el van végezve. Voltam nálatok is vasárnap azaz 17 én. Családjaid, jószágjaid meg vanak elég jó álapotban. Aról is tudatlak hogy még Bálint
se jött haza. De csak a jó isten azt adná hogy lene vége hogy mindnyájan jönnétek haza. Tisztelünk én
és Sári, Ricza. Sok jó egéséget kívánunk. Maradok szerető testvéred Balog Gergely.

Balogh Gergely lapja, 1918. március
Ifj. Balogh Gergely 1939-ben
(a lapon róla írja az apja, hogy
kint van az olasz fronton)
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Jegyzet: az itteni címzett Balogh Sándor nem azonos az előző két levél feladójával, mivel láthatóan
különböző alakulatba voltak beosztva. A szövegből az is kitűnik, hogy ez a Balogh Sándor idősebb,
családos ember volt, ellentétben a másikkal, aki saját családot teljes bizonyossággal nem említ, és levelezőlapjait is mindkét esetben édesanyjának és nem feleségnek címezte, és ezekben egyáltalán nem említ
feleséget (például, hogy anyján keresztül üdvözölné vagy kérdezne a hogyléte felől), ahogyan az a hasonló harctéri levelezésekben általános. Rokoni kapcsolat azonban nem kizárt a két Balogh Gergely között.

