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Emlékek a régi faluból
Itta DANCS JÚZSEF

A SZÜLÖFALU, ahol járni és gondolkodni kezdtem, ezernyi emlékkel, 'mil
Hónál is több apró ajándékkal halmozott el, amelynek valódi értékét csak most,
hatvanöt évesen tudom igazán becsülni. A szülőháztól a hétríókos íróasztalíg,
ahol ezeket a sorokat írom, hosszú volt az út. E hosszú útból talán a legszebb,
szakasz, az Acson eltöltött húsz és egynéhány esztendő volt a legnehezebb,
"leg"-ekben leggazdagabb ... Papírra vetek belőle néhány emléket.

KÖZÖS KÚT ÉPOL. Azt hiszem, 1913-ban született az elhatározás, hogy á
Jegesi út és a Péró találkozásánál levő öreg kutat, míután a víz elszökött be
lőle, kímélyítík, Vagy húsz család vett részt a munkában, közöttük apámélc is.
Az első teendő az volt, hogyafogattai rendelkező "kúttársak" követ hordtak
a Bum-bum kút felett húzódó római őrhely romjaiból. Ezt követően elkészült
a vörösfenyőből hatszögletűre . ácsolt alsó rovatag, majd pedig hozzáláttak az
öt-hat méter átmérőjű gödör kiásásához.

Osz volt (ilyenkor alacsony a vízállás), és én a többi hasonló korú gye:
rekkel ott lábatlankodtam a kútásók között. Ott 'figyeltem meg először, hogy
ennek a munkának is megvan a parancsnoka, az ezermester Hegedús Péter
személyében, aki a .gyepsoron lakott.

A kútásók addig mélyítették a gödröt, míg a víz fel nem fakadt. Akkor
Hegedús Péter hozzáfogott az alsó rovatag süllyesztéséhez, de. csak jó egy méter
átmérőjű gödröt ásott, melyben lassan eltűnt a vörösfenyőből barkácsolt alsó
róvatag. Ezt az erős ácsolatot már derékig érő vízben, folytonos vízmerés köze
pett helyezte el Hegedús Péter. Azután kezdődött a falazás, amelyet az alsó rova-:
tágra alapozva, terméskőből rakott a kútásó. A falat mészhabarccsal ragasz
tották össze, és külső peremét alaposan bedöngölték földdel.

Külön munkát jelentett a kútágas, a kútgém és a sudárfa méretezése, De
ehhez is értett Hegedús Péter, aki olyan jól állította be a vízhúzó szerkezetet,
hogy a nyolc-tízévesek is könnyedén engedték le a sudárfát és húzták fel a
kallantyús vödröt a tíz-tizenkét rnéter mély közös kútból, ami jó fél évszázadig .
biztonságosan látta el ivóvízzel a környéket.

VíZIMALMOK, MOLNÁROK. A Concó-patakra építve, Dancsnagyapám el
beszélése szerínt, a XIX. század első felében még hét vízimalom őrölte a búzát
és rozsot, árpát és kukoricát. A hét közül en már csak kettőben őröltettem

a Regensburger malomban meg a Bodza malomban, Viszont két másik ma
lomromr-a emlékszem. Az egyiket Rosszmalomnak hívták, és ott állt, ahol az alsó
szőlőkriél a tehénlegelőre lép ki a Concó-patak, Gverekkoromban ide jártunk
kendert áztatni; akkor a malom cölöpei, falrészei még álltak.

A másik rom a Rostarét déli peremén volt, nem messze a vasúti hídtól.
ahol már csak a cölöpök [élezték, hogy itt is őröltek az ácsi molnárok. Hogy
hol volt a többi három? Ki tudja azt ma már ...

A dunai malmokról már több emlékem van. Az ácsi malomrévnél deszkából
összerótt magtár állt. s a parton molnár-Iadíkok sorakoztak. Én az 1920-as évek
ben négy vízimalmot láttam, de azt hallottam. hogy volt ott több ís, A négy
malom legalább nyolc gazdáé volt; ezek csak úgy versenyeztek az őröltetők

kegy eiért.
Volt a faluban szélmalom is, gazdálát Móricz Dánielnek hívták. Ez a fából,

deszkából ácsolt "vitorlás malom" a Völgy peremén állt; árpát, kukorícát da
rált még 1919-ben.

