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A BANATI MESEMONDÓ* 

Adalék Borbély Mihály 
életrajzához 

Nem mesét írok, jóllehet Borbély Mihály életút ja olykor mesesze-
rűnek tűnik, hanem afféle krónikát — főleg a családi és a rokoni száj-
hagyomány, a kortársi visszaemlékezés, de néhány írásos dokumen-
tum, fénykép alapján is, már amennyi egy uradalmi cselédről, föld-
bérlőről és szegényparasztból egyáltalán fennmaradhatot t 95 évvel szü-
letése és csaknem negyed századdal a halála után. 

Meséinek gyűjteménye Pingált szobák címmel ez idő tá j t jelent 
meg a könyvesboltok kirakatában. A meséket még Kálmány Lajos 
gyűjtöt te 1913-ban az észak-bánáti Egyházaskéren (Verbicán) élő Bor-
bély Mihálytól, 1914-ben önálló kötetben kiadta — a Pingált szobák 
ennek a gyűj teménynek az ú j kiadása. 

A könyv az újvidéki Fórum Kiadó Hagyományainak sorozatában 
jelent meg. A meséket sajtó alá rendezte, az utószót és a jegyzeteket 
Katona Imre írta; Borbély Mihály életrajza Bori Imre munkája ; a ki-
egészítő gyűjtést Beszédes Valéria végezte. 

A gyűj temény első kiadásának megjelenését Juhász Gyula, a költő 
lelkes szavakkal köszöntötte: „A nagy, ősi mesekincsből valók termé-
szetesen — ír ja recenziójában a mesékről —, az idő és a tér nem kor-
látozza őket, az örök nép és az örök világ égisze alatt élnek, de mégis 
érezzük, hogy most mondták el, hogy mesélték el őket, mintha most 
hal lanánk először, mi, öreg, meseváró, csodaváró, szomorú nagy gye-
rekek. Ahogyan elmondja őket Borbély Mihály i f j ú gazda, az kész ta-
nulmány minden elbeszélő számára. Itt nem egy talentum, nem egy 
zseni nyilatkozik, hanem minden fordulatában, minden ötletében és 
szeszélyében a legnagyobb és a legelső zseni maga: a nép, a magyar 
nép. Petőfi, Jókai, Tömörkény főfő tanító mestere . . . " 

Ortutay Gyula 1940-ben így ír mesemondónkról: 
„A legutóbbi időkig Kálmány Lajos népköltési gyűjteményeinek 

egy szempontból unikum jellege volt a magyar folklórban. Bünker hí-
res soproni hienc mesélője, Kern Tóbiás mellett egyedül Kálmány 
gyűjteményéből ismerhettünk meg egy gazdag mesemondó tehetséget, 
aki maga is egy kötetre való mesét tudott, s anyagának formálásában 
egyéni jegyeket, az alkotó beleélés jegyeit fedezhet jük fel. Azóta ma-

* Megje len t a Magyar Szóban 1977. m á j u s 15—27-ig. 
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gamnak is sikerült nem is egy ilyen mesemondó tehetségre rátalál-
nom, az egyiknek, Fedics Mihálynak anyagát, éppen most rendezem 
sajtó alá. De Kálmány előtt, s egészen mostanáig utána, kutatóink nem 
foglalkoztak vagy nem találkoztak ilyen mesemondó tehetséggel . . . " 

A magyar népmesekutatás még egy harmadik Mihályt is számon 
tart. Lacza Mihályt, a már említett Borbély Mihály és Fedics Mihály 
mellett. Jelentős meseőrző és teremtő özv. Palkó Józsefné, de a legna-
gyobb feltűnést talán mégis a páratlan emlékezetű és szabadon rög-
tönző Ami Lajos keltette. Felfedezője, Erdész Sándor három kötetben 
több mint száz ív terjedelemben publikálta meséit. Legutóbb az erdélyi 
Jakab István tűnt fel pompás meséivel. A Görgényi havasokban, a vég-
területek favágói között él, ott, ahol még a pap is szenet éget. Egyik 
meséjét „Üjvidéken, sebesülése alkalmával" csippentette fel. 

Nos, egy ilyen szép vonulat elején áll, ezt a sort nyitja meg a mi 
egyházaskéri Borbély Mihályunk, életrajzi krónikánk hőse. 

Életéről Bori Imre adott átfogó képet még 1971-ben a Hungaroló-
giai Intézet Tudományos Közleményei 7. számában, azóta pedig — 
újabb részletekkel kiegészítve — a Pingált szobákban. Irt róla az Idő, 
idő, tavaszidő című népköltészeti antológiájának Előszavában is. Úttörő 
kutatásainak eredményeit felhasználom krónikámban. 

A mesemondó életének egyik búvárlója sem kerülheti el Kálmány 
Lajos néhány életrajzi sorát. Hadd álljon itt is dokumentumként, em-
lékeztetőként. 

„Iskolába járt ugyan egy kis ideig — írja adatközlőjéről — akkor 
is, szavai szerint, tanítója a jószágok körül foglalkoztatta, s így olvasni 
sem tanult meg, pedig nem rossz feje van, mint szoktuk mondani. Szü-
letett 1882. évben Beodrán, Temesközön és a szomszéd Kisbikács-, 
Nagybikács-, Aladár-, Kerektó-majorokban nevelkedett. Mikor arra 
való volt kiskanász, juhászbojtár foglalkozása volt. Meséi jó részét Ke-
rektón Horgosról került öreg juhásztól tanulta, mi beszédjén meg is 
látszik, mert mikor a mesélésbe belemelegszik, a bácskai nyelvjárás 
nyomai fel-feltünedeznek. 

A nagyobb helyek közül Beodrán, Temesköz Lőrinczfalváján töl-
tötte az idejét, s négy év óta Egyházaskér lakosa. Az eddig felsorolt 
helyek közül Kerektót kivéve, mindenütt ö-vel beszélnek. 

Volt katona is, kérdésemre, hogy ekkor milyen meséket tanult? az 
volt a felelet, hogy ő nem tanult meséket, hanem tőle tanultak, mint 
jól mesélni tudónak, neki kellett a legtöbbet mesélni Bécsben. 

Az aracsi pusztán: Simogyban tartózkodása alatt megházasodott, 
ma mint napszámos él Egyházaskéren, hol kevés földet is — amennyi-
vel könnyen bír — árendálgat, s keveset vett már örökáron i s . . . " 

Kerektó, Aladár és Simogy világáról, az ottani küzdelmes, kra j -
cáros létről szinte első kézből tájékozódhattam az egykor ott dolgozó 
Borbély család egyetlen ma is élő tagjától, a mesemondó édeshúgától, 
özv. Zombori Jánosné, szül. Borbély Rózáitól. Egész életében a sze-
génység rabja volt ő is, jó néhány éve az öregségé is: 83 éves. 

A jó emlékezetű, ízesen beszélő idős asszony Törökbecsén él. Ér-
tékes és fontos adatközlőm volt. Ő a krónikás életrajz első részének 
koronatanúja, 
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A mesemondó húga: Ozv. Zombori Jánosné 
szül. Borbély Roza (A szerző felvétele) Borbély Mihály leánya és ükunokája: 

Annus és Gabi (A szerző felvétele) 



A születés és az elhalálozás napja: bejegyzés a 
(Karakó János felvétele) 

beodrai (Novo Miloíevo) anyakönyvben 



A törökbecsei, illetve aracsi anyakönyv két lapja: Borbély Mihály és Pataki Mária 
házasságlevele. (Szakáts Géza felvétele) 



Az utolsó fénykép: Borbély Mihály és felesége 
az unokákkal (Karacsov Lajos felvétele) 

Itt nyugszik Borbély Mihály: Kocsis Mihály 
kővágó a mesemondó sírja mellett az egyházaskéri 
temetőben (A szerző felvétele) 



Tőle tudom, hogy szülei az Aranka partjáról, Jázováról jöttek a 
Karátsonyi grófok birodalmába. Fiatalok voltak, a maguk kezére sze-
rettek volna dolgozni, a családtól elkülönülve. Hitték, hogy sorsuk ezen 
a tájon jobbra fordul, holott a cselédtörvényt itt is vasvillával írták. 

Édesapja neve Borbély András, édesanyjáé Raffai Vera. Az anyja 
tulajdonképpen Hodicsról, illetve Hódegyházáról származik, de a két 
települést már a múlt században Jázovó-Hodics néven enmlegették, 
mivel házaik a falu szélén találkoztak. 

Borbély Roza emlékezete szerint a fiatal pár Aladáron, Beodrától, 
illetve a mai Milosevótól 6 kilométerre, a majorsági cselédlakások egyi-
kében telepedett le. A nyílt tüzű közös konyhából négy ajtó nyílt négy 
szobába, a rendszerint soktagú családok külön álló lakóterébe. Kik 
voltak szomszédaik? — kérdeztem beszélgetőtársamtól. A sokgyerme-
kes Szűcs családot említi, a másik kettő elveszett a múlt ködében. 

— Mind a négyen Aladáron jöttünk a világra — mondja Borbély 
Roza. — Én vagyok a legfiatalabb, 1894-ben születtem. Mihály 13 év-
vel volt idősebb tőlem, János 11-gyei, Viktor 7-tel. Kettős ikret is szült 
anyám, de héthónaposak voltak, meghaltak. 

Ha azt, amit adatközlőm mondott, összehasonlítom az egyetlen ránk 
maradt életrajzzal, amelyet Borbély Mihállyal beszélgetve Kálmány 
Lajos vetett szűkszavúan papírra, akkor némi eltérést tapasztalhatok. 
Úgy látom, Borbély Roza egy évvel megtoldotta a korkülönbséget köz-
te és mesemondó bátyja között. Kálmány Lajos Beodrát, a mai Milo-
sevót említi a mesemondó szülőhelyeként, Borbély Roza pedig Aladárt. 
Nagyobb tévedés a két állítás között persze nincsen, ha tudjuk, hogy 
Aladár csak egy majorsági központ volt, amely közigazgatásilag Beod-
rához tartozott, s ott vezették az anyakönyveket is. 

