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Buschmann Éva

KIS KöZöSSÉGEK NAGy öSSZETARTÓ EREJE
   

Riport a homoki és peresi találkozásokról

„Olyan ismerős az arca, de nem tudom hová tenni, ki lehet pontosan ő? Mikor is láttam 
utoljára? Egyáltalán tényleg találkoztunk már valahol, vagy csak a képzeletem játszik velem? 
Nézem kissé ráncoktól barázdált arcát, keze vonásait, fizimiskája jellegzetességeit, szőke 
lehetett, vagy talán barna? De a szeme! Igen, a szeme. Az ismerős. Tudom már! Harminc éve 
egy padban ültünk. De jó hogy találkozunk ismét!”

Hasonló gondolatsor cikázhatott sok elszármazott egykor Homokon élőnek is a fejében, 
amikor az évről évre megszervezett találkozó idei állomására érkeztek. Egykori ismerősökkel 
találkozhattak, s barátként üdvözölhették egymást. 

Utazzon velem kedves olvasó, egészen augusztus 16-áig, és képzelje el, hogy ott van 
velem Homokon…

A mai kor gyermeke, milyen generáció is?  X, y vagy Z? Magam sem tudom, csak 
azt, hogy igencsak álmélkodva nézne rám, ha azt mondanám volt idő, amikor az ember fia 
télen-nyáron gyalog tett meg több kilométert azért, hogy az iskoláig eljusson. Bizony nehéz 
ezt elképzelni abban a modern világban, ahol a komfort életünk minden területén utat tört 
magának, a gyalogszert az autó helyettesíti, ami igen kényelmes, hiszen egészen a tanodáig 
szállítja utasát a szülők jóvoltából. 

Augusztusban volt szerencsém két olyan kis közösséget is megismerni, amelynek tagjai 
ma már felnőttek, de még abban a világban voltak gyermekek, amikor sárban, hóban, 
fagyban, vagy éppen rekkenő hőségben kellett megtenni az utat az oskoláig. Imádkozva, 
csak a bakancs bírja ki, mert anyukának meg apukának nincs ám pénze most újat venni.

Ezek a közösségek másban is különlegesek. Sőt másban különlegesek, és elismerésre 
méltóak, egyediek. Az összetartásban, a kapcsolatok ápolásában, fenntartásában, egykori 
szülőföldjük el nem feledésében, gondozásában, közös emlékeik gazdagságában.

Mert hiába volt többüknek nehéz gyermekkora, nem dúskáltak a javakban, a szeretet, az 
egymás iránt érzett elköteleződés összetartotta őket és boldogok voltak. 

Ez a boldogság és öröm látszott az arcokon, amikor a nyár utolsó hónapján lehetőségem 
volt ezekkel a közösséget alkotó emberekkel megismerkednem. …

Emlékidézés Homokon

Augusztus közepe múlott épp egy nappal, amikor esőre ébredt Jászberény és térsége. Először 
szép csendesen pötyörgött ránk az égi áldás, mire a homoki egykori tanyavidékre értem 
kollégámmal, akkor már teljesen besimult fölöttünk az ég kékje. 

Azelőtt nem jártam még ezen a tájékon, emiatt a kirándulás különösen kedvemre való 
volt. Járható út vezetett a rendezett homoki kápolnáig, az egykor népesen lakott, iskolával, 
postahivatallal működő területre. Látszott, hogy azért van gazdája ennek a vidéknek. 
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A kocsiból kiszállva gyors esernyőfelkapcsolás következett, hogy teljesen ne áztassam 
el magam. Majd jött a lelkes fogadtatás. Kedves emberek gyűrűként vettek körbe, melynek 
egyik meghatározó eleme én lehettem. Mikor elújságoltam, hogy számomra ismeretlen e 
tájék, rögtön a szárnyaik alá vettek. Beinvitáltak a környező épületekbe, egyrészt megmutatni 
az egykori tantermeket, ahol a homoki diákok a betű és számok világát megismerhették. 
Másrészt azért, mert jó volt ott meghúzódni a kellemetlen időjárás viszontagságai elől. 
Közben kávéval, pogácsával, aprósüteménnyel kínáltak és bevezettek a hajdani termekbe. 