A várnőrlés szabályai szeririt mínden molnár egyformán vámolt, de nem
egYformán gazdagodott. Aki egy zsák megőrölt gabonát öt zsákban mért vissza,
az" legalább 4 ki"lóval csapta be az őröltetőt. Ilyen és ehhez hasonló ügyeslee
d:\.sek tucat jait alkalmazták a huncut molnárok, "hogy a jégzajlás idejére együtt
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legyen a komáromi révbe vontatás és a teleltetés díja. De tudok olyan eset
ről is, mikor ezt a kiadást is meg akarta spórolni az ácsi molnár, és a jég
zajlás összetörte a malmot.

TÉGLAÉGETÖK, ARANYMOSÖK. ft. várhegyi határrészen. ami a szélökbe
vezető úttól néhány kőhajításra van, egykor téglaégető működött. Ennek tő

szomszédságában volt az agyagbánya, ahonnét a tapasztáshoz szüksézes agyagot
hordták szekerekkel.

Az aranymosás hol divatba jött, hol feledésbe rnent. így van ez a mai na
pig. Az én legénykoromban kora tavasacol késő őszig ott sorakoztak él Duna
kavicsos partján a ferdére állított aranymosó padok, amelyekre előbb fövenyt
terítettek, aztán egy nyeles vödörrel addig merték rá a vizet, míg a homok le
sodródott, az arany pedig beleült a pad pusztójának érdes felületébe. Mcsott
'aranyat akkortájban Szakolczai, Rosta Gyula és még jó néhányan, de valameny
nyien szegény emberek maradtak. Mert, ahogy a szólás mondja : "Sokat fárad
a vadász, ritkán száraz a halász, rongyos az aranyász".

A KENYÉRSüTÉS afféle hetenkint ismétlődő ünnepnek számított, melvet
lángosevéssel kezdtünk, cipótöréssel folytattunk és a kuckóban melegedéssel fe
jeztünk be. Anyám a sütés előtti este kovászolt; a dagasztóteknő ott trónolt
a. szoba kőzepén, ahol a két dagasztószék hat lába terpeszkedett. Én játékos
kedvemben egyszer kirúgtam az egyik széklábat. Lett is belőle nagy felfordu
lás! Szeréncsére apám jó kedvében volt. bezavart a kuckóba és magára vállal
ta anyám előtt a teknőborítást. Csak másnap vallotta meg lángos-zsírozás köz-o
ben, hogy én voltam a vétkes.

A kenyérsütés rnenetrendje a tüzelő bekészítésével, szalmahúzással. a szá
raz kukorícaszár kiválogatásával, férfiak dolgával indult. A kemence fűtését

anyám sose bízta másra, pontosan tudta, mennyire kell a kemence kőpadló

ját hevíteni, hogy kerek két óra alatt ropogós barnára süliön a hat kenyér:
a család heti szükségletc, A cipó ráadás volt, amit egyórai sütés után már
megtörtünk. Nagyon kapós csemegeként került asztalra a kenyérsütés első fogá
saként a lángos, A harminc-negyven centiméter átmérőjű, zsírral, fokhagyma
val, sóval ízesített tésztát anyám míndig próbasütés eimén vetette a kemen
cébe és nyolc egyenlő darabra törve adta kézbe. Egyforma darab járt nagy
apámnak s nekem, a legifiabbnak . .. mindenkinek. Azaz járt volna. hiszen
a lánzosevésre gyakran vetődött a házhoz hívatlan vendég. Ilyenkor édesanyám
a saiátjáról mondott le, azzal az indokolással. hogy ő már reggelizett. A kenyér
szegést mindig anyám végezte. A gyürkéjét nekem adta. a belét nagvanám
szerette. a jól átsült alsó héiát a bátyám alkudra ki magának. A határból
visszahozott madárlátta kenyérre nem volt jelentkező, azt a Sajó kutva fogyaszt
hatta el. Egy-egy karéj kenyér voJt az ebédpótlója apámnak. ha tél ideién ki
ment a szőlőbe bort fejteni. Szőlőházunkban míndíg volt dió, abból kíkerült
a kenyér mellé való, amire jól csúszott a bor.