Az apró pontatlanságot a latinul vezetett egykori egyházi anya-
könyvek oszlatják el. Ezeket Milosevón, mint mindenütt az országban, 
a falusi anyakönyvi hivatalban őrzik. 

A születési helyet illetően sem Kálmány, sem mostani adatközlőnk 
meghatározása nem pontos, Borbély Mihály az anyakönyvi bejegyzés 
szerint Kerektón született. 

Ez is egy majorsági birtok központja volt, öt kilométerre Aladár-
tól, a Tisza irányában. Kisebbfajta település, cselédlakásokkal, ökör-
istállókkal, intézőlakkal. Helyén ma egy üres, ablaktalan, ajtótlan ház 
áll meg néhány árva kútgém. A gazdasági épületeket alig húsz évvel 
ezelőtt bontották le: a máló falak olykor még ki-kitekintenek a tavaszi 
gazok alól. 

Ide másolom az anyakönyv adatait, úgy, ahogy akkor írták. Ezek 
szerint Michail Borbély, vagyis Borbély Mihály 1882. augusztus 24-én 
született Kerektón. Apja neve Andreas Borbély, anyjáé Veronica Ra-
fai, a keresztkomáké pedig Georgius Pakay és Elisabetha Bárány. 

Az élet tehát elindította út jára mesemondónkat. Hányatott életé-
nek ismeretében mondhatom, hogy csak úgy, ahogy a szél elindítja a 
ballagókórót és görgeti maga előtt a gyepen hol ide, hol oda. 

A századfordulón a Borbély család az aracsi pusztára, Simogyra 
költözik. Ekkor már mind a négy gyerek megvan: 

Mihály, történetünk hőse, a legidősebb; 
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János, a második fiúgyermek, Bocsárra kerül, az első világháború 
után pedig kivándorol Brazíliába; 

Viktória, a harmadik, mindvégig Simogyon marad, és csak az öt-
venes években költözik Törökbecsére. A családban csak Viktor néven 
említik; 

Roza, a legfiatalabb, Bácskába megy, Péterréve környékére. Jelen-
leg Törökbecsén él, a Strossmayer utcában, a városnak abban a negye-
dében, amelyet az öregek ma is Aracsnak, Vranjevónak neveznek, mi-
vel ez a rész ezen a néven egylkor önálló település volt. 

Borbély Roza visszaemlékezése szerint Szépfy Zoltán szegedi szár-
mazású intéző tanyájára kerültek. Fercsik Pál, egy 78 éves nyugalma-
zott milosevói (beodrai) téglagyári munkás, aki közeli rokonsági kap-
csolatban áll Borbélyékkal, pontosan megmondta, hogy az egy nádfö-
deles ház volt, Budai Misa és a Szabolcski-féle szállás között, két hold 
földdel. 

Az intéző később felkínálta nekik megvételre a házat, de a család-
főnek, Borbély Andrásnak nem volt pénze, adósságba pedig nem akart 
belekeveredni. Végül a szomszéd, Szabolcski vette meg, és istállónak 
alakította át. Ö bácskai származású, 106 hold földje volt és nagy csa-
ládja: Vera, Jóska, Pali, István, Péter, Misa, Juszti, Etus, Marcell, 
Bözse, Ilon. 

A család Simogyról járt Aladárra és Kerektóra dolgozni. Borbély 
Mihály ez idő táj t nyakigláb kamasz, iskolába nem jár, írástudatlan 
marad, akár a többi szállási gyerek. Az uradalomban cselédeskedik, 
„kiskanász, juhászbojtár foglalkozása volt", ahogy Kálmány Lajos írja. 

Ennél többet gyermekkoráról jómagam sem tudok. Egy kis szol-
gálóra, béreslegénykére ugyan ki figyelhetett föl, ki őrizhette volna 
meg emlékezetében? — Pedig éppen ekkor — a serdülő korban, a le-
génysorban — hatottak rá a döntő életélmények. 

Itt, ezen a Vidéken ismeri meg a szegénységet, amelynek érzékel-
tetése meséiből lépten-nyomon, életízűen kicseng. Egyik hőse „ojan 
szögén vót, hogy a kinyérből se övött eleget", a másiknak „csak három 
lánc fődecskéje vót, de nem vót semmi jószága, amivel művelje", a 
harmadikkal ezt mondatja: „jó lössz valahová beszegődni cselédnek, 
hogy lögyön aprópénze". 

Itt találkozik azzal a sejtelmes világgal, amelyben nincs különb-
ség a két ikertestvér, az ima és a babona között. Születésének évében 
ír ja példának okáért a Kikindai Közlöny, hogy „a helybeli kir. járás-
bíróságnál . . . egy mokrini asszony kívánta megvizsgáltatni magát, és 
bíróilag kimondani, hogy ő nem boszorkány." 

Itt tanulja a juhászatot, amelyhez szinte élete végéig, mellékfog-
lalkozásként, hű marad. Mégpedig Vajas Pajor Andrásnál, vagy Vajas 
Pajor Pálnál lehetett bojtár, mivel a Karátsonyiaknak ők voltak a 
számadó juhászai. A Vajas ragadványnevet zsiros kucsmájukról 
kapták. 

És itt, Kerektón, találkozott egy Horgosról elszármazott öreg ju-
hásszal, akitől a meséket tanulta. Mások egy nagybikácsi számadót is 
emlegetnek, meg olvasni tudó anyját. Egészen bizonyos, hogy mese-
világát több hagyományőrző forrás táplálta. 
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Amikor Borbély Rózát ennek az időszaknak az emlékeiről faggat-
tam, ezt mondta: 

— Egyszer hazajött Kerektóról és nagyon oda volt. Arról beszélt, 
hogy találkozott egy emberrel, akit sokan körülálltak, hogy jobban 
hallhassák szavát. Azzal kezdte, hogy csak olyan meséket tud, amelyek-
ben egy szó sem igaz. „Én mind elhittem neki", mondta bátyám. 

A fiatal bojtár és az élő népművészet között nem ez lehetett az első 
találkozás. A szépség korábban is termékeny talajra találhatott nála, 
de ez lehetett a döntő felismerés, ezt említi Kálmány Lajosnak is. 

A jövendőbeli mesefát beoltották. Alig néhány év múlva kilombo-
zik, és édes gyümölcsöt hoz. 

A simogyi származású, most Temerinben élő Hajdú Istvánné emlé-
kezete szerint a gyerekek az árokparton körülülték Borbély Mihályt, 
és szájtátva hallgatták meséit. 

Adatközlőim saját élményeikre természetszerűleg élénkebben em-
lékeznek. 

— Ezt Mihály vágta ki — mondja Borbély Roza, és félre húzza a 
ruháját, hogy jobban lássam a nyakán levő sebhelyet. Ötéves lehetett, 
amikor azon a helyen kelés keletkezett. Egy ideig senkit se engedett 
közelébe, pedig a családban többen is ki akarták tisztítani. 

— Ha megengeded, veszek neked aranyos kisszoknyát — ezekkel 
a szavakkal kérlelte húgát Borbély Mihály. Sok időbe tellett, míg vé-
gül a borotva élével felvágta a csúf kelést. 

Borbély Roza szívesen emlegeti, hogy bátyja szép szál legénnyé 
cseperedett. „Nagyon erős ember volt — mondja —, amikor csépeltünk, 
fogával emelte fel a zsákot és felvetette vállára. A félmázsásokat is kis-
ujjával emelte fel." 

Fercsik Pál, az aratások idején, Borbély Mihály kötélterítője volt. 
Arra is emlékszik, hogy Borbély Mihály Simogyon kelt egybe Pataki 
Máriával, a lakodalomban pedig az ottani tanyáslegények tamburaze-
nekara játszott: Budai Jóska, Hajdú István, Zombori Jóska, Takács Jóci, 
Pataki László. 

Borbély Mihály lakodalma 1906-ban volt, mint ahogy a törökbe-
csei anyakönyvekből látni lehet. Mármint a hivatalos, az egyházi eskü-
vő, de szíve választottjával már évekkel előbb egybekelt, úgy, ahogy 
az akkoriban a majorsági cselédeknél szokásban volt: választott pár já t 
megszöktette és hazahozta. 

Borbély Mihály 20 éves ekkor, Pataki Mária 15. 
Borbély Roza elbeszélése szerint egy reggel a mesemondó apja az 

istállóba igyekezett, hogy felébressze fiát, aki kint, a pallatról, vagyis 
a mennyezetről függő, szalmával bélelt deszkaágyon aludt. Amikor fel-
nézett, egy dunna csücskét pillantotta meg. A legények fekvőhelyén 
lópokróc, suba vagy efféle volt a takaró, ha dunna került oda, azt csak 
lány hozhatta. Ezt tudta Borbély András is, s az eseményről így tá jé-
koztatta a ház népét: 

— Halljátok, hé, dunna van az ágyon, megszaporodtunk. 
Roza néni szerint az eset meglepetést keltett, senki sem tudott előz-

ményeiről. Nem valószínű, persze, hogy a szülői szemet elkerülte volna 
Borbély Mihály legyeskedése a szomszédos cselédház körül, ahol Pataki 
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Mári élt, bár az ilyesmi, ha bekövetkezik, mindig a váratlanság erejé-
vel hat. így történhetett ezúttal is. 

Mári apró növésű, törékeny lány volt, Mihály pedig magas, mint 
egy fa. A leánykérés állítólag úgy történt, hogy a mesemondó hóna alá 
vette a leányt és ezt mondta: „Te leszel a feleségem". 

A fiatal párnak két házasságon kívüli gyermeke volt. Az első, Pa-
taki Erzsébet 1903 októberében született, háromnapos korában halt meg. 
Borbély Mihály személyesen jelentette be az anyakönyvi hivatalban, és 
„kijelentette, hogy a született gyermeket magáénak ismeri el". így aztán 
az anyakönyv megfelelő rovatába be is került, hogy az újszülött „ter-
mészetes apja Borbély Mihály földmívesnapszámos". 