Harminc éve írták a Táncsics Krónikában
1987-ben a Mezőhéki Táncsics Mg. Tsz. dolgozóinak lapjában megemlékeztek a lányokról, asszonyokról.
Riportot készítettem a guineai Barryval, aki a termelőszövetkezet állatorvosa volt. Nem gondoltam
volna, hogy harminc év múlva még időszerű lehet ez a beszélgetés.
És végül egy kis humor bon-bon.
Ajánlom figyelmükbe ezeket az írásokat.
Mlinárcsek János
*
Lányok, asszonyok
Tavaszodik. Vitathatatlanul tavaszodik. Megszépülnek a lányok, asszonyok. Kivirulnak. És velük virulunk mi magunk is, mert nélkülük ugyan mi értelme volna az egésznek. Illenék most a történelmi
példákat emlegetni, de akkor illenék az évszázados másodrendűséget is fölhozni – hát nem teszem.
Illenék a társadalmi megbecsülésről szólni, de akkor illenék a második műszakot is górcső alá vetni.
Illenék annyi mindenről beszélni, aminek az ellentétét is illenék ideróni.
Én inkább a lányok, asszonyok kezéről beszélnék most.
A lányok kezéről, ahogy a fiúk tenyerébe simulnak reménykedve, szerelemmel. Ahogy a félrecsúszott
nyakkendőt megigazítják, ahogy az izzadt homlokot megtörlik. Ahogy a bizonytalanságot egy-két finom mozdulattal bizonyossággá teszik, ahogy a bajt törékeny ujjaik arrébb hessegetik.
Az asszonyok kezéről, ahogy gyerekeinket óvják, ahogy átterelik őket az úton, ahogy a reggelit az
asztalra teszik, ahogy a széthagyott holmikban rendet teremtenek. Az asszonyok kezéről, ahogy nyugodt mozdulatokkal teszik dolgukat, ahogy a világ nyugtalanságát békévé, családi békévé igyekeznek
varázsolni. Mert ezeknek a kezeknek szinte minden sikerül, akár a mesében. Csodákra képesek, mert
köznapi csodákat akarnak.
Ezer apró dolog körülöttünk, ami nélkülük nem úgy és nem olyan lenne. Csak egy-két mozdulat
vékony, hosszú, mosástól repedezett, munkától duzzadt ujjaiktól és a világ, amivel annyiszor nem
békülünk, hirtelen elfogadható, hirtelen elviselhető, hirtelen szép lesz.
Lányok, asszonyok – szerelemeink, szeretőink, társaink. Ó, hogy unhatják már ezeket a márciusi köszöntőket! Hányszor juthatott eszükbe az a másik háromszázhatvannégy nap, amikor nem jut virág,
amikor nem jut figyelem, amikor nem jut köszöntő! Amikor csak a munka, a második műszak, beteg
gyerek, fáradt férj, főzés jut – mindennapjaik építőkockái. Hétköznapok.
Titokban ünnepekre vágyunk mindannyian, mert túlságosan is sok a szürke, monoton, néha idegesítő hétköznap. Talán ezért is találódott ki ez a márciusi nap? Akár a egy fölnyújtott ujj a magasban,
sok földre horgasztott fej, lelógatott kéz között. Nem a köszöntés kötelességére figyelmeztet, hanem
inkább mindarra, ami más napokon elmarad, amit férfiszokás szerint elfelejtettünk. Elmaradt szép
szavainkra, elmaradt simogatásainkra, hiányként nyomasztó kedvességünkre.
Lányok, asszonyok – szerelemeink, szeretőink, társaink. Bocsássátok meg mindennapi vétkeinket.
Hozzátok tartozunk. Nélkületek ugyan mi értelme volna?
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„Mindig többre vágyom”
Barry, a guineai
Budapest, München és Győr után Mezőhék
Rendes ember ez a doki – mondja Erzsike, a kolléganőm, miután véget ért
beszélgetésünk. Többen is úgy éreztük, hogy írni kell dr. Barry Oury-ról,
a Guineából érkezett fiatalemberről. Egyszerű, közvetlen, jókedélyű. Ahol
megjelenik, szívélyesen fogadják és társalognak vele. Közkedvelt ember
lett egy év alatt a „fekete doki”.
– 1954. július 15-én születtem Mamou-ban, Guinea egyik százötvenezer
lakosú városában. Öt testvérem van. Négyen vagyunk fiúk, ketten pedig lányok. Apám 67 éves, Conakry-ban, a fővárosban egy amerikai érdekeltségű autógyár főmérnöke. Jó erőben van, és még most sem ment
Barry Oury
nyugdíjba. Kemény ember. Három fia, köztük én is, egyetemre jártunk,