Tanítóink a kenyér tiszteletére neveltek bennünket. A kenyérben apáink.
nagyapáink munkáíát tíszteltük, és még a legrosszabb gyerkőc sem mert arra
vetemední, hogy akár egy falat kenyeret eldobjon. Emlékszem, még azt az em
.bert is görbe szemmel nézték, aki a kóbor kutyának vetette a kenvérhaiat,
.,.A kóbor kutya éljen meg a maga fogtából" - mondogatták a kenyértisztelők.

'akik közé a mi családunk is tartozott. Csak Sajó kutyánk volt kivétel. annak
még tejbeáztatott kenyér is jutott, amikor megöregedett és már nem tudta meg
rágni a darabos ételt.

FAVAGÖK jártak ki az erdőbe; a rőzse feléért; a gyökérért dolgoztak az ura
ságnak, Volt idő, amiko, bátyám is az erdőben kapott téli foglalkozást. A ré
szelés, amit az uradalmi erdész intézett, némi ajándék ellenében jó eredmény
nyel zárult, mert nemcsak gallyat és gyökeret, hanem egy kocsiderék rönköt
is hozhattunk haza.

Az erdész ajándékozásának jómagam is tanúja voltam. Bátyámmal együtt
vittünk el lakására egy kotlót, amelyet már februárban tojásra ültethetett az
erdészné. Ennek ellenében annyi rönköt vittünk haza, hogy kikérült belőle

egy új lovaskocsi alapanyaga. Persze nemcsak mi, hanem valamennyi részes
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favágó ajándékozott. így ment az akkoriban. Most, több mint ötven esztendő

után ma talán furcsán hangzik, ami akkor természetes volt. Az uraságnak igy
is több maradt, mint amennyit a favágók egy-egy kotlós ellenében elhoz
hattak ...

BAJOK, VESZEDELMEK. Baromfipestis, sertésorbánc. mételykór és még vagy
fél tucat nyavalya söpört végig színte mínden esztendőben a falun, kiürítve az
olakat és elkeserítve az embereket. Az állatorvos ki se jött a hívásra, azt üzen
te vissza: miért nem oltatták be abaromfit, sertést. Igaza lehetett; de azt is
figyelembe kell venni, hogy az oltóanyag méregdrága volt: egy süldő ára is ke
vés volt hozzá, hogy négy hízó védőoltását fedezze belőle a család. Ha beütött
a dögvész, hogy legalább a veszett fejsze nyelét mentsék, az asszonyok szap
pant főztek a dögökből. Ilyenkor szinte mindennaposak lettek a lúgköves tra
gédiák; ezeknek gyakran voltak gyermekáldozatai. Anyám szintén értett a szap
panfőzéshez, de a lúgkövet ugyancsak elzárta előlunk. Ha jól emlékszem, egy
szer azért küldte ki apámat a Kisföldre, hogy a lúgkő maradékot ott ássa el, ahol
a madár se jár.

A pusztulás ezernyi változata úgy tartotta félelemben a falut, hogy szinte
állandó rettegésben éltünk. Csodaszer, babona vajmi keveset használt a dög
vész ellen, mégis divatos dolgok voltak. Amikor választási malacokat hoztunk
a házhoz, anyám a betelepítés előtt megfüstölte az ólat: akácfa parazsát ön
tötte le fokhagymás vízzel. A füstölest is, a fokhagymás vizet is fertőtlenítő

szerként tartották számon. De ezek a szertartásos babonák, sajnos, nem védték
meg a házunk táj át. Nagy volt a dögvész. Imádkozni a papok imádkoztak, hogy
"ments meg Uram a dögvésztől" és "védd meg állatainkat az elhullástól"; a
csodaszert megfelelő ellenszolgáltatás fejében ajavasasszonyok szállították. Ilyen
csodaszernek számított például az utcakeresztezésben felszedett lópatkó, melyet
az állatok itató vályújába raktak.

JAVASASSZONYOK, KURUZSLÓK sűrűn váltogatták módszereiket. Ami ta
valy nem vált be, ahelyett az idén olyan kuruzslást alkalmaztak, amelyik újnak
hatott. Fű, fa, virág, lyukas szakajtó. árok partjáról fölszedett cserép, folyóvíz
be szórt hamu, éjfélkor elrebegett varázsszavak fölváltva szerepeltek fegyver
tárukban. Persze nem minden ajtó nyílt ki előttük. Amelyik háznál egyszer
kíebrudalták őket, oda nem mentek vissza. De így is akadtak áldozatok bőven.