A második gyermek, Pataki Mihály 1904 decemberében jön világra, 
őt a bábasszony jelenti be. 

A harmadik gyerek, Borbély István, 1907 áprilisában született, te-
hát már a házasság után, de ezt sem az apa jelenti be, hanem a nagy-
apa, Borbély András. 

A negyedik simogyi gyermek, Borbély Erzsébet 1909 október végén 
született, s ezt már ismét az apa jelenti be, jóllehet ez idő táj t Fekete-
tón (Crnabarán) dolgozik, illetve Egyházaskéren (Vrbicán), mint ahogy 
Kálmány Lajos feljegyezte. Még pontosabban: valahol a két falu között, 
a tanyavilágban. Onnan jöhetett haza a családi eseményre, és a forma-
ságokat is elintézte. 1910->ben már az egész család Feketetón van, mivel 
Erzsébet lányuk korai halála már az ottani anyakönyvben van be-
vezetve. 

Miért emlegetem a bejelentés körülményeit? Ebből lehet következ-
tetni, hogy krónikánk hőse mikor volt katona. Ez az időszak 1904 és 
1907 közé tehető, mivel 1904 végén, amikor a második gyermek szüle-
tett, már nem volt otthon, 1907 elején, amikor a harmadikat kellett 
volna bejelentenie, még nem jött haza. 

Tényleges idejét Bécsben szolgálja, egy ottani huszárezredbe ke-
rül. Három évig katona. Ez az időszak is homályba vesz, csak azt mond-
hatom róla, amit Kálmány Lajos jegyzett le, vagyis hogy ott nem tanult 
senkitől mesét — tőle tanultak. 

Itt mondanám el, hogy kutatóútjaim során mindenütt kerestem 
katonafényképét. Ha máshol nem, Bécsben csak lencse elé állhatott. 
Sokáig még a hírét sem hallottam. Végül is leánya, Borbély Annus erő-
sítette meg feltevésemet. A fénykép 1927-ben még megvolt Crna Barán 
(Feketetón), ottani tanyájuk falán függött. Olajnyomatszerűség volt, egy 
lovon ülő, kivont kardú huszárt ábrázolt, kék nadrágban, piros menté-
ben. Borbély Mihály arcképe rá volt ragasztva. 

A kép eltűnt. „Már akkor, amikor a tanyára kerültünk, egy darab 
hiányzott belőle. Beleesett a moly" — mondja a 64 éves, Pancsován 
özvegyi sorsban élő Pap Gáborné, született Borbély Annus. Igen jó 
adatközlőnek bizonyult ő is, gyakran fogok az elkövetkezőkben hivat-
kozni rá. Az ő fiókjából került elő Borbély Mihálynak egy öregkori ké-
pe, az unokákkal. 

1906. november 11-én a szabadságos katona oltár elé vezette Pataki 
Máriát. Az aracsi templomban esküdtek örök hűséget. Ezt megelőzőleg 
Rankovits Szvetozár anyakönyvvezető előtt polgári házasságot kötöttek. 
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A 63 éves Harkai Mihály és a 44 éves Svanmer Ferenc a tanú. A hiva-
talos okmány annak rendje-módja szerint „helybenhagyatott és aláíra-
tott, a vőlegény, a menyasszony és az egyik tanú által írástudatlanságuk 
folytán kézjegyeikkel elláttatott". 

(Az anyakönyvből az is kitűnik, hogy Pataki Mári Moholon szüle-
tett 1887-ben. Ez a kitérő egy tévedés kiigazítása miatt történik. A ver-
bicai temető sírlapján ugyanis az van feltüntetve, hogy 69 évet élt. Ez 
pontatlan. A születési és a halálozási évszám egybevetésével — 1960-ban 
halt meg — könnyen kiszámítható, hogy 73 évet élt.) 

Az egybekelés nem ment olyan simán, mint ahogy az esetleg kiol-
vasható az iménti egy-két mondatos tájékoztatóból. 

Borbély Roza szavai szerint Mihály ú j ra kedvet kapott a legény-
életre, el akarta hagyni a szülői házat — egyedül. Az apa csúnyán le-
gorombította fiát, hogy feleségét faképnél kívánja hagyni. „Itt a két 
gyerek, mi lesz velük?" — ripakodott hevesen katonaviselt fiára, s a 
nagyobb nyomaték kedvéért elővette a kancsikát is, ahogy errefelé ne-
vezik a rövid nyelű, bőrsallangokkal díszített, kötélből font karikás 
ostort. A családi hagyomány nem tud arról, hogy a terelőszerszámot 
használta-e, csördített-e vele ijesztésképpen, de tény az, hogy ettől fog-
va Borbély Mihály, ha nem is mindig békességben, egy emberöltőn át 
együtt élt Pataki Máriával. 

Borbély András egyébként szigorú apa lehetett. A törökbecsei Sza-
bó István mondja, hogy egy reggel János fiát keltette, s mint aki jól 
végezte dolgát, továbbállt. A fiatalember elaludt, s így elesett az aznapi 
napszámtól. Az apát fölbőszítette az a körülmény, hogy első szavára 
nem kelt föl, kötelet vett a kezébe, s úgy nekiesett katonaviselt fiának, 
hogy az holmiját csak a tanyaszéli vetésben húzhatta magára, az emlé-
ke pedig a mai napig fennmaradt. 

Miután Borbély Mihály megadta a császárnak azt, ami a császáré 
— kezdett jobban körülnézni a nagyvilágban. Az önállósulás út jára 
lépve elhagyta Kerektót és Aladárt, elköltözött Simogyról. Északabbra 
tájékozódott: 1909-ben egyedül, 1910-ben családjával együtt letelepe-
dett Feketetón, majd később a szomszédos Egyházaskéren, a mai Ver-
bicán. Mi szél vitte arra a vidékre? — kérdeztem ettől is, attól is. Leá-
nyának, Borbély Verának válaszát jegyzem le: „Ment a jobb sors után. 
Itt lakott egyik nagybátyja Borbély János, aki segített neki, hogy talpra 
álljon". 

Mielőtt Egyházaskérre ért, más helyütt is próbálkozott. Kálmány 
több ifal'ut nevez meg. Ezék közül Kisbikács és Terján (Lőrinczfalva) 
már nem létezik, Nagybikács pedig a kihalás út jára lépett. Bánát-To-
polyán az idősebbek, akik valaha majorsági cselédek voltak, nem hal-
lották hírét. 

Még mielőtt tovább mennék, hadd mondjam el, hogy Simogyra 
mindig szívesen vissza-visszatért, szekerének illegő-billegő kereke gyak-
ran forgott arrafelé. Az elején sűrűbben, később ritkábban, de a csa-
ládi eseményekre, a lakodalmakra mindenképpen eljutott. 1932-ben 
Zombori Ferenc feleségül vette Borbély Mihály nővérének, Rózának a 
leányát, a 19 éves Csontos Julist. Még most is emlékszik, hogy Borbély 
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Mihály ezt mondta neki az esküvő napján: „Ugye, fiam, ilyen hitvány 
ember létedre, el tudod te tartani ezt a leányt?". 

A felszabadulás után járt utoljára Simogyon, ugyancsak lakoda-
lomban. Viktor nővérének a leánya, Rozika ment férjhez. „Te, sógor 
— mondta Borbély Mihály nővére férjének, Szabó Istvánnak. — Ilyen 
gyenge a pálinkád? Van egy csepp szírszódád? 

— Tréfával élte le életét — ezzel a megállapítással fejezi be a két 
történet elbeszélését a törökbecsei Zombori Ferenc. 

Simogyhoz való vonzódása mélységesen emberi vonás, hiszen itt 
élte le gyermekéveit, itt serdült férfivá, itt találkozott mesemondó min-
taképével. 

Ekkoriban Borbély Mihály már egy újabb életreszóló élmény elé 
tekint — 1913-at írunk, a mesemondó és a mesegyűjtő szerencsés talál-
kozásának éve ez. 

„Nyelvhagyományainkat gyűjtögetve — írja Kálmány Lajos Bor-
bély Mihály meséi elé írt bevezetőjében — 1913. év január hó végén 
Egyházaskéren oly mesemondóra találtam, ki képes volt egy héten ke-
resztül újabb és újabb használható meséket mondani. A hét végén, 
mielőtt a falut elhagytam volna — mert elhalaszthatatlan dologra hív-
ták emberemet —, azt kérdeztem tőle: hogyha máskor, mikor már el-
végezte a sürgős dolgát, eljövök, tud-e még újabbakat mesélni? a kí-
vánt feleletet kaptam: hogy még sok mesét tud. Ekkor már húsznál 
több hagyományt jegyeztem tőle. . . Máskor, mikor folytattam a gyűj-
tést, már több olyan mese került a felszínre, melyet sikamlósságánál 
vagy drasztikusságánál fogva semmiképpen sem lehetett leírni, de azért 
bő szüretje volt a használható meséknek. így jött létre e gyűjtemény, 
mintegy két hét alatt." 

így ír a találkozóról Kálmány Lajos. A mesemondó életének ez a 
legjobban megvilágított szakasza, a Pingált szobák című kötetben is 
bőven van rá utalás, emlékezés. 

Az életút búvárlójának itt nem teremhet babér, ezért csak jelzi a 
fontos eseményt, amely az életrajzi adalékok létjogosultságának is egye-
düli alapja. Legföljebb azt teheti hozzá a tudotthoz, hogy Borbély Mi-
hály abban az évben Gyémánt Ferenc veilbicai tanyásgazda szállásán 
élt mint harmados. 

Borbély Mihály 31 éves ekkor, családos ember, szüleit is ő tar t ja 
el — háza nincs, földje is csak egy-két lánc. Küzd, ha j t ja magát, lábra 
kíván állni. Kálmány Lajosnak is napszámba mesél, kell neki a pénz. 