Érdekes volt elképzelni, hogy a ma már kissé ütött-kopott élettelen falak között egykor 
micsoda gyermeki zsivaj lehetett, hogyan mehetett a napi munka, a tanulás. 

Közben emlékeik szépségeibe avattak be az engem körbevevők. Mesélték, hogy 
kicsik, nagyok együtt tanultak, a tanárnak ezért jól kellett tudni – mai kifejezéssel élve – 
„összpontosítani”, és nem elveszíteni a „fonalat”, hogy melyik csoporttal épp hol tart a 
munkában. Mégis zökkenők nélkül vették az akadályokat, persze már akkor is volt, aki kicsit 
jobban tanult, míg mások lassabban vésték fejükbe az elhangzottakat. 

Jó volt ezeket az embereket hallgatni. Úgy idézték a történtek sorát, mintha tegnap lett 
volna. És szeretettel.

Aztán, ahogy az esőfelhők lassan elvonultak, kimerészkedtünk a szabad ég alá, ahol 
előkészítették a pörkölthöz valókat a tisztás, zöld övezettel körbevett tágas udvaron. Szorgos 
kezek húst daraboltak, míg más a bográcsot készítette elő, tüzet rakott, fűszereket hozott. 

A jó csapat, akik minden évben találkoznak Homokon, és akiknek 
még fontos a múlt emlékeinek őrzése.
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A homoki találkozók rendre reggeli nyársalással szoktak kezdődni, nos, ez a rész idén 
oly módon változott az eső miatt, hogy a szalonnát nem forgatták a tűzben, hanem csak 
úgy ették, sütés nélkül. De egyébként jóízűen, a hozzá dukáló hagyma és zöldségek, meg 
persze friss kenyér társaságában.

Az ilyen összejövetelek, mint sejthető, nem jöhetnének létre, ha nincs néhány lelkes, 
csapatösszetartó „erő”. Az egyik ilyen oszlopos tagja a rendezvénynek Bábosik Józsefné, 
aki már hetedik alkalommal főszervezi az eseményt.

– Jók az ilyen találkozások, beszélgetések, amelyeket a közös emlékidézésen túl más 
program is színesít. Az idén mi lesz ez?  

– Minden esztendőben igyekszem, hogy valami érdekesség is színesítse a találkozót. Idén 
Balogh Donáthoz látogatunk majd el lovas kocsin. Ő itt lakik nem messze, lovakat is tart, 
és struccokat, ami számunkra igazi különlegesség lesz. Visszafelé pedig a volt tőtevényi 
iskolát nézzük meg és a közelében található emlékművet.  S mire visszaérünk, remélem 
a főszakácsunk, Pozsonyi Laci bácsi elkészül a finom pörkölttel. A tangóharmonikásunk 
adja a délutáni hangulathoz a zenei aláfestést, a nótázást megalapozva. 

Finom ételek is készültek a jeles napra
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Kispál János is ezen a tanyavidéken lakott. Itt nőtt fel, sőt a nagyszülei is. A homoki 
templom építéséhez is van köze a családnak. Erről is kérdeztem Jánost.

– Úgy tudom, Önök is erre laktak és a homoki templom építésében is közreműködtek.

– Még a nagyapám is itt lakott és az ő szülei is, akik öten voltak testvérek. A templomot a 
homokiakkal karöltve építették. 1937-ben kezdték a munkálatokat, amit rá két évre fejeztek 
be. Szentháromság tiszteletére, 1939-ben avatták fel. 

– A vidék mennyit változott az Ön szemével?