két-három nyelven beszélünk. Ez apánk felénk szabott követelménye. Édesanyám egy banknál adminisztrátorként dolgozott, most nyugdíjas. Egyik bátyám az NSZK-ban villamosmérnökként, a másik
Elefántcsontparton orvosként dolgozik. Két kishúgom és öcsém még középiskolában tanul. Nálunk
hat osztályos az általános iskola, három évig tart a középiskola és négyig a gimnázium. Miután ezeket
elvégeztük, 19 évesen Budapesten felvételiztünk hazámból hárman az Állatorvostudományi Egyetemre. Egyéves előkészítő után öt év egyetem következett. Ezután 1980-ban kétéves ENSZ-ösztöndíjat
nyertem el, amelynek keretében az Állatorvosi Kutató Intézetben, az Állategészségügyi Intézetben és
az Országos Minőségellenőrző Intézetben dolgoztam. 1983-85 között az NSZK-ban, Münchenben egy
nagy állatkórházban vállaltam munkát. 1985-ben visszajöttem Magyarországra. Győrben helyezkedtem el hatósági állatorvosként. Ez a munka nem elégített ki. 1986. február 10-től dolgozom ebben a
termelőszövetkezetben.
– A családod?
– 1981-ben nősültem. A feleségem Sopronba való, orvosi asszisztensként dolgozott, most gyesen van.
Fiam, Oumar édesapám nevét viseli, lányom, Charlotte európai nevet kapott.
– A falu befogadott?
– Szeretnek az emberek. Senkire nincs panaszom.
– Vannak barátaid?
– Kovácsék, Olaszék, Kecséék és a mezőhéki orvos az, akiknél már többször megfordultunk.
– Milyen a magyar ember?
– Itt is van jó is, rossz is, mint mindenhol a világon, de általában kedvesek, rendesek, segítőkészek a
magyarok.
– A munkád kielégít? Van komoly feladatod?
– Van, de beszűkülni nem akarok. Mindig többre vágyom. Azt gondolom, hogy bizonyítani tudtam,
nem vagyok rossz állatorvos. A magyart nem a legjobban beszélem, de hát nem nyelvésznek vettek
fel. Tudod, mindennel elégedett vagyok, csak az emberi viszonyok, azok nem a legjobbak itt. Néha
kiismerhetetlenek a dolgok.
– Nem vagy egy kicsit érzékeny, doktorkám?
– Azt gondolom, nem, de nem szeretném, ha lenéznének.
– Hagyd a szóbeszédet, ne törődj senkivel, dolgoz, és ne figyelj a pletykákra! Ez rossz magyar szokás.
– Tudom, alkalmazkodnom kell, mert ha nem teszem…
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– Akkor?
– Akkor el kell mennem.
– De senki sem akarja ezt!
– Igazából én sem, mert érzem néhány ember szeretetét.
HUMOR
- Miért üti a feleségét?
- Mert állandóan azt terjeszti rólam, hogy rosszul bánok vele!
***
- Tegnap pingpongoztunk, és rettenetesen elfáradtam – mondja a skót.
- Hogy lehet attól elfáradni?
- Ketten játszottunk egy ütővel.
***
Falusi piacon a tűzoltók hirdetményt tesznek ki:
„Jöjjenek el a bálunkra! Mi is elmegyünk, ha kigyullad a házuk.”
***
- Igazgató úr megígérte, hogy nagyobb fizetést kapok, ha ön meg lesz elégedve velem.
- Emlékszem. De hogyan lehetnék magával megelégedve, ha nagyobb fizetést kér?
***
- Képzeld, tegnap alighogy bementünk a moziba, kigyulladt az épület – meséli a skót a barátjának.
- És hogy végződött az eset?
- Jól, visszaadták a jegyeket…
***
- Három hónapja, amikor eladta nekem ezt a kutyát, azt mondta, hogy törpe pincsi, és azóta akkorára
nőtt, mint egy bernáthegyi.
- Örüljön, hogy ilyen jó vásárt csinált! Hiszen akkor ez a világ legnagyobb törpe pincsije!
***
- Képzeld, Éva, megtaláltam végre a mesebeli herceget.
- Én is ismerem, Gerda. Nekem is a legvadabb meséket mesélte a jövedelméről.
***
- Tulajdonképpen mi nem tetszik magának a darabom végén? – kérdezi a szerző a kritikustól.
- Túl messze van az elejétől.
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***
- Nem tudja, kit vitt el a mentő?
- Sámuel szomszédot.
- Mi történt vele?
- Megütötte e feleségét.
***
- Miért akarnak elválni?
- Mert már nincs miről veszekednünk a feleségemmel.
***
- Maguk miért mindig az utcán veszekszenek a feleségével?
- Nem akarjuk, hogy meghallják a szomszédok.
Berczeliné Boldog Mária