A kötet, Borbély Mihály 50 meséjével, mint tudjuk, 1914-ben jele-
nik meg Szegeden, mintegy cáfolva a néprajzi gyökértelenségünkről 
vallott elméleteket. Három példány került belőle a faluba: egy a taní-
tóhoz, egy a kántorhoz s egy a mesemondóhoz. Borbély Mihályé is kéz-
ről kézre járt és eltűnt, 1928-ban jutott ismét a nyomára. Végigjárta 
azokat az embereket, akiknek kölcsönadta, bekopogtatott Fehér Pistá-
hoz, Bénák Lajoshoz és másokhoz, végül is Nagy Frigyesnél rábukkan 
a könyvre. 

Kivitte a tanyára, úgy őrizte, mint a szeme világát. Pedig, mint 
tudjuk, írástudatlan volt, ha nem számítjuk azt a néhány írásjelet, ami 
a háború idején ráragadt. 
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Annus lánya Pancsovára vitte azzal a szándékkal, hogy egy hozzá-
értő nyomdásszal bekötteti, de ott ismét eltűnt. Hogy végleg-e, vagy 
lappang-e valahol, nem tudhatjuk. 

A könyv megjelenésének évében kitör az első világháború. A csa-
ládfő bevonul, de a létszám nem csappan, mert ide jön Borbély Roza 
a Csóka melletti Macahalmáról, mivel férje, Csontos András, szintén 
katona. „Szüleimnél húzódtam meg — mondja Roza néni —, nehéz évek 
voltak, nem is tudom, hogyan éltük át." 

Mihály, az egykori huszár, hogyhogynem, trénkocsis lett: vitte a 
municiót, hozta a sebesülteket. „A sebesültekről lemaradt gúnyát össze-
szedte, és ezt hozta haza a gyerekeknek" — emlékszik a régmúlt időkre 
Borbély Roza. 

Mári néni a háború idején Farkas Péter tanító valami ú j fa j ta mód-
szerének alapján megtanult írni-olvasni. Férjének segítség nélkül ír ja 
a leveleket, oktatja a tanító rendszerére, egyre biztatja, fohászkodjon 
ő is neki, könnyű lesz megtanulni. Állítólag jutott is valamire, de meg-
torpant. 

Galíciában, Erdélyben katonáskodik. Pancsován élő leánya egy 
imakönyvet őriz. „Orgonavirágok — olvasom címét — imák és énekek 
a római katolikus hívek használatára". Takácsy Lajos gyulai kántor 
adta ki 1911-ben. Azt mondja, hogy ezt apja hozta ajándékba anyjának 
Erdélyből. 

A törökbecsei Szabó István is emlegeti Erdélyt. Amikor a mese-
mondó Simogyra jött, és történetesen csirkepaprikást főztek neki, akkor 
nekiállt, és kukoricalisztből gancát főzött magának, jó keményet, hogy 
megálljon benne a kanál, úgy, ahogy azt a Kárpátok alatt tanulta. 

— Nem is tudjátok ti, mi a jó — mondta az asztalnál azoknak, akik 
kitartottak a krumpli vagy a galuska mellett. 

Bécsben, a huszárezredben mint tudjuk, nem volt kitől mesét ta-
nulnia. És ott a havasokban, a hegyi pásztoroktól? Vajon a bánáti góbé 
találkozott-e egy székely góbéval? 

Gyakran járt haza, néha szabadságos levéllel, de legtöbbször anél-
kül. A háború utolsó esztendejében is otthon van. Testvére, a Simogyon 
élő Borbély Viktor meglátogatja, és elújságolja neki, hogy útközben az 
állomásokon tüntető tömeget látott. 

— Azt kiadálják az emberek, hogy zivio, zivio — mondta Borbély 
Viktor. 

— Húgom, akkor alighanem vége a háborúnak — a hallottak alap-
ján Borbély Mihály ezt a következtetést vonta le, és még hozzáfűzte 
—, én már vissza nem megyek. 

Ahogy mondta, úgy cselekedett. Egységénél nem jelentkezett, 
A császári és királyi hadsereg trénkocsisa — a törökbecsei Szabó István 
elbeszélése szerint — így fejezte be a háborút. 

Nem sokkal később — 1919 decemberében — s innen, Egyházas-
kértől nem is messze, megszakadt egy érdemes és küzdelmes emberi 
élet fonala: Szegeden meghalt Kálmány Lajos. Utolsó éveit szegény-
ségben, utolsó napjait pedig mindenkitől elhagyatva töltötte. Több na-
pos halott volt már, amikor egy iskolás gyerek rányitotta az ajtót. 
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Bár Borbély Mihály 34 évvel túlélte gyűjtőjét, most már tudjuk, 
hogy Kálmány Lajos halálával végképp elesett a teljes meseanyag 
összegyűjtésének, az élő szóhagyomány értő tanulmányozásának, az 
újramondásnak és az újraalkotás megfigyelésének lehetősége. 

Borbély Mihály az ú j államban úgy folytatta életét, mint ahogyan 
a régiben abbahagyta: gürcölve. Beköltözik a faluba, s mint látni fog-
juk, sokfajta munkába kezd, mindenből pénzt próbál csinálni. Szüleit is 
ő tar t ja el. 

János öccse egy nagy elhatározással nekivág az amerikai útnak, 
kihajózik Brazíliába. 

Viktor változatlanul Simogyon él. Az ő anyagi helyzete a legren-
dezettebb, középparaszti sorban él. 

Roza Péterrévére került. Férje, Csontos András, aki csak huszon-
kettőben, háromévi gyaloglás után érkezik haza Szibériából, rosszul ke-
reső mezőgazdasági cseléd. Mihály nagyon szerette kisebbik húgát, 
gyakran felkereste, és amennyire csak tehette, segített rajta. Nagy ke-
nyeret, fél zsák lisztet, krumplit vitt neki. Egy ízben kisebbfajta, hasz-
nált, csónakos Singer-varrógéppel ajándékozta meg. 

Az utat Péterrévéig kocsival tette meg, azzal, hogy Simogyot min-
dig érintette: itt szállt meg és tartott pihenőt. 

Péterrévéről visszajövet Moholon cserépedényt vásárolt. Főleg má-
zas tejesköcsögöt, leves és főzelék hordására alkalmas nagyhasú szilkét, 
meg néhány korsót, fazekat. Szekerét jól megpúpozta, a törékeny árut 
gondosan szalmába rakta. Amint a komppal megérkezett a bánáti ol-
dalra, megkezdte az árusítást. Vajon a kenyérkeresetnek ezt a formá-
ját is Erdélyben leste el? 

— Gölöncsért árulok, gölöncsért árulok — így kiabált Borbély 
Annus emlékezete szerint az útjába eső falvak utcáin. Ha szerencséje 
volt, már félúton túladott portékáján, és üres szekérrel poroszkált Ver-
bica felé, ha nem, akkor egész hazáig eltartott az árusítás, sőt egy-két 
vargabetűt is meg kellett tenni. 

Ha útja csak Simogyig vezetett, akkor otthon rakta meg kocsiját 
hagymával, krumplival vagy ami éppen volt, és bement vele a török-
becsei piacra egy kis pénzt csinálni. 

A vállalkozó szellemű Boiibély Mihály az első világháború után, 
valamikor a húszas évek elején felcsapott lisztcserélőnek. 

— Maga okos ember, Mihály -— mondta neki Messzinger József, a 
mokrini zsidó boltos, és megtette verbicai megbízottjává. Felvilágosí-
totta, hogy egy mázsa búzáért mennyi fehérlisztet, 'barnalisztet, korpát 
adhat, s mennyi a vám. Mérleget és zsákot is adott neki. 

Ebből a foglalkozásból egy másik született. Akkoriban, tekintettel 
a jugoszláv—román határ közelségére, Verbicára került egy pénzügyőr 
szakasz. 

— Huszonkét finánc jött a faluba, mind nőtlen — emlékezik vissza 
Borbély Annus. A nőtlenség emlegetése azért fontos körülmény, mert 
a faluban nem volt pékség, ennyi embert pedig valakinek el kellett lát-
ni kenyérrel. Nos, Borbélyék vállalkoztak erre, mivel a liszt kéznél 
volt, a pénzből pedig sohasem volt elég. A vállalkozás elég jól sikerült, 
olykor háromszor is sütni kellett a nagy kemencében. Öt darab öt kilós 
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kenyér fért bele. Borbély Mihály már virradat előtt dagasztotta a tész-
tát. Utóbb a falusiak is vásároltak náluk. 

— Mári, adjál már két kiló kenyeret — szólt be hozzájuk egyik-
másik határba induló asszony. 

A kenyérsütés egészen 1927-ig tartott, vagyis mindaddig, amíg Ver-
bicáról ki nem kerültek a Crna Bara-i gyepre, a tanyára. 

Borbély Annus szerint apja Cservenka környékére kubikolni is járt, 
méghozzá kettesben, egyik unokatestvérével, mivel a kocsi-ló mellett 
kellett a gyalogmunkás is. Borbély Vera úgy tudja, hogy egy Pancsova 
környéki töltésen kordéval dolgozott. 

— Ami a világon dolog volt, azt mind csinálta — mondja bátyjáról 
Borbély Roza. — Valahol messze, tán Szerémségben vagy hol, kőtörő-
ként dolgozott az út mellett. Bandája volt, ő volt a bandagazda. A meg-
tört követ az út szélén halomba rakták, ezután kapták a fizetést. Ha 
több volt a halom, több volt a pénz is. Jól kerestek, túl jól. Fel is tűnt, 
hogy gyorsan haladnak, sok a kőhányás. Egy ellenőrzés során széttúr-
ták a rakásokat, kiderült a csalafintaság: a halmokat növesztették, alul 
nagyobb kődarabokat, fölül zúzott követ raktak. A vállalkozó nem 
fizette ki a bért. Sok rimánkodásba tellett, míg új ra törhették a követ, 
rakásba rakhatták és megkaphatták érte a bért. 