– Rengeteget. Szőlő- és gyümölcstermő terület volt errefelé. Elég sokan laktak ezen a környéken. 
Ide jártunk iskolába, 1966-ban végeztünk. Tizenkilencen koptattuk a 8. osztály padjait. 
Az 1970-es években beerdősítették a környéket. A lakók pedig beköltöztek a városba. Az 
én szüleim azonban még itt laktak, egészen életük végéig. Mi viszont a feleségemmel 1973-
ban beköltöztünk a városba. Szeretünk ide kijárni, visszajárni. Van egy kis birtokunk is. A 
rendszerváltozás után sikerült a régi tulajdon egy részét visszaszerezni. Megvan a tanya is még, 
gazdálkodunk a földeken. 

– A gyermekei, a család mennyire szereti Homokot, ők is járnak ide?

– Tetszik nekik. A feleségem szintén a környékről származik. Ő tőtevényi. Annak idején még 
az általános iskolát együtt kezdtük, gyerekkorunk óta ismerjük egymást, szerelem alakult 
belőle, s férj és feleség lettünk. 
Mostanság társadalmi munkában gondozom a környéket. Igyekszünk élhetőbbé tenni ezt a 
vidéket, ugyanis egy ideig nagyon el volt hanyagolva. A templomkertben levágom a füvet, 
és részt veszek a homoki búcsú szervezésében is, amelyre egyre többen jönnek, és szívesen 
jövök az éves találkozónkra is. 

Pozsonyi Imre fuvarozó, a nyugdíjtól már nem sok idő választja el. Gyakran határainkon 
túl dolgozik, de nagyon örül, hogy tavaly először végre sikerült eljönnie gyermekévei egykori 
szép helyszínére, Homokra. Minden élmény elevenen él még ma is benne.
Amikor a kollégáknak mesélem, hogy milyen közösséghez tartozom, el vannak képedve, 
hogy ilyen is létezik. Kérdezik tőlem, hogy miért járunk össze, erre a helyre? A fiatalabbak 
el sem tudják képzelni, hogy hajdan lovas kocsival jártunk iskolába és főként gyalog.
Azt felelem a kérdésükre: mert kötődünk mindannyian ehhez a helyhez, emlékek sokasága 
éled újra bennünk a találkozások alkalmával. Ma már a homoki búcsúba többen járnak, mint 
hajdanán, amikor lakott volt még a terület. A gyermekeink is velünk tartanak. Ha itthon 
vagyok, eljövünk ide. Ha nyugdíjas leszek, akkor pedig egész biztosan több időm lesz rá. 
Letesszük a munkát, elég volt. Jöhet az ünneplés. 
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Rendhagyó peresi hétvége

A homoki eseményekhez két hétre tikkasztó 
hőség fojtogatta a Jászságot is. A forró nyári 
nap perzselte bőröm, amikor a kocsiból 
kiszállva megérkeztem Peresre augusztus 
29-én szombaton.

Peres. Igen, azelőtt is hallottam már 
e tájékról. Sőt könyv is jelent meg róla 
nemrég, Szabó Lászlóné és Velkeiné Pócz 
Ilona gondozásában, illetve újságban 
is olvastam én már a peresi búcsúról, 
és hallomásból ismertem. Azonban 
személyesen még nem jártam ezen a 
puszta vidéken, ahol mindössze a fák törik 
meg az egyhangúság egységes rendjét. 
Évtizedekkel ezelőtt tanyák sokasága 
vette körbe a peresi kápolnát. Ebből mára 
a kápolna még megmaradt, sőt nemrég 
felújították, gondozzák a környéket. Kasza 
Lajosné Gizike és segítői nem hagyják, 
hogy az enyészeté legyen az egykor virágzó 
terület.

Másnak is megtetszett a peresi 
környezet, a kápolna, a szomszédos 

jászágói fiatalembernek például, akit Fehér János Kornélnak hívnak. Ő vadőr, és erre volt 
a vadászterülete. Akkor szemelte ki magának ezt a csinos kis kápolnát. Kicsit később egy 
helybélitől azt is megtudta, hogy itt minden esztendő augusztusának utolsó vasárnapján búcsút 
rendeznek. Erre az eseményre Kornél is ellátogatott jász viseletben, lóháton. S, azóta megteszi 
ezt minden évben. A hely, az emberek, az összetartozás, a csend, a szépség, a környezet 
eme csodája nem hagyta érintetlenül lelkét. Megmelengette szívét, és megfogalmazódott 
benne egy gondolat, mégpedig az: ha ő nősülésre adja a fejét, az esküvője csakis ebben az 
imaházban lehetséges. 