Katonaságról és laktanyáinkról – több tételben
I. Előszó
Mezőtúr életében több évtizeden keresztül nagy jelentőséggel bírt a honvédség. A nagy létszámú
sorkatonai állomány és az őket irányító tiszti apparátus az állandó lakosság közel tíz százalékát jelentette az éves statisztikában. A honvédelem fontos feladata mellett meghatározó szereppel voltak jelen
a város életében u.mint településfejlesztési- és szervezési tényező, valamint az élelmezés, az ellátás, a
sport és a kultúra területén és természetesen a szórakozó egységekben. A hatvanas évektől az Újvárosi
Általános Iskola tanulóinak egy harmada „tiszti gyerek” volt, kiknek édesapja hivatásos katonaként
szolgált. Voltak, akik itt végezhették el iskoláikat, de több iskolatársunk csak egy-két évet töltött itt,
mert a vezénylés tovább vitte családjukat egy másik laktanyás településre. A katonatisztek a Kilián lakótelepen és az un. belső-tisztin, a Földvári út 25-ben kaptak szolgálati lakásokat. Gyerekfejjel nagyon
különlegesnek – titokzatosnak és magasztosnak – tűnt a katonai hivatás és a katonai szolgálat. A mezőtúri katonai életről ez volt az első „civil” tapasztalásom, majd Ferencz Kornél tanár úrtól - szakköri
keretek között – kaptunk bővebb ismeretet a honvédség felépítéséről. „Egy napig voltam katona” – ezen
a címen töltöttünk egy napot a laktanyában 1969. szeptember 29-én (Magyar honvédelem napján),
mindazok akik az iskolai versenyeken (négy általános iskolából) jól teljesítettek. Nagy nap volt, hiszen
az izgalmas kispuskalövészet és akadályverseny után, a „gulyáságyúban” főtt leves és mákos laska
volt a jutalom.
Az egészséges fiatalembereknek kötelező volt a katonai szolgálat, mely a 18. év betöltését követően
vált esedékessé, az ötvenes években három, a hatvanas években már „csak” két esztendőre kellett
bevonulni, később 18 hónapra, 9 hónapra, végül 2002 januárjától 6 hónapra mérséklődött a katonai
szolgálat időtartama. Megfigyelhetjük, hogy férfi társaságban a beszélgetések során gyorsan előkerülnek a katona történetek. Kezdve a bevonulással, folytatva az „alakizás” kimerítő gyakorlataival,
az első őrszolgálattal, éleslövészettel, de nem elhanyagolhatók a körlet tisztítás tréfás anekdotái, azaz
a nagy „sakkozások” a mozaikon vagy a „fókázás”, a lövészetek eredményei, a hadgyakorlatok véget
nem érő kalandos sztorijai. A „katona viseltség” fontos ismérv volt az ifjú legényekkel kapcsolatban,
hiszen nem bántak velük kesztyűs kézzel a honvédségnél, mind fizikailag, mind lelkileg nagy próbatétel volt számukra. Akit ez a jelző már megilletett, arról tudni lehetett, hogy élet- és emberismeretük
megalapozott, rendszeretők, az élet dolgaiban kitartóbbak. Munkára, családalapításra is alkalmasak.
Sokak sajnálatára a mezőtúri laktanya sorsát is megpecsélte a rendszerváltáshoz kapcsolódó haderő
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csökkentési terv. Egyes vélemények szerint hatékonyabb tárgyalással megmenthető lett volna az alakulat.
Az aktív korszak főbb ismérveit szeretném – vázlatosan – számba venni, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy olvasóink közül bizonyára többen lesznek, akik szívesen kiegészítik majd további „bővített”
mondatokkal.
II. A régi laktanya
Története még az 1930-as évek második felében kezdődött.
A helyi „Egyetértés” című politikai, társadalmi és közgazdasági hetilap 1937. évi december 5-i számában – amire Kissné Évike is felhívta a figyelmemet - több írás foglalkozott a témával. Az alábbiakban
ebből idézek – három bekezdésben, előrebocsájtva, hogy az „első laktanya” a mai Kilián lakótelep
épületeiben működött.
„Az alföldi városok közül többen kaptak már katonaságot, a múltban pedig hasztalanul kérelmezték.
Vármegyénkben két év előtt Karcag, a folyó évben Mezőtúr jutott katonasághoz.”
„ Hosszú mellőzés után elérte Mezőtúr város, hogy katonaságot kapott. Folyó évi október 1-én be is
vonultak katonáink, a 10. sz. Bethlen Gábor gyalogezred első zászlóalja városunkba. A város vezetősége, élén a polgármesterrel s a város polgársága határtalan lelkesedéssel fogadta katonáink érkezését.
Katonaság már lett, azonban a kaszárnyaépítkezések a város által megvásárolt telken még meg sem
kezdődtek akkor, - ezért egy évre ideiglenes elszállásolásról kellett gondoskodni. Dr. Spett Ernő polgármester annak idején a közgyűlésen kijelentette, hogy az ideiglenes elszállásolás kérdését a polgárság zaklatása nélkül fogja keresztülvinni bérelt helyiségekben.”
„Megkezdték a laktanya építését...
Ez év június végén tárgyalta a városi közgyűlés a magyar királyi honvédelmi miniszter leiratát, melyben közölte a katonaság idehelyezésének feltételeit. Ezen feltételek között szerepelt, hogy a vegyes
bizottság által alkalmasnak talált helyen 16 kat. holdat vásároljon meg a város és azt írassa át telekkönyvileg a magyar királyi kincstárra.
Az egyezséget a polgármester hamarosan meg is kötötte a földtulajdonosokkal, az átírások is megtörténtek. Az építkezés azonban késett. Végre a napokban megtörtént a laktanya építkezés vállalatba adása kérdésében a döntés, a honvédelmi minisztérium a Sorg és Grundböch cégnek adta ki a
munkálatokat. …Megérkezett a minisztérium kiküldöttje is, aki Bodorik József városi főmérnökkel
egyetemben elvégezte a nivellálási munkálatokat, kitűzte az épületek szögletpontjait.
A zászlóalj elhelyezésére öt épület fog készülni villaszerű elhelyezésben. A parancsnoksági épület
homlokzatával a Tiszaföldvári útra parallel épül, az úttesttől mintegy 18 m távolságban. Maga az épület 36 m hosszú, modern könnyed kivitelű épület lesz, 120 cm mélyen süllyesztett alagsorral, földszinttel és egy emelettel. A parancsnoksági épülettől beljebb, azzal párhuzamosan lesz elhelyezve a konyha
épület szintén 36 m hosszúságban. A konyhaépületen belül lesz a zászlóalj gyülekező tere, ettől jobbra
és balra egymással szemben egy-egy 36 m hosszú legénységi épület észak-déli irányban.
Legbelül épül meg az istálló és a raktár helyiség. …Az épületeket vasbeton oszlopokhoz erősített drótszövet kerítés veszi körül. A kerítésen belül lesz egy 100 m hosszú lőtér is.
A város köteles fúratni a telken két Norton kutat. …Az alapozási munkálatok a napokban megkezdődnek s a nagy hidegek és fagyok beálltáig elkészülnek.”
A rangidős lokálpatrióták - Búzi Laci bácsi és dr. Gombás István tanár úr - emlékei szerint a háborús
időkben és az ötvenes évek elején a gyalogság és lovasság mellett már repülősök is állomásoztak a
laktanyában, a szolnoki ezred alakulataként. Ezt a tényt emléktáblával örökítették meg (lásd: a kiemelt
részt!) A repülési gyakorlatok terepe a csordajáráson, a mai Bivaly-telep helyén volt. Beton nélküli,
döngölt földterület szolgált kifutó pályaként. Tőlük tudtam meg, hogy az első parancsnokot Selmeczi
Eriknek hívták, aki a Bazár épületében lakott családjával. Abban az időben a családos katonatisztek a
városban éltek.
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2013. szeptember 28-án került sor Repülős emléktábla
felavatására a Kilián lakótelepen, a Földvári út 61. sz. I.
épületének falán. A szolnoki Kablay Lajos Veteránrepülő
Bajtársi Egyesület kezdeményezésére emelt emléktábla
az egykori repülő laktanya helyén áll, ahol 1952-1956
között a Honvéd Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola négy repülőezrede közül az Iskola-ezred, ezen belül pedig az ezred 1. Repülőkiképző százada működött.
Az Iskola-ezredben képezték egykor a Magyar Légierő
vadászrepülőgép-vezetőit.
Repülős tiszt avataás Mezőtúron – 1953