Egy időben disznóval kereskedett, meg lócsiszár volt. A verbicai 
Kovács Andrással járták Észak-Bánát vásáros falvait. A sikeres adás-
vétel után testvériesen megosztották a pénzt, majd első útjuk a laci-
konyha irányába vezetett. A csípős birkapörkölt vagy a zsíros cigány-
pecsenye után Ízlett a bor, a prímás is kedvderítő nótákat cincogott, 
így aztán egykettőre bemelegedett a sátoros népség. Csak találgatni 
lehet, hogy a mesemondó nyelve mennyire eredhetett meg, a népi lele-
mény, a furfang és a tréfa forrása mennyire buzgott belőle — a hall-
gatóság legnagyobb örömére. 

A család másfajta emlékeket őriz. A szájhagyomány szerint a ku-
peckedés vége az volt, hogy az áldomást, a zenészeket, mindig a mese-
mondó fizette saját részéből. Lehetséges, persze, hogy ez csak afféle 
kitalálás, hogy az asszony haragja megoszoljon közte és a cimbora kö-
zött. A vásári kiruccanások, illetve a hiányzó dinárok nagy családi per-
patvarokat idéztek elő. Egy ízben Borbély Mihály lesodorta az asztal-
ról a megmaradt papírbankókat: szanaszét repültek a konyhában. Mári 
néni a levesből, a moslékból, a mosogatóedényből és a vizes kannából 
kapkodta ki őket, és egyenként szárítgatta a banyakemencén. 

Vigyázni kellett arra is, hogy a nagy törvényű, ittasan hazatérő 
házigazda előtt mindig idejében kinyissák a nagykaput, mert ellenkező 
esetben nekihajtott, meg aztán nem is nagyon nézte, kit talál el 
ostorával. 

Hirtelen haragú ember hírében állt. A könyvben közölt visszaem-
lékezések is ilyennek állítják elénk. A szajáni Fercsik Etel szemtanúja 
volt, amikor Borbély Mihály még Kerektón, az előle menekülő felesége 
fejéről lekapta a fityulát, és bedobta a kemencébe. 

A hörcsög természetű ember féltékeny volt feleségére, de a más 
asszonyát ő sem vetette meg. Mégis, azt mondhatjuk, szerette feleségét, 
kedves is volt hozzá. 
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— Mi, gyerekek, hárman is eljártunk egy ruhában, de anyámra 
mindég áldozott — mondja leánya, Borbély Annus. — Amerre járt, és 
ahol látott, papucsot vett neki: pirosat is, feketét is, kerek fejűt és kis 
sarkosat, hímezettet és pántlikásat, selyem meg bársony borításút. Volt 
neki egy világoskék is, meg egy ugyanolyan színű ruhája, ebbe ment 
apámmal a bálba. Nagyon szerettek táncolni, nélkülük nem múlt el egy 
bál sem. 

Ezeket a mulatságokat szinte minden adatközlő említi. „Akárhogy 
összevesztek hétközben, vasárnapra kibékültek" — mondja a törökbe-
csei Szabó István. „Öregapámnál, Simogyon ismertem meg, jó táncos 
volt" — emlékszik a mesemondóra a mdlosevói Korponai Imréné, szü-
letett Jónás Ágnes. A szajáni Fercsik Etel is úgy tudja, hogy amikor 
táncoltak, Borbély Mihály nyalta-falta apró termetű feleségét. 

— Apám és anyám nagyon szerettek táncolni — mondja a pancso-
vai Borbély Annus. — A verbicai rezesek mindig előbb kifáradtak, 
mint ők. Régiesen, különtáncolva járták a csárdást, az egyik a terem 
egyik végében ropta, a másik a másikban. Egy ideig ki-ki szabadon 
járta a maga figuráját, aztán apám intett anyámnak, és megindultak 
egymás felé. Amikor a bálterem közepén talákoztak, apám homlokon 
csókolta anyámat. Erről a táncról nagyon híri'kes voltak a faluban. 
A rossz nyelvek ilyenkor azt mondták, hogy „nézd Borbély csókolja 
feleségét, megint verés lesz". 

— Anyám szépen énekelt — folytatja Borbély Annus. — Apám 
kevésbé tudott, ő csak dúdolva kísérte anyámat. Felcsillant a szeme, 
amikor kedvenc nótájára zendített: 

Sudár magas, sudár magas 
a nyárfa teteje, 

Halványsárga, de halványsárga 
annak a levele. 

Én is olyan, én is olyan 
halványsárga vagyok, 

Volt szeretőm egy pirosbarna 
kislány, de már rég elhagyott. 

így élt a Borbély házaspár, a negyvenéves Mihály és a harmincöt 
éves Mári. Szerették és marták egymást, az öröm ritka pillanatait kö-
vette a gyakori bánat, az apró sikereket gyorsan váltották a nagy ku-
darcok, de a gonddal terhes hétköznapok után mindig jöttek az önfe-
ledés pillanatai, a zenés, táncos vasárnapok. 

Sok gyermekük volt. A Crna Bara-i Borbély Vera szerint tizenket-
ten voltak testvérek, a pancsovai Borbély Annus tizenháromról tud. 

Vegyük számba előszőr azokat, akik már nem élnek. Kerektón két 
Erzsike született: az egyik 3 napos, a másik 14 hónapos korában halt 
meg, Piroska Verbicán halt meg, másfél éves volt, Mihályt 1917-ben 
temették, 14 éves korában. A családi emlékezet két koraszülött csecse-
mőt is számon tart. A felszabadulás után Maris Kikindán, Lajos pedig, 
akinek meséi apja kötetében jelentek meg, másfél évvel ezelőtt, 1975 
októberében Crna Barán halt meg. 
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A 13 Borbély utód közül 5 még él. 
István Brazília polgára, Sao Paolo lakosa. Nyugdíjas, húsgyári 

munkás volt. Évente egyszer karácsonykor jelentkezik egy-egy lappal 
a családnak. 

Mihály németországi lakos, bútorgyári rakodómunkás. Egy-két év-
vel ezelőtt járt itthon. 

Annus Pancsován, Vera Crna Barán, Etel pedig Kikindán él. 
Ezzel a számbavétellel akár le is zárhatjuk Borbély Mihály életút-

jának egy szakaszát, amely az első világháború befejezésétől eltartott 
egészen 1927-ig. Ezt az időszakot két sikertelen nekibuzdulás, két ame-
rikai utazási szándék közé is zárhatjuk. Az első kísérlet a húszas évek 
elején volt. Öccse, Borbély János feleségével és két gyermekével ekkor 
vág neki a tengerentúli nagy útnak. A sokgyermekes Borbély Mihály 
bizonytalankodik, kétségek gyötrik: mit csinál idegenben a nagy család-
dal? Végül is itthon marad, csak fia, István kelt útra Borbély Jánossal 
együtt szerencsét próbálni. Ő az előőrs, a felderítő, ha megveti lábát, 
jöhetnek utána a többiek. 

A kiábrándulás keserűsége adta az emberek kezébe a vándorbotot. 
A belgrádi király ugyan földet ígért, de a bécsi császárnál többet nem 
adott, csak éppen annyit: a szegénységet. Nikola Gacesa történész az 
1919—1941 között végrehajtott bánáti földreformról és kolonizációról 
írott könyvében (Újvidék, 1972) a magyar nemzetiségű szegénység ki-
maradását a földreformból szoros összefüggésbe hozza az amerikai ki-
vándorlással. 

Az óceán túlsó feléről sűrűn jön a levél, itthon a családi levélíró 
szerepét Mári néni tölti be, aki, mint tudjuk, az első világháború ide-
jén megtanult írni-olvasni. 

Elérkezik az 1927. esztendő. Borbély Mihály minden vagyonát 
pénzzé teszi, útra készen áll, de Amerika helyett csak a szomszédos Fe-
ketetóig, vagyis Crna Baráig jut el, a falu széli gyepre, ahol gyorsan 
egy kis tanyát tákol össze, félig cseréppel fedi be, a másik felét, az 
istálló feletti részt, sárral tapasztja be. 

A megtorpanásnak több oka van. Kettő a tengerentúlról érkező 
levelek tartalmából olvasható ki, illetve pontosabban abból, amit ezek-
ből a levelekből a családi emlékezet megőrzött. 

Az egyik arról tudósított, hogy Amerikában majd intéző rendezi 
ügyeiket, amire mesemondónk állítólag azt találta mondani, hogy ha 
életük felettt ott is ispánféle rendelkezik, akkor nem megy. A grófi 
majorságban eltöltött évek során, úgy látszik, jól megismerte az ura-
dalmi intézőket. 

A másik ok több levélből hámozható ki. Az egyikben István elpa-
naszolta az otthoniaknak, hogy rosszul megy a sora, mire a válaszlevél-
ben Mári néni hazahívta, sőt, kilátásba helyezte, hogy pénzt küld neki, 
hogy megvehesse a hajójegyet. István az egyik lehetőséget meg a má-
sikat is elutasítja, és valami olyasfélét ír, hogy szégyellné magát ott-
hon, hogy legény létére nem sikerült neki. 

Borbély Mihály fia tehát, aki annak idején előőrsnek, kémlelőnek 
ment ki, saját sorsát is csak nagy nehézségekkel kormányozta el. Gyen-
ge támasza lett volna az útra kelő Borbély családnak. 

91 



Súlyos, tragikusnak is mondható év ez. Az emberi megtorpanást 
anyagi összeomlás kisérte. Sok jel mutat arra, hogy Borbély Mihály el-
adósodott és tönkrement. Az amerikai út afféle szalmaszálnak, vágy-
álomnak tűnik, meg lepelfélének, amivel a család igyekezett eltakarni 
baját a kárörvendő falusi közvélemény előtt. 