S mint a mesében lenni szokott, így is lett. 2007-ben megismerte Mártonffy Sarolt Lucát, 
a szép szőkésbarna leányt, hol máshol, mint egy lovas hagyományőrző eseményen, akit 
ismerkedés és kétévi jegyben járás után nőül vett augusztus utolsó szombatján, a peresi búcsút 
megelőző estén. Ahogyan elképzelte, a peresi kápolnában. Rendhagyó módon, történelmi 
eseményként, hiszen azelőtt még abban a kápolnában nem adtak össze senkit.

A hangulat remek volt ottjártamkor, közös fotózáshoz álltak be a lovas huszárviseletbe 
öltözött ifjak, és idősebb urak, közben járműveik, vagyis a lovak nyugodtan legelésztek a 
zöld gyepen, az eseményektől kicsit távolabb.

A fiatal pár sem fázott, a hőségtől kipirulva, de szívesen álltak rendelkezésemre, hogy 
elmeséljék mikor és hol találkoztak először.

Az ifjú pár: Sarolt és Kornél
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– Hol ismertétek meg egymást?

– Egy lovas hagyományőrző rendezvényen találkoztunk először. Már nem emlékszem 
pontosan mikor, Kornél állítása szerint 2007-ben, de tulajdonképp 2012-től vagyunk együtt 
– kezdte Sarolt.   Három éve alakult úgy a tavaszi hadjárat, hogy együtt maradtunk. Még 
abban az évben megkérte Kornél a kezem, és egy évig jártunk jegyben. 

– Egy esküvőn mindig a menyasszony az, akit leginkább megcsodálnak az emberek, nem ok 
nélkül nyilván. A ruhád nagyon szép, jász motívummal díszített. Ki készítette?

– A Jászfényszarun élő Dobosné Amálka néni keze munkáját dicséri. Mindenképpen 
szerettem volna a jászságot megjeleníteni az öltözékemben, ezért választottam ezt a sötétzöld 
motívumot, jászsági hímzés mintát. 

– Hol fogtok lakni?

– Jászágón lakunk majd, de erre a környékre biztos sokszor ellátogatunk – mondta a 
vőlegény. 

A peresi búcsú elengedhetetlen része a körmenet
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Paksi József, a hagyományőrző lovasok egyik tagja sokat segített a rendhagyó esküvő 
előkészületeiben, feleségével együtt. Érdeklődésemre örömmel újságolta, hogy egyre 
gyakrabban résztvevői a lovasok egy-egy esküvőnek, a fiatalok körében egyre népszerűbb 
vendégek ők. Évente legalább három-négy felkérésük van, hogy legyenek részesei a 
menyegzőknek. 

Kuriózum ez a jászágói lakosoknak is, hogy lóháton érkeznek a díszes ruhába öltözött 
huszárok, a friss házasok pedig hintóval. Nem csoda, hogy nagy érdeklődés előzte meg 
érkezésüket. 

Az ifjú párt Greutter György káplán atya adta össze, aki ünnepi beszédében kitért arra 
is, hogy a fiatal pár szeresse egymást a másik hibáival együtt, legyenek kitartóak. Sokszor 
halljuk, tapasztaljuk, hogy nem elég toleránsak az emberek egymáshoz, néhány együtt töltött 
év után elválnak útjaik, holott a hosszú, boldog élethez a társ elfogadása nélkülözhetetlen 
kapocs.

A templomi esküvő végeztével a kápolna előtt díszes huszárok álltak sorfalat a fiatalok 
tiszteletére, sőt még puskák is dörrentek ennek megkoronázására.