III. Az új laktanya
A II. világháború után új korszak kezdődött minden területen. Szántó Mihály nyugállományú ezredes
– az interneten is megtalálható - hadtörténeti írásai alapján megerősítést nyer, hogy a hosszan elnyúló
harcok során a Szovjet Hadsereg katonái állandó mozgásban voltak, így nem alakult ki az állandó laktanyák rendszere. Szerintük erre a helyzetre való felkészülés legjobb helyszíne a kiképző tábor volt,
ahol megfelelő módon lehetett szimulálni a háborús körülményeket. A Magyar Néphadsereg ebben az
időben nem tudott elegendő laktanyai férőhelyet sem biztosítani a rohamosan növekvő sorállomány
számára. Mindezen okok eredményeként a hadsereg extenzív fejlesztési időszakának jellegzetessége
volt, hogy „rohamtempóban” épültek meg azok a laktanyák, amelyekkel sokszor csak minimális szinten, de már biztosítani lehetett a személyi állomány elhelyezését békeidőben.
A mezőtúri új laktanya építése 1951 májusában kezdődött és novemberben már bevonulhattak az első
katonák. Az alig fél évig tartó építkezésen rabok, munkaszolgálatosok és helyi építőbrigádok dolgoztak. A folyamatos és intenzív anyagellátást úgy oldották meg, hogy egy sínpárt építettek ki a vasútállomás és az építkezés között, ennek megszervezéséért Dobozy úr, az állomásfőnök országos elismerést
kapott. A kiemelt beruházást a nagyhatalmú Farkas Mihály honvédelmi miniszter többször a helyszínen ellenőrizte - mesélte Búzi Lajos. A munkaszolgálatosokat a Református Gimnázium első emeletén
az un. díszteremben, illetve néhány tanteremben szállásolták el. (Az ötvenes évek elején nem volt
„feltöltve” a klerikális múlttal megbélyegzett középiskola.) – tudom meg dr. Gombás Istvántól.
1951. november 1-től kezdte meg hivatalos működését az új mezőtúri laktanya (Magyar Néphadsereg 2520), a 8. lövész hadosztály 93. lövészezredeként – (nevét Malinovszkij tábornokról kapta, aki a
szovjet megszálló csapatok vezetője volt, és a „málenkij robot” elrendelése is hozzáköthető).
Az alábbiakban számba vesszük a parancsnokokat és néhány meghatározó ismérvet az adott korszakból.
Első parancsnok: Fedor János százados.
Az ezred 3 lövész-zászlóaljból, 1-1 aknavető és páncéltörő ágyús ütegből, rohamlöveg ütegből, híradós
és felderítő századból és műszaki alegységből állt. Az ezred két fajta alakulatra tagolódott: „A” tipusú:
békében is teljesen feltöltött állományú, illetve „B” típusú: békében részben feltöltött állományú.
2. parancsnok 1954-től: Szabó Lajos alezredes.
Az ezred neve 93. gépkocsizó lövészezredre változik. Ennek megfelelően gépjárművekkel látták el az
ezredet. 1956-ban egy-egy egysége részt vett a Gyoma és Dévaványa környéki harcokban.
Szabó Lajos parancsnok Miskolcon született 1913-ban. 1956. október 21-én Budapestre utazott egy
parancsnoki értekezletre, ott érte a forradalom kitörése, melynek során életét vesztette.
3. parancsnok 1957-től: Tucsa Miklós alezredes, törzsfőnök: Anda József őrnagy.
A laktanya 1957-ben felveszi előző parancsnokának nevét, új megnevezése: Szabó Lajos Laktanya
MN.7042. Ebben az évben új csapatzászlót kapnak a Hadtörténeti Múzeumtól és a honvédelmi miniszter szemlebizottsága Magyar Néphadsereg egyik legjobb ezredének nyilvánítja.
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4. parancsnok 1959. április 15-től: Szőke András őrnagy.
1961-ben a csapattest technikai felszereltségét jelentősen fejlesztették.
5. parancsnok 1962-től: Lengyel Imre alezredes.
Az ezred 1962. április 17-18-án részt vett a Dunántúlon rendezett nemzetközi gyakorlaton.
1963 – Pilis hadgyakorlat.
Ez időben az ezred a Békéscsabai Hadosztálytól átkerül Kiskunfélegyházára.
6. parancsnok 1970-től: Nágel József alezredes.
1970 tiszai árvízi szolgálat.
1973-ban katonai főiskolások képzése kezdődött meg.
1974 „Bakony-74” mozgósítással egybekötött komplex harcászati gyakorlat.
7. parancsnok 1976 őszétől: Kelemen József alezredes.
1977-ben kiemelt feladat a „Szojuz 7” mozgósításos harcászati gyakorlat, melyben a vasúti szállítás
gyakorlása és az ezred összekovácsolása volt a fő cél.
8. parancsnok 1978-tól Tóth Zoltán alezredes.
1982-ben az éles lőgyakorlaton nyújtott jó teljesítményt, valamint a felügyeleti szemle alatti kiváló
munkát „Élenjáró ezred” címmel jutalmazták.
9. parancsnok 1983-tól: Szirony György alezredes.
„Kunság 83” hadgyakorlat.
1982 laktanya felújítás és a gépkocsi alvázvédő és konzerváló állomás megépítése.
1986 „Duna 86” harcászati gyakorlat.
1987-ben az ezredet a szervezeti korszerűsítés eredményeként gépesített dandárrá szervezték át.
Megkezdődött a lövész-zászlóalj és a szakasz felállítása.
10. parancsnok 1988-tól: Matuz István alezredes a gépkocsizó dandár parancsnoka lett
1988 Várpalota: harcászati gyakorlat.
1990 június: éles lövészet Táborfalván, ez a gyakorlat az csapat-átirányítás kezdete volt. Megkezdődött a mezőtúri laktanyában folyó katonai élet felszámolása az országos haderő-csökkentési tervek
szerint. A folyamat két lépcsőben zajlott le. Az első 400 fős előkészítő részleget 1990 októberében szállították át Debrecenbe. Belőlük alakították ki azt a négy építő századot, melynek fel kellett készítenie
a debreceni laktanyát a 2000 főnek alkalmas lakó- és kiképző bázissá.
A dandár 1990. szeptember 29-én a Bocskai István Gépesített Lövész-dandár nevet vette fel. A Mezőtúrról átkerült tisztek Debrecenben folytatják hivatásukat.
11. parancsnok 1991-től Nagy Imre alezredes – Debrecen
IV. Rövid beszélgetés Tóth Zoltán nyugalmazott alezredessel
A mezőtúri laktanya parancsnokai közül Tóth Zoltán alezredes úr ma is Mezőtúron él. Évtizedeken
át hűséggel szolgálta a Magyar Néphadsereget és erős kötelék fűzi városunkhoz. Arra kértem meséljen
arról honnan indult, hogy történt a pályaválasztás.
- Makón születtem, 1941-ben. Az általános- és középiskolát is ott végeztem el. 1959-ben voltunk utolsó évesek. A járási hivatal egyik munkatársa „toborzó programmal” érkezett hozzánk és olyan hatásos
előadást tartott, hogy egy jó barátommal jelentkeztünk hivatásos katonai szolgálatra – természetesen
sok szempontú felvételinek kellett eleget tenni, amiből a fizikai-testnevelési teljesítménypróba volt a
legerősebb. Az ország másik végében lévő Nagykanizsára vonultunk be az egy éves sorkatonai szol-
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gálatra. Kemény kiképzést kaptunk. A 11. hónapban feletteseink véleménye
alapján választódtak ki azok, nyilatkozatot és szerződést írhattak alá arról,
hogy egy hónap szabadság után Budapesten folytatják tiszti tanulmányaikat.
Az ETI (Egyesített Tisztképző Iskola) épülete az Üllői úton volt, a szakirányú
képzés fegyvernemenként történt.
- Hogyan és mikor került Mezőtúrra?
- 1962-ben avattak bennünket, a végzést követően a Békéscsabai Hadosztályhoz kerültem, abban az időben a mezőtúri laktanya is odatartozott. Békéscsabáról irányítottak Mezőtúrra, első szolgálati helyemre, szakaszparancsnoki beosztással kezdtem. Emlékszem, Csernyán László honvédségi KISZ-titkár várt
bennünket az állomáson és a nőtlen tiszti szálláson volt az első „otthonom”.