Az eddigiek során már kirajzolódhatott Borbély Mihálynak a moz-
gékony, az ügyeskedő, a mindenből pénzt csináló embernek az alakja. 
A dinárt nehezen kereste meg, sok kellett, nagy volt a család, de olykor 
könnyen a nyakára lépett. Könnyelműnek nem mondható, bár nem tar-
tozott a fukar, a gyűjtögető, a magától mindent megvonó parasztem-
berek sorába. Az italt nem vetett meg, szerette a társaságot, a mulato-
zást — a vidám életet. A szegénységből mindenféleképpen menekült 
volna, ide-oda kapkodott, ezt is, azt is csinált. 

Messzinger Józsi, a mokrini boltos biztatására pénzt vett fel tőle, 
és megbízásából kiadta a rászoruló verbicai földműveseknek — az ú j 
búzáig, uzsorakamat ellenében. Legtöbb esetben azonban, jóhiszeműen, 
váltó nélkül adta oda, olykor kocsmában, borozgatás mellett. Volt aki 
később letagadta, hogy valaha is kapott tőle, volt, akinek egyszerűen 
nem volt miből visszaadni. Az ő váltója viszont ott volt hitelezőjénél, 
Messzinger Józsinál, aki behajtotta raj ta a váltóadósságot, amikor elér-
kezett az ideje. 

Akárhogy jött is a baj —, itt volt, s jó ideig el sem mozdult Bor-
bély Mihályék mellől. 

A ház árából valamennyi készpénz meg egy lánc földjük maradt, 
ezzel kezdtek ú j életet a sebtében felépített Crna Bara-i tanyaházban. 
Bent lassú tűzön szárították a sárból, téglából, cserépdarabokból fris-
sen rakott kemencét, de hogy, hogynem, mégis összedőlt. A munkából 
este hazatérő Borbély Mihály szapora káromkodás között rakta újra a 
pislákoló mécses fénye mellett. A kenyérsütést emiatt el kellett halasz-
tani, pedig a kenyér elfogyott már. Kint zuhogott az eső, koromsötétség 
szállt a gyepre. „Nagyon szerencsétlennek éreztük magunkat" — mond-
ja Borbély Annus visszaemlékezve a nehéz napokra. 

1927-et írtak ekkor. Borbély Mihály negyvenöt éves, felesége 
negyven. 

Egy kis szerencse pártol hozzá, mert egy Makóra költöző verbicai 
asszony, Fekete Fodor Gunda felkínálta neki három lánc gyepföldjét 
kilencezer dinárért. Megállapodtak, és Borbély Mihály megvette tőle a 
földet. 

Hogy mi ebben a szerencse? Nem sok. Csak az, hogy Gunda néni 
nem kér tőle készpénzt, megelégszik azzal, ha az adósságot havonta tör-
leszti a törökkanizsai bankban. 

Szegény embernek szegény a szerencséje is. 
— Mi lányok elszegődtünk cselédnek Kikindára — meséli Borbély 

Annus. — A 16 éves Maris egy orvosnál szolgált 250-ért, én egy szerb 
papnál 150-ért. Tizennégy éves voltam. A legfiatalabb, a 11 éves Vera, 
egy özvegy boltosnánál cselédeskedett havi 100 dinárért. Anyám min-
den elseje előtt egy nappal bejött a városba, felvette keresetünket, 
apám pedig minden elsején vitte az 500 dinárt a törökkanizsai bankba, 
hogy törlessze Gunda néninek az adósságot. 
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— Egyszer anyánk, nem tudom, miért, néhány napot késett. Mi 
kaptuk kézhez a pénzt, és elmentünk ruhát vásárolni. Szép gyapjúszö-
vetet vettünk, világossárgát, ujjnyi zöld csíkkal. Harminckét dinár volt 
métere. Még arra is emlékszem, hogy Homonnai Anna varrta meg. 
Anyám néhány nap múlva jött, és sírva ment vissza. Egyre azt hajto-
gatta kétségbeesetten, hogy most mit visznek a törökkanizsai banka. 

Nehéz évek következtek. Gunda néni három lánca, egy saját ja és 
egy Ágnes nevű rokon egy lánc földje mellé egyre több árendás, feles 
föld kerül, köztük törökkanizsai és oroszlámosi gazdáké. Olykor 30 lánc 
földön is dolgoztak. 

— A kukoricatörés hat hétig tartott — mondja Borbély Annus. — 
Anyánk estefelé hazament, hogy ellássa a jószágot, és főtt ételt készít-
sen. Mi kint maradtunk a földeken. Apám keveset aludt, kora hajnal-
ban már vágta a szárat. Bennünket is korán keltett, hogy kévét kös~ 
sünk. Vadmuharral kötöttük össze, a lábunkhoz csapkodtuk, hogy a 
föld kihulljon a gyökér közül. Majd rakásba hordtuk a kévét, apám pe-
dig kúpokba rakta. Mire anyánk kijött, elkészültünk. Ettünk — a le-
kötött fazék melegen tartotta a levest, anyánk olykor rétest, kelt kalá-
csot is sütött — és újra kezdtük a törést. From Martin, egy rafinált né-
met gazda néha leitatta apámat, s ilyenkor, másnap, az ő földjén törtük 
a kukoricát, velünk dolgoztatta le a pálinkát. 

— A kukoricaszárral fűtöttük télen a banyakemencét — mesélte 
másik leánya, Borbély Vera. — A kukoricacsutkát is összeszedtük, ka-
zalba raktuk. Ezzel meg a szárral az épített tűzhelyben tüzeltünk. Ha 
már ez is elfogyott, akkor úgy délfelé anyánk rászólt az egyik gyerek-
re: „Szedjél árvaganét a pusztán, majd főzünk levest". 

A gyerek, akinek a parancs szólt, tudta a dolgát, vette a nagyko-
sarat, és összeszedte a napon száradt tehénürüléket, vagyis az árvaga-
nét. Ebből bőven akadt, mert a falusi csordát a tanya előtt hajtották 
el, meg a legelő is közel volt. Olykor nap közben megfordították, hogy 
száradjon, néha pedig egész nap hordták a padlásra, hogy télen is le-
gyen tűzrevaló. 

A dudvát formába préselték, mint a téglát. Ezt is napon szárították, 
és ezzel tüzeltek nagymosáskor a katlan alá. 

Roza néni, Borbély Mihály húga meséli, hogy egy tanyaszéli fán 
összekaptak Borbélyék. Mári néninek kellett volna a tüzelő, Lajos fia 
pedig megkötötte magát, nem hagyta kivágni. „Nem adom a fát — 
mondta —, szántáskor hűvösében kifoghatok és én is megpihenhetek 
alatta." 

Sorsuk későbbi jobbra fordulását az állattenyésztésnek köszönhe-
tik. A második világháborút megelőző években már három-négy koca 
van a tanyán, borjúkat, üszőket nevelnek. Húsz-harminc birka mindig 
volt a ház körül. A gyepen 200—300, olykor 400 szárnyast tartottak. 
Hetven—nyolcvan libát tömtek — nagy munka volt ez. Mihály is se-
gédkezett, az egyházi ünnepek előtt egészen Szabadkára vitték eladni. 
Az utat kocsival tették meg. Pulykával, csirkével Kikindára, Zentára, 
Mokrinba jártak. 

Borbély Mihály nem lett volna Borbély Mihály, ha sok minden 
mással is nem próbálkozott volna. 
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Kukoricából és rozsból pálinkát főzött magának, de másnak is. 
„Egyszer rajtacsípték — mondja Borbély Annus —, elvették tőle a réz-
csövet, és a Crna Bara-i községi bikaistálló padlására tették. A kisbíró, 
aki a mesemondó embere volt, egy alkalmas pillanatban egy másfajta 
csövet csempészett oda, a jót meg elhozta apámnak, úgyhogy tovább 
főzhette a pálinkát, amikor pedig jóba lett Simo Legetic fináncszem-
lésszel, már titkozlóznia sem kellett." 

Testvére, Borbély Roza egy kicsit másképpen emlékezik az esetre. 
„Kisüstje is volt — mondja —, de tiltott pálinkafőzésért feljelentették. 
Mihályt szerették az emberek, a községházáról is ment az üzenet hozzá, 
hogy gyorsan takarítsa el az áruló nyomokat. így aztán a valamivel 
később kiszálló hivatalos közeg semmit sem talált. A fejleientőt kohol-
mányért és a hatóság félrevezetéséért megbírságolták, sőt, jól el is 
verték." 

A váratlan fordulaton, a népmesei csattanón, Borbély Roza jót de-
rül, pedig ki tudja, hányadszor mesélte már el. Hiába, ha a szegény 
ember igazsága kerekedik felül, annak még az emléke is szép. A szó 
továbbra is az övé: 

— A környéken a libavirágot is felvásárolta. Mindjárt fizetett, 
nagy zsákokba rakta és vitte a szárítóba. 

(Ezen a vidéken libavirágnak nevezik a szikes puszták száraz le-
gelőin dúsan termő gyógynövényt, a kamillát, illetve az orvosi szék-
füvet.) 

— A székfüvet — mondja Borbély Vera — Mokrinba szállította. 
Egy nap olykor kocsijával kétszer fordult. Ha netalán ott azt mond-
ták volna neki: „Borbély bácsi, holnap csak egy fuharral hozzon", akkor 
a szajáni Domba-féle szárítóba is vitte áruját. 

Ehhez a kenyérkeresethez is fűződik egy történet, amely csalafin-
taságával megvilágítja az életben csetlő-botló, felemás helyzetekből 
kiutat találó szegényember alakját. A mesemondó húgának elbeszélése 
szerint ez így történt: 

— Kikindán egy kisasszony elveszítette aranyóráját, és Borbély 
Mihályt fogta gyanúba. A rendőrök bekísérték. Nem találtak nála sem-
mit, de azért a pincébe zárták. Szerbül nem nagyon tudott, amit tu-
dott, azt erre az alkalomra mind elfelejtette, és magyarul hangoskodott, 
hogy engedjék ki, a lovak egyedül maradtak az utcán, meg egyébként 
is az ártatlan embereket nem lenne szabad bezárni. A lármázó embert 
az őrsparancsnok elé vitték, ú j ra megmotozták, és zsebében megtalál-
ták a vágott dohány néhány szálát. 