A jó hangulat bizonyára tovább folytatódott a későbbiekben. A lakodalom helyszínén, 
amely Jászágón a kultúrházban volt. Oda sokan a násznépből hintókkal, lovas kocsikkal 
mentek. Elöl az újdonsült párral!

Egyre népszerűbb a peresi búcsú

Az a hétvége elképzelhetetlen lett volna anélkül, hogy másnap ki ne látogattam volna a már 
oly sokat hallott peresi búcsúba. A búcsúba, amely évről évre egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend, több százan látogatják ma már. A hőség sem riasztotta el a látogatók népes táborát, 
melynek örömmel voltam én is részese.

Az odafele úton az járt a fejemben, hogy vajon a tegnap esti lakodalom meddig tartott, 
és milyen hangulatban zajlott. Azzal nyugtáztam aztán magamban a dolgot, hogy egy 
mulatságnak csak jól szabad véget érni, és a kellemes társaságról magam is meggyőződhettem 
szombaton délután az esküvő színhelyén. Tehát rossz biztos nem lehetett…

No, de vissza a búcsúba. … A kis kápolnát teljes napsütés világította be, mint ahogyan a 
körötte lévő zöld gyep sem fázhatott a nyárvégi forró napsütésben. Sátrak is voltak felállítva 
egy kis árnyat adni a nézőknek. És búcsú lévén, úgy illett, hogy az elmaradhatatlan „cukros 
néni” se maradjon otthon. Portékáit kedvesen árulta, volt ott minden, ami ilyenkor szokásos: 
gumi- és égetett cukor, kakastaréj nyalóka és egyéb finomságok.

Elsőként Oláhné Kövér Csillával ismerkedtem meg, aki a peresi templom gondnokságához 
tartozik. Elmondta, tizedik éve annak, hogy részt vesz a peresi búcsú szervezésében, az 
imaház előkészítésében a nagy napra. Ezen a vidéken – mivel szinte lakatlan, ugyanis már 
nyomokban sincsenek tanyák a környéken – a peresi kápolna értékeire különösen oda kell 
figyelniük. Gyakran ellátogatnak ide. 

Azt is megtudtam Csillától, hogy a szervezőket örömmel tölti el a búcsú népszerűsége. 
Az, hogy minden esztendőben növekszik a hívek száma, akik megjelennek a szentmisén. 
Ezenkívül egyre több gyermeket keresztelnek meg  Peresen. S, ha már a keresztelésnél 
tartunk, egy kuriózum tanúi lehettek a megjelentek. Ugyanis nem mindennapi esemény, hogy 
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valakit felnőttként locsolnak meg szentelt vízzel. Nos, Rőth József ezek közé a felnőttek közé 
tartozott. Közte volt annak a négy keresztelésre várónak, akiket aznap áldott meg az atya. 
Annyi különbséggel, hogy a többiek „kicsik” voltak.

– Miért kellett várnod ilyen sokáig azzal, hogy megkeresztelkedjél?

– Annak idején a szüleim sajnos nem kereszteltek meg. Akkor még más rendszerben éltek, 
elmaradt. Most úgy gondoltam, hogy épp itt az ideje. 

– Miért pont erre a kápolnára esett a választásod?

– Részt vettem a felújításában, az épület burkolásában, betonozásában. Annyit tudtam róla, 
hogy nagyon sok emlék köti ide a helyi embereket.

Az ünnepi szentmisét – a szintén erről a vidékről származó – Szántó József címzetes 
apátplébános celebrálta. A szokásokhoz tartozik, hogy a misét követően a hívek körmentet 
tesznek, amely nem maradt el ezúttal sem. Az idei búcsú is nagy találkozásokkal, 
emlékidézésekkel ért véget.

Dél tájban nekem is véget ért a búcsún való részvétel, ahonnan élményekkel telve tértem 
haza. Otthon elmeséltem boldogságom: azt, hogy augusztus hónapban két olyan kis közösséget 
is volt szerencsém megismerni, amelyeknek nagysága összetartó erejükben rejlik. 