Tóth Zoltán
nyugalmazott alezredes

- Mekkora volt a mezőtúri állomány létszáma?
- Amikor idekerültem 3 lövész zászlóalj és 1 harckocsi század és egy tüzér század működött. A három
fő fegyvernem mellett jelentős volt a műszaki, a vegyi és híradós szervezet képviselete. A mezőtúri
laktanyában egyszerre legtöbben a Bakony hadgyakorlat idején voltak, amikor a kb. 1800 fős sorállomány mellé még közel 2000 főt mozgósítottak a tartalékos állományból. Hihetetlen nagy feladat volt
az elhelyezésük, felszerelésük és nem utolsósorban az ellátásuk. Az állománytáblákban határozták
meg egy-egy laktanya sorállományának és tiszti állományának létszámát, de ez mozgósításon kívüli
„békeidőben” csak egy harmadra, ötven százalékra volt feltöltve. A tisztek és tiszthelyettesek létszáma
átlagban 200 fő körül mozgott, a családok a Kilián lakótelepen és a belső tiszti lakótelepen laktak, az
egyedülállók pedig a nőtlen tiszti szálláson.
- Harminckét éves pályafutását végig Mezőtúron töltötte, töretlenül haladt előre a szakmai ranglétrán?
- Döntő többségét igen, de voltak hivatalos kitérőim. El kell mondjam, hogy könnyű volt megszeretnem Mezőtúrt, hiszen rendezett laktanyába érkeztem és nem sokkal ideérkezésem után megismertem
későbbi feleségemet, akivel 1968-ban házasodtunk össze. Ő tősgyökeres mezőtúri, az óvónőként dolgozott közel harminc évig.
Feletteseim ajánlására 1970-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára felvételiztem, sikeresen. A három éves, nappali, bennlakásos képzés során sok fontos új ismeretet szereztem a magyar honvédelem
és a szövetséges haderő működéséről.
A diploma átvételét követően a Kiskunfélegyházi Hadosztályhoz kaptam kinevezést, Mezőtúr is már
évek óta odatartozott. Hadműveleti főtisztként komoly tervezési-szervezési feladatokat végeztem.
Két év múlva a kiváló Kalocsai Lövészezredhez szólt a parancsom, ezred törzsfőnökként és ezred
parancsok-helyettesként szolgáltam. Feleségem is velem tartott, amiért utólag is hálás vagyok neki.
1978 újabb fordulatot hozott életünkben, májustól a Mezőtúri ezredhez kerültem parancsnokként,
alezredesi rendfokozatban. Büszke vagyok rá, hogy irányításom alatt „Élenjáró Ezred” kitüntetést kaptunk. A parancsnoki megbízatások általában öt évre szólnak, így nem ért váratlanul, hogy 1983-ban
ismét Budapestre szólított a kötelesség. A Hadműveleti Csoportfőnökségen hadműveleti főtisztként
szolgáltam. A hivatásomat nagyon szerettem, de Budapestet nem. Inkább lemondtam bizonyos nagy
szakmai lehetőségekről. Feleségem és szülei hazavártak, így amikor lehetőség kínálkozott éltem vele.
1985-től egy évig Békéscsabára jártam át a Mozgósítási Hadosztályhoz, 1986-tól nyugállományba vonulásomig Mezőtúron voltam mozgósítási főtiszt. Végtelenül sajnáltam a mezőtúri laktanya megszűnését, főnökeim kíméletesek voltak velem, nem kényszerítettek a felszámolásában való részvételre.
Tóth Zoltán 32 évet töltött a Magyar Néphadsereg kötelékében, erkölcsi felfogását a rend, a fegyelem,
az őszinteség és az igazságosság jellemezte. Arra törekedett, hogy ne kelljen méltatlan kompromis�szumokat kötnie. Több egyéni elismeréssel is jutalmazták odaadó munkavégzését. Egyenes beszédű,
jellemes katona ember, aki nyugdíjas napjainak java részét kertészkedéssel tölti.
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V. A hagyományápolók
A mezőtúri Bajtársi Egyesület 2015. február 11-én ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. Az
ünnepi eseményre Mezőtúron a Gyöngyhalász étterem patinás épületében került sor.
A honvéd nyugdíjasok egyesületét a „Mezőtúri Bajtársi Egyesületet”, a Szolnok Megyei Bíróság 1990.
február 13-án jegyezte be civil szervezetként, elnöke Ladányi Gyula nyugállományú őrmester.
„A „Nyugdíjas Katonák Klubja” a mezőtúri laktanyában alakult meg, melynek létszáma akkoriban
közel 70 fő volt. A laktanya 1991. augusztus 12-én áttelepült Debrecenbe, így a helyőrségben immár
a nyugállományú katonák, közalkalmazottak, valamint az özvegyek maradtak. Az egyesület elnöke röviden felelevenítette a szervezet 25 éves történetét, mely szorosan egybefonódik Mezőtúr váro
sával. Nem csak számos munkahelyet kínált a mezőtúri laktanya, de abban az időben élénk sport és
kulturális élet folyt a településen. Fő feladatuk ma is az egyesülethez tartozók összefogása, szociális
gondjaik megoldásában segítségnyújtás, a közösséghez tartozás érzetének
növelése, a hagyományőrzés, valamint lehetőségeinkhez mérten bekapcsolódás a város társadalmi és kulturális életébe. Új utakat, új megoldási
lehetőségeket keresnek az egyesület
további eredményes működtetése céljából.”- tudjuk meg tájékoztatójukból.
A Bajtársi Egyesület a Magyar Honvédség megszűnt mezőtúri ezredének tiszteletére emléktáblát helyezett el 2013. őszén a Rákóczi út
– Gorkij út sarján található valamikor
Kommendáns Hivatal falán.

Ladányi Gyula a helyi szervezet vezetője, Herczeg Zsolt polgármester
és Kelemen József nyugállományú altábornagy a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetségének (BEOSZ) elnöke

Utóirat
Az Interneten Marossy Endre osztja meg mezőtúri katona emlékeit – bevonulásának 50. évfordulója
alkalmából – ebből egy rövid ízelítő olvasható zárásként. A teljes írás a következő címen érhető el, de
a google-ben a szerző nevének beírásával is célba érünk.
http://marossyendre.5mp.eu/web.php?a=marossyendre&o=UHhGl8bbAv
Ötven évvel ezelőtt, 1964. szeptember 1-jén vonult be először sorkatonai szolgálatra egyetemi előfelvett
évfolyam. Mi, legtöbbnyire bölcsészek, joghallgatók az MN 7042 számú mezőtúri gépkocsizó lövészezred 3. zászlóaljában a 7. és 9. századot alkottuk.
Nem tudom, társaimat hogyan érintette a katonaság? Gyerekként én azt láttam, hogy öregeink nemzedékében aki nem volt kiszolgált katona, azt a közösség nem tekintette férfinak, lányos házban szóba
sem álltak vele. Annál nagyobb szégyent elképzelni sem lehetett, mint ha valaki alkalmatlan volt a
katonai szolgálatra. Az a nemzedék egyébként úgy élt és tanulta elődeitől, hogy a katona nem politizál,
mai nyelven szólva a hadsereg nem része a pártpolitikának.
Mi politikus hadseregbe készültünk, egyértelmű volt, hogy a Magyar Néphadsereg a szovjet irányítású Varsói Szerződés egyesített fegyveres erőinek része, a tisztek párttagok voltak (a hivatásos tiszthelyettesek, polgári alkalmazottak jelentős része is). Gimnáziumunk felső évfolyamaiban a Kommunista
Ifjúsági Szövetség, a KISZ tagsági aránya 100 % volt.
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Azt, hogy egy évvel bevonulásunk előtt voltunk az 1956-os forradalom és szabadságharc miatt bebörtönözöttek nagy részére kiadott amnesztia után, a magam részéről ekkor még nem tudtam. Azt is
csak felnőtt fejjel visszatekintve láttam úgy, hogy az 1960-as évek a Kádár-korszak kemény első tíz
évét jelentették a hetvenes évek aranykora és a felpuhulás előtt….
Amikor eldöntöttem, hogy bevonulásunk 50. évfordulójáról írok, megnéztem a mezőtúri alakulatra
vonatkozó írásokat a neten. Maga az alakulat már átlényegült debreceni székhelyű dandárrá, következőleg a mezőtúri laktanya sem laktanya már.
Pusztai Zsolt