— Cekaj ti, cekaj ti — fenyegette meg a hatalom embere a mese-
mondót, és a bűnjelet, az asztalra, egy zsebkendőbe tette. Ebből, ugye, 
arra lehetett következtetni, hogy a gyanúsított vétett az állam dohány-
egyedárusága ellen és valamilyen büntetést érdemel, verést minden-
képpen. Borbély Mihály azonban egy óvatlan pillanatban az asztalhoz 
lépett, és a bűnjelet a zsebkendőből az olajos padlóra rázta. Nagy kia-
bálás támadt erre, a rendőr szerbül, a mesemondó magyarul mondta 
a magáét. 

A családi hagyomány szerint Borbély Mihály erősen megkötötte 
magát: a pincébe le nem viszik többé, ő ártatlan, neki haza kell menni, 
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és kész. A tülekedésben még a rendőr grabancát is elkapta azzal az erős 
elhatározással — mint ahogy hazatérése után otthon elmesélte —, hogy 
vagy ő, vagy a rendőr. Végül minden jóra fordult, büntetlenül haza-
engedték. A históriáról a Borbély utódok nem tudnak. Úgy látszik, nem 
kötötték a gyerekek orrára. Csak Borbély Annusnak dereng valami, 
hogy apja talált valamit a libavirág-zsákban, és emiatt behívták kihall-
gatásra Kikindára. 

A tilos dohányról alkotott rendőri feltételezés, persze, pontos volt. 
Olyan nagy ész nem is kellett hozzá, mert akkoriban minden falusi 
ember szűzdohányt szívott. Borbély Mihály szenvedélyes dohányos volt, 
ha hinni lehet a visszaemlékezéseknek, 11 pipa közül válogathatott. 
„Egy jó tajtékpipáért elment Jázovára — mondja Borbély Annus —, 
és képes volt egy malacot adni érte." 

Borbély Mihálynak dohányvágója is volt. Szajánból hozták neki 
a leveles dohányt. A deszkából és a csuklósan rászerelt, le-föl mozgat-
ható késből álló szerkezetet esténként vette elő. Ilyenkor gondosan be-
sötétítették a tanya ablakát. A falusiak közül többen nála vásárolták 
a dohányt. 

A fuvarosságról Crna Barán sem mondott le. Ez a jövedelemforrás 
mindig fontos volt neki. Az ottani Pollák nevű boltosnak dolgozott, de 
ez a fuvarok számával be akarta csapni, mire Borbély Mihály jól hely-
benhagyta, beverte üzletablakait. A boltos pert indított ellene, ezt a 
mesemondó ügyvéd nélkül megnyerte. Az ügyet a törökkanizsai bíró-
ság tárgyalta, de az irattárban nincs nyoma. 

A házról, a tanyaudvarról, illetve az ottani állattartásról már tör-
tént említés. Hadd szóljak most néhány szót környékéről, a tanya bel-
sejéről, lakóinak életmódjáról. 

— A tanyaépület ugyan a falu szélén, a gyepen volt, de nem fére-
eső helyen — mondja Borbély Vera. — Mellette nyári út vezetett a 
kövesútra. A tanyavilág népe, ha elindult Mokrinba vagy Monostorra, 
előttünk ment el. Dobó Ferkóék és Losoncz Simonék voltak a közvet-
len szomszédaink. 

A közelbe még 20—30 tanya volt, némelyik lakójáról a továbbiak 
során még lesz szó. 

A háznak két szobája, és egy nagy gangja volt, a konyha és a 
kamra mellett. A padlózat döngölt földje sima és mázolt, a törekes sár-
tapasszal bevont falak egy kissé hullámosak. Tudjuk már, hogy az egyi-
ken a házigazda huszáregyenruhás képe lógott. A szobákban, a falak 
mellett szalmazsákok meg támlátlan, gyalútlan deszkából összerótt 
priccsek. A gangon is fekvőhely van, nagy a család. 

— Egyik-másik szalmazsákon három gyerek is aludt — mondja 
Borbély Roza —, de meleg gyapjútakarója mindenkinek: volt. 

Mári néni, a ház asszonya, a gyapjúfonálból még nagykendőt, 
szvettert, fuszeklit és harisnyát is kötött. A 20—30 birka gyapjújából 
futotta paplanra, sőt még eladásra is. 

Bolti méterárut ritkán vásároltak, esemény volt, ha hozzájutottak. 
A szövetet is házilag állították elő. A gyapjút a mokrini szerb asszonyok 
kifésülték, Mári néni a kallantyús orsóval megfonta, majd ismét vissza-
került Mokrinba, ahol mintegy 60 centiméter szélességű anyagot szőttek 

95 



belőle, amit aztán Karlovára vitték simítani és puhítani. A környéken 
ugyanis csak ebben a faluban volt hengeres mángorló. Ilyen, házilag 
készített gúnyában láthatjuk Borbély Mihályt egy ismert, mindeddig 
egyetlen fényképén — csizmában, pipával a kezében, jobbján Mári 
nénivel. 

— Apám szeretett jól élni — mondja Borbély Annus, értve ezen, 
hogy az erős kosztot kedvelte. A második világháborút megelőző évek-
ben már nagy hízókat vágott, olykor nyáron is a kés alá került vala-
melyik süldő, aminek a húsát aztán lesütötték. Kedvenc eledele volt a 
csirkepaprikás, a túrós csusza, a krumplis tészta, sok hagymával. 

A szobában egy 25 literes hordóban bort, egy 5 literes fonatos pa-
lackban pedig pálinkát tartott. Ha kifogyott, elment Zákány János já-
zovai szőlősgazdához, és megtöltötte az egyiket is, meg a másikat is. 
így aztán ismét volt mire rájárni a szobába. 

Olykor-olykor benézett a Crna Bara-i Makszi-féle kocsmába, a 
a szélmalom közelében. Itt egyszer egy Pintér nevezetű verbicai tanyás-
gazda, virtusból leharapta a szűk nyakú pálinkás fityók fejét és kiköpte. 
Az semmi — mondta állítólag hősünk —, leharapta ő is, fogai között 
pedig szinte porrá őrölte. Pintér is megcsinálta ugyanezt, sőt le is nyel-
te, mire Borbély Mihály abbahagyta a vetélkedést, mondván, hogy 
„ilyen bolondot már nem teszek." Pintért másnap beszállították a kikin-
dai kórházba. 

Borbély Annus, aki ezt a történetet előadta, még hozzáfűzte, hogy 
apja, egy híján, mind a 32 fogát a sírba vitte. 

Rossz természete többször Crna Barán is kiütközött. Egy ízben, a 
tanyai élet első hónapjaiban, a felesége irányába repülő kés a gyerekek 
mellett fúródott le, a homokozóba. Verbicán az ittasan hazatérő házi-
gazdát, tudjuk, nyitott kapuval kellett várni, itt a tanyán a kifogásnál 
kellett segédkezni. Felesége ezt mindig meg is tette, de alighogy levette 
a nya'klót, máris futott a verés elől a szomszédba, Túri Pistáékhoz. Egy 
bizonyos idő múlva Túriné, Patyik Mária, kikémlelte a helyzetet. Ha 
Borbély Mihály lefeküdt, Mári néni jöhetett haza, de ha a gazdát a ház 
körül találta, akkor el kellett tűrnie, hogy legorombítsa leskelődése 
miatt, meg azért is, hogy feleségét ismét elrejtette. 

így múltak a Crna Bara-i napok, hol szépen, hol csúnyán. A gye-
rekek lassan-lassan elhagyták a házat. Ok sem jártak iskolába, legföl-
jebb néhány osztályt, többen ma is írástudatlanok. A lányok Kikindán, 
Belgrádban, Kragujevácon, és még ki tudja, hol cselédeskedtek, a fiúk 
közül egy sem tanult mesterséget. Időközben kitört a második világ-
háború is, a nincstelenség újra rátört a Borbély családra. — Annus leá-
nya — aki korábban Szerbiában szolgált, majd Pancsovára költözött — 
a kendergyárban dolgozó fér je után havonta 3 kilogramm hulladékot 
kapott. Ebből jut haza is, az öregeknek: alsóneműt, lepedőt, törülközőt 
csinálnak belőle. Borbély Mihály fia, ifj. Borbély Mihály, a németek 
szolgálatába lép, hipórendőr lesz. 

Más híradásom, ebből a korszakból nincsen. 
Hogyan fogadta a mesemondó a felszabadulást, a néphatóságot, 

hogyan vészelte el a felvásárlás korszakát, el tudott-e igazodni a vál-
tozó világban — erről faggatom Kalmár Mátyást, a Crna Bara-i nép-
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bizottság egykori elnökét. Ő is cselédsorból, a majorságok világából jött, 
akárcsak a mesemondó. Terjáni származású, vagyis az egykori Lőrincz-
falváról való. A házakat itt 1956-ban lerombolták, lakói beköltöztek a 
környező falvakba, ezeknek gyermekei pedig mesterséget tanultak, gyá-
rakban helyezkedtek el. Terján helyét egy harangláb hirdeti, emlékét 
pedig egy játékos népdal őrzi, amelyet még Kálmány Lajos gyűjtött a 
múlt század végén, és amelynek sorai szinte megjelölik a Borbély-féle 
szegényemberek vándorlásának egy-egy állomáshelyét ezen a tájon. 

Csóka, Szanád, Bijodra, 
Cernabara, Verbica, 
Monostor és Terján, 
Tennap jártam Nemacskán 
Ott ötték meg a sütt tököt 

/a patkán. 