Könyvajánló
Forray R. Katalin – Kozma Tamás – Molnár Ernő (Szerk.)

Mezőváros új szerepben
A címben szereplő egykori mezőváros a Jász-Nagykun-Szolnok megye déli részén, a HortobágyBerettyó-főcsatorna partján elterülő Mezőtúr, melyet napjainkban valamivel több mint 17 ezer fő lakja.
A település azon alföldi kisvárosok sorába illik, melyek a 14. században mezővárosi kiváltságokat
kaptak, majd ezek birtokában kisebb regionális gazdasági és kulturális központtá tudtak fejlődni.
Mezőtúr a hódoltsági időszakban nem pusztult el, ez a 18. században némi lépéselőnyt jelentett a környező városokkal szemben, ugyanakkor igazán komoly növekedésre nem volt képes, mert a viszonylag fejlett mezőgazdaság mellett a 19. század második felében az ipari (gyáripari) termelés aránya
elmaradt az országos átlagtól. A kézműipar jóval kisebb profittal termelő ágai híressé tették a települést (szűcsmunkák, fazekasság, szőnyegszövés stb.), de ezek komoly fejlődét nem tudtak a városnak
biztosítani. Ugyanakkor igaz az is, hogy a 22-25 ezer fő körüli lakosságát folyamatosan képes volt
megtartani még a 20. század utolsó harmadáig.
A gazdag történelemmel rendelkező Mezőtúrnak az 1989-es változásokat követő esztendőkben rengeteg olyan problémával kellett szembenéznie, melyek gyors megoldását éppen e gazdag és mélyen
gyökerező történelem akadályozta: lehetetlen volt az évszázadok óta – és a szocialista időkben is – a
mezőgazdaságra épülő helyi gazdaságot, termelési szerkezetet átállítani a modernizálódó-globalizálódó világ kihívásaira gyors választ adó formákra. Ez az átállás azóta is folyamatos, előnyei, hozadékai
és hátrányai egyszerre jelentkeznek és megmutatkoznak az élet minden területén: pénzügyektől a
kultúráig, vidékfejlesztési stratégiáktól a középiskolai órák tananyagáig.
Új és nehéz szerep ez tehát, és a szerkesztők e kifejezetten nem a monográfi összeállításának szándékával készült tanulmánygyűjteményben arra tettek kísérletet, hogy több tudományág képviselőjét felkérve, pillanatfelvételek felvillantásával próbáljanak egy nem teljes, de mindenképpen jellemző képet
festeni a 21. század magyar-alföldi kisvárosairól – azért e többes szám, mert a mezőtúriak problémáit
vagy sikereit jellemzően a többi, hasonló adottságokkal rendelkező város is magáénak tudhatja.
A tanulmányok összegyűjtésének említésénél rögtön ki kell emelnünk a szerkesztők talán legnagyobb eredményét: képesek voltak egy olyan értelmiségi kört megmozgatni (írásra bírni), akiknek
többsége helyi, tehát vagy a városban él, dolgozik és tudományos munkát is folytat, illetve ha nem is
lakóhelye Mezőtúr, de a rokonság, vagy a középiskolai, főiskolai évek kötik a városhoz. Azaz, olyan
belső (bennfentes?) ismeretekkel rendelkeznek, melyeket a kívülről érkező kutató vagy sosem, vagy
csak nagyritkán képes megszerezni.
A szerkesztők, akik társszerzői is a kötetnek, előszavuk után három nagyobb egységbe osztották a
tanulmányokat.
Az első címe: Kisváros a tájban. A földrajztudomány dominál ezeken az oldalakon, hiszen az emberek lehetőségeit nem kis mértékben a táj lehetőségei határozzák meg. Kiemelve az öt tanulmányból
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kettőt, a Tóth Csaba-Plásztán József Zsolt-Négyesi Gábor-Túri Zoltán szerzőnégyes a természeti viszonyokat foglalta össze olyan pontossággal, amire az elmúlt 30 évben nem volt példa, míg Molnár Ernő
a mindenkit érintő alapkérdéseket járta körül Gazdasági alapok és népességmegtartó képesség a 21.
századi Mezőtúron című írásában.
A második tartalmi rész Az alföldi kisváros társadalmi-gazdasági átalakulása címet kapta. Forray R.
Katalin Kozma Tamással közösen jegyzett cikke, valamint Achs Károly és Fehérvári Anikó írása az iskolákat, a helyi oktatást vizsgálják-mutatják be. A környék-régió egyik legfontosabb iskolavárosa (valaha
két országos hírű gimnázium, szakmunkásképző, főiskola), az oktatási intézmények és az ott dolgozók miként formálódnak-szenvednek az éppen aktuális oktatáspolitikai irányoktól. Ezen irány-meghatározóknak igen szíves figyelmébe ajánlható ez a három tanulmány, talán érthetőbb lenne számukra is, hogy az, hogy az iskolával „éppen mi van”, egy ilyen kisvárosban nem csak az adott intézmény és
a minisztérium zárt ügye, hanem évtizedekre meghatározza az egész település jólétét vagy leépülését.
A pártok helyi szerepéről szól Papp István történész, míg Csurgó Bernadett, összehasonlítva a mezőtúri Túri Vásárt a nyugati végeken, Őriszentpéteren megrendezésre kerülő Őrségi Vásárral, a közösségek saját értékeinek kommunikálását mutatja be.