— Gyerekkoromban Nemacskán is jártam, most már ez sincs meg — 
mondja Kalmár Mátyás. — Az egykori település a Zenta—Csóka híd 
közelében, a bánáti oldalon, egy dombon volt. Helyén volt almáskert 
terül el. 

Kalmár Mátyás nyitott szemmel járt a Léderer-féle birodalomban, 
már a felszabadulás első napjaiban tudta, hol a helye: 1944 októberében 
népfrontelnök Monostoron, 1951-ben népbizottsági elnök Crna Barán. 
Feleségével, két lányával 10 évig dolgozott termelőszövetkezetben. Most 
községi küldött, felesége pedig tartományi. 

Mit tud ő mondani Borbély Mihályról? 
— Nem volt kényszerítve semmivel — mondja Kalmár Mátyás, 

utalva arra, hogy mint szegényparasztnak nem volt beszolgáltatási kö-
telezettsége. — A legelőért sem fizetett semmit. 

Negyvenöt tavaszán — ezt Borbély Annustól hallottam — a birká-
kat őrző Borbély Mihály arra lett figyelmes, hogy tanyája körül orosz 
katonák futkosnak, puskájukkal hadonászva. Közelebb ment hozzájuk, 
és látja, hogy a tyúkokra vadásznak. Tört szerbségével, Galíciában rá-
ragadt orosz tudásával szót ért velük, meggyőzi őket, hogy a szárnya-
sokra kár golyót pazarolni. Pipipi, pipipi — hívogatta csendesen a meg-
riadt tyúkokat az ólba, és ott négyet megfogott. A katonák nyomban 
kicsavarták a nyakukat, ott a helyszínen megfőzték, és el is fogyasz-
tották, a jóindulatú vagy éppen óvatos „házján" pedig a hátizsákukból 
elővett ruhaneműből három nyalábot kapott. 

— Kemény ember volt Borbély Mihály — adom át ismét a szót 
Kalmár Mátyásnak. — Szomszédjával, Hudi Lajossal, a vetésbe bitan-
goló szárnyasok miatt csúfosan összecsapott, aminek a vége az lett, hogy 
egymás libáit agyonütötték. Mihály hozzám jött, mint községi bíróhoz, 
hogy tegyek igazságot közöttük. Hogy a pereskedést elkerüljék, ke-
zembe vettem az ügyet, és 25—25 dinárral büntettem őket. Ez az összeg 
akkoriban két napszámnak felelt meg. Borbély Mihály ebbe beletörő-
dött, de Hudi Lajos felesége, Szollár Rózsi igazságtalannak tartotta, és 
a járásnál panaszt tett ellenem, mondván, hogy jogtalanul büntetem az 
embereket, a pénzt pedig megtartom. A járásból kiszállt bizottság meg-
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állapította, hogy erről a pénzről — mert több ilyen ügyem volt akko-
riban — tudott a népbizottság, a kasszában volt. Az így befolyt pénz-
ből készítettük — példának okáért — az újévi ajándékcsomagokat az 
iskolás gyerekeknek. Megvettük a lisztet, a cukrot, az asszonyok pedig 
önkéntes munkával kalácsot sütöttek. A bizottság azt is megállapította, 
hogy az ügyintézésnek ez a módja helytelen, attól kezdve az efféle 
ügyek oda kerültek, ahová valók: a községi bíróságok meg a szabály-
sértési bíróságok hatáskörébe. 

A székfű virágzásakor Borbély Mihály gyűjtőterületén is olykor 
megjelentek a jázovaiak. Motorral jöttek, és ha nem vették észre őket, 
egykettőre letarolták a gyepet — mondja Kalmár Mátyás. Ilyenkor 
Borbély Mihály Lajos fiát menesztette a községházára azzal az üzenet-
tel, hogy gyorsan jöjjenek a csőszök, mert itt vannak a jázovaiak. 

Együtt lapozgatjuk egy negyedszázados jegyzőkönyv elsárgult lap-
jait, abból az időből, amikor Kalmár Mátyás népbizottsági elnök volt. 
1951. augusztus 6-án keltezett, s arról számol be, hogy a Crna Bara-i 
népbizottság ülésén, amelyet este 9-től 11-ig tartottak, megvitatták a 
JKP KB határozatát az igazságszolgáltatásról, a törvényesség fokozá-
sáról, döntöttek a gyapjú, a hús és a gabona felvásárlásának meggyor-
sításáról és egy ú j tanterem megnyitásáról. Számunkra most a 3. számú 
napirendi kérdés az érdekes: Milos Conic és Borbély Mihály kérvénye. 

Milos Conic monostori lakos kocsmanyitási engedélyt váltana, de 
nem kapja meg, azzal az indoklással, hogy büntetett előéletű, részeges 
és adóhátraléka van. Borbély Mihálynak engedélyezte a népbizottság, 
hogy tanyáját lebontsa, és az épületanyagból házat építsen Verbicán. 

Történetünk hőse ekkor 69 éves. Népes tanyája már régóta csendes: 
szüleit eltemette, gyermekei szétrebbentek a nagyvilágban. A népbi-
zottsági engedély alapján a tanyaiház is eltűnik a gyepről. Helyén most 
egy szép, fiatal fa nő. Kettő is volt, de a nagyobbikat ismeretlen tette-
sek kivágták. 

Ételnél, legfiatalabb lányánál húzódik meg, akkoriban Verbicán élt. 
Az ő házához hozzáragasztottak még egy szobát, itt élnek az öregek, 
Mihály és Mári, egészen a haláluk órájáig, csendben perlekedve egymás-
sal és önmagukkal, de legfőképpen vénségükkel. 

Ebben az időszakban, 1952-ben talán, készül róla az utolsó fénykép 
— a második, amá valaha is előkerült. Erre az alkalomra Borbély Mihály 
ismét csizmát húz, egyébbként naphosszat gumibocskorban jár. A nagy-
szülők az unokák körében vannak. Balról két ükunoka: Borbély Piroska 
és Marika látható, tőlük jobbra pedig Etel gyerekei: Etus, Annuska és 
Ferenc. Az utóbbi Szabadkán él, és őrzi Borbély Mihály egyik taj ték-
pipáját. Vajon meséit megtartotta-e emlékezetében, a Pingált szobákat 
kézhezvette-e már boldog izgalommal? 

A fényképet Karacsov Lajos törökkanízsai fényképész készítette. 
Borbély Mihály az utolsó napig talpon volt. Húga, Borbély Roza, 

két héttel halála előtt látogatta meg. Jól Ibírta magát, de az utóbbi idő-
ben rossz alvó volt, éjjel felébredt, és rágyújtott . Lánya, Borbély Vera 
szerint, egyre jdbban köhögött. A gyógykezelést nem ismerte, nem igé-
nyelte, de ilyesmire nem is volt alkalom, mert se Verbicán, se Crna 
Barán orvos nem volt. Feljegyezték róla, hogy a második világháború 
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előtt leesett egy tökkel megrakott kocsiról, és lábát törte. Orvoshoz 
ekkor sem ment, egyedül gyógyította magát — sánta maradt. Csak néha 
vágott neki eret a falusi borbély. 

Utolsó napjáról Borbély Annus elbeszélése alapján számolhatok be. 
Fél 9-kor kelt fel, sült szalonnát evett, ecetben savanyított dug-

hagymával, de mindjárt vissza is feküdt. Délután 3-kor felesége költö-
gette, de azt mondta neki, hogy hagyja pihenni. Estefelé ú j ra biztatta, 
keljen fel, etesse meg a jószágot, mire ő mordult egyet, azt mondván, 
hogy „tőletek még pihenni se lehet", és rászólt feleségére, hogy nyisson 
ablakot, mert nem kap levegőt. 

Amikor Mári néni később lámpást gyújtott, és bevitte a szobába, 
az ágy irányából hörgő hangokat hallott. 

— Apád haldoklik — mondta riadtan a hazatérő Etel lányának. 
Valakinek eszébe jutott, hogy Vera leányát és Lajos fiát is hívni kel-
lene. Az értesítéssel Mihók Józsi szomszéd sietett gyalogszerrel a 6 kilo-
méterre levő Crna Barára, gyermekei onnan szinte futólépésben 
érkeztek. 

— Álmos vagyok, nem látok — mondta mesemondónk, a még min-
dig lihegő Borbély Verának. 

Ezután már csak egyszer szólalt meg, ezt mondta: 
— Halljátok, minden sötét előttem, ha nyitva, ha csukva a szemem. 
Ezek voltak utolsó szavai. 1953. március 21-én, szombati napon, este 

8 órakor halt meg. Másnap, vasárnap délután temették el Verbicán. 
(Az eddigi források halálának napját március 25-ére teszik. Az 

anyakönyvi bejegyzés szerint március 21-én halt meg.) 
A temetővel szemben lakó 76 éves Kocsis Mihály kalauzol a sírhoz. 

Szép fasor között haladunk, mindenütt rendezettség, gondozottság. Kísé-
rőm ugyan makói származású hagymás, de udvarában cement, sóder 
és műkő tornyosodik, mivel mostanában sírfaragással foglalkozik. Tele 
van már velük a verbicai temető, ő készítette el Borbély Mihály sír-
kövét is. 

„Itt nyugszik Borbély Mihály, élt 71 évet — olvasom a feliratról — 
és neje, Pataki Mária, élt 69 évet. Emeltették családjai." 

A felirat, mint tudjuk, nem pontos, Mári néni 73 évet élt, nem 69-et. 
De hagyjuk ezt, tisztelegjünk illő módon a nagy mesemondó emléke 
előtt. 

Borbély Mihály félszáz meséje „a jugoszláviai magyarság még nem 
minden részletében feltárt néphagyományának egyik legértékesebb kin-
cse" — írja róla a mesegyűjtemény utószavában Katona Imre. 

Ezzel a kinccsel 60 évvel ezelőtt ajándékozott meg bennünket elő-
ször Borbély Mihály, most, a Pingált szobákkal másodszor is. 

Fogadjuk el tőle, legalább most, negyedszázaddal a halála után. 
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