Mozaikok a város életből a címe az utolsó szakasznak, melynek szerzői már kifejezetten a helyi társadalomra és az ahhoz kapcsolódó intézményekre fókuszálnak. A tanulmányok egy része esszészerű
írás, ilyen Papp István Az utolsó zsidó című munkája, vagy Bartha Júlia a helyi múzeum létrejötte és a
polgárosodás kapcsolódási pontjait bemutató sorai. Az iskolák témakörét folytatva Bodorik Sándor a
híres Református Gimnázium utóbbi évtizedeit elsősorban a mindennapi diákélet szemszögéből írja
le szemléletesen.
Gombás István utóbbi kutatásai a helyi kórház történetére vonatkoznak, míg Kiss Andrea a helyi cigányságról jegyez e kötetben tanulmányt. Tolnay Gábor egy évtizedes kutatásának két „főszereplőjét”
Bereczki Mátét és Dörgő Dánielt, azok életét és barátságukat mutatja be gazdagon adatol összefoglalásában.
A település polgármestere, Herczeg Zsolt rövid ajánlásában arról ír, hogy egy ilyen kötet egy önkormányzat számára segítség lehet. A pozitívumokat ki tudja emelni, a rossz tendenciák elé tud menni,
vagy segítséget adhat azok megállításában. Ehhez fűzzük még hozzá, hogy egy efféle, alulról építkező
tanulmánygyűjtemény jóval nagyobb tudásanyaggal rendelkezik, valamint sokkal inkább tartalmaz
valós tudást, mint a legtöbb megrendelt hatástanulmány. Nem csupán a kép reálisabb, de a szerzők,
akik kötődnek a kutatott terephez, vissza tudnak hatni arra, véleményformáló hatásuk mellett alapvető segítségei lehetnek modernizációnak, szemléletváltásnak. Persze akkor, ha van rájuk igény.
Helyben maradás, vidéki értelmiség, fenntartható fejlődés, vidékfejlesztés, élhető vidék – a rendszerváltás óta ezek a kifejezések már-már mantrává váltak, néha bizony üres szavakként. E kötet írásai
azonban életszagúan, valóban írástudók által, azok felelősségtudatával töltik meg ezek a szavakat
értelemmel és a tenni akarás szellemével.
A kötetet ötvennél több fekete-fehér fotó, valamint kéttucat grafikon és térkép színesíti. A szerzőket a
kötet végén rövid pályarajzok hozzák közelebb az olvasóhoz.
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Évfordulós kiállítások – 190 éves az első fénykép
A francia Joseph Nicephore Niepce 1826-27 körül (a pontos dátum nem ismert) kísérletezéseinek köszönhetően elkészült a világ első képe, amely hosszabb időre is képes volt megmaradni. A megoldás
mai szemmel nézve persze a fotózás hőskorához képest is meglehetősen primitív volt, hisz Joseph
Nicephore Niepce nem tett mást, mint egy bitumennel bevont ón lemezt helyezett a dobozkamera hátsó részéhez, amit kitett az ablakba és legalább 8 órán át ott is hagyta, hogy a fény bőségesen érhesse
azt. Ezt követően a lemezt kivette és óvatosan különböző olajszármazékok keverékével mosni kezdte.
Ahol a bitumen a fény hatására megszilárdult ott a lemezen maradt, ahol nem, onnan leoldódott. Az
eredmény az első fénnyel készült ’litográfia’, mely valójában a világ első fényképe is, ahol a megmaradó bitumenréteg és a csupasz fém alkotta egység képezte le a valóságot.
Ennek apropóján az Impro Fotóklub és a Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft.
a 190 éves az első fénykép címmel két kiállításra is hívták Mezőtúr város lakosságát.
2016. október 17-én a Közösségi Ház aulájában fotókiállítás megnyitóra került sor, ahol az Impro Fotóklub anyagaiból nyílt tárlatot tekinthették meg az érdeklődők. A kiállítást Batta Attila Viktor Mezőtúr
város alpolgármestere nyitotta meg. A kiállítás anyaga különböző technikával készült és csak feketefehér képeket tartalmaz.
Másnap a Túri Fazekas Múzeumba invitálták az érdeklődőket, ahol a kiállítás anyagát fényképezőgépek alkották. Fazekas Lajos gyűjteményének egy része került a kiállító polcokra. A megnyitón
kiemelte, a kiállítás felrendezésekor törekedett arra, látható legyen, az elmúlt 100-150 évben hogyan
változott a fényképezés. Fazekas Lajos az ország egyik legnagyobb fényképezőgép gyűjteményét tudhatja magáénak, amelynek töredéke lett kiállítva, körülbelül 4-500 darab.
A kiállítást Gavaldik Zoltán szolnoki fényképész nyitotta meg. Elmondta, hogy ő maga is gyűjtött
fényképezőgépeket, de nem számított ilyen nagy mennyiségre, majd beszélt ezek technikatörténeti és
fotóművészeti vonatkozásairól.

A világ első fotográfiája
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A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület honismereti, közművelődési és irodalmi lapja

Képeslapok Szabó András gyűjteményéből

1937

1940
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Lámpás

1941

1942
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