Még emlékszem gyermekkoromból az öreg Horváth Istvánnéra, akitől egy ci
gányasszony nagy summa pénzt csalt Iti azon a címen, hogy távol tartja házától
a rossz szellemeket. A javasasszony csendőrkézre került; bevallása szerínt öz
vegy Horváthné egy fejőstehén árát áldozta fel hiszékenységében. A "rossz szel
lem", a javasasszony pedig még azután is víssza-vísszajárt hozzá és ezt, arnazt
ígérgetett neki egy fazék paszuly vagy néhány tojás ellenében.

JÖVŰBELÁTÖK is akadtak, akik nem azért jósoltak, hogy könnyebben él
jenek vagy éppen meggazdagodjanak Az öreg Kun Istvánné, akit "paprikás
Kunné" néven emlegettek még a környező falvakban is, a Biblia verseit idézve
jósolt háborút, bő termést, szűk esztendőt, viharos nyarat vagy éppen szigorú
telet. Lehet, hogy volt valamiféle megérzése; lehet, hogy csak ráhíbázott: de
szinte minden esetben beváltak a [óslatai. A háború kezdetét, ahogy apámtól
hallottam, szinte napra megjósoltá. Aztán azt is, hogy az Osztrák-Magyar Mo
narchia úgy fog széthullani, mínt a fölrobbanó meteor, Meg is történt. A falu
ban akkoriban sokan lapozták föl a Jelenések Könyvét .és keredék ki a verse
ket, amelyekből Kunné a jóslatait mondta.

A KOLDUSOK sosem egyedül érkeztek. Kíséretükben voltak épkézláb nők,

férfiak, akik - mai kifejezéssel - a koldulással kapcsolatos adminisztratív
feladatokat látták eL Míg a koldus az utcát végigjárva kéregetett, ők a kocs
mában várakoztak, legjobb esetben az utcasarkon. Aztán ha megtelt a tarisz
nya, kiűrítették és kijelőtték az új terepet, útba indították a "szegény nyo
morultat", akinek még a mondókáját is ők szövegezték.

Hogy honnan tudom mindezt? Egy bennfentes, egy világtalan koldus hűt

len élettársa dicsekedett el előttem egyszer a koldulásban alkalmazott mód-



szereiveI. Sőt - mondta - van K"Omáromban egy koldulásból meggazdagodott
sánta ember, aki jó pénzért ötleteket ad a kezdőknek, Ezt a sánta embert apám
egyik barátja is ismerte és "koldushercegként" emlegette.

ERDOT, MEZOT JARO EMBEREK: juhászok, vadorzók, halászok, ürgeöntö
cigányok, ilyen-olyan ürüggyel a faluból kifelé, a határba menekülők. Külön
kasztokban éltek, nem vettek tudomást a világról, de rájuk sem figyelt jó
formán senki.

Voltak juhász famíliák, ahol apáról fiúra szállt a birkaterelés. Ezek a ju
hászok a tavaszi olvadástól a hóesésig legeltettek. Nem volt saját földjük, dűlő

utakon, tarlókon, parlagföldeken jártatták [ószágaikat, A gyapjú meg a bir
kasajt hozta a pénzt.

A vadorzók is afféle megszállott emberek vol tak, akiket a törvény szígora
sem tudott elriasztani az erdőtől, a jogtalan puskázástól; Angyal Tóth József
például éveket töltött börtönben, mert a főszolgabíró elől kilőtte anagyvadat.
(Ráfogtak, hogy nem a vadra lőtt, hanem a közelben vadászó főszolgabíróra.)

Nagy orvvadász volt az én Nyéki Pista sógorom is, akillfaga fabrikálta pus
kával, tőlténnyel irtotta a mezei vadakat, főként a fácánokat.

A halászok a Duna és a Concó vizét szűrték több-kevesebb szerencsével.
Közben úgy éltek, mint a kivert kutyák, Hogy mi kárpotolta őket a sovány
fogásokért ? Talán az, hogy szabadon csatangoltak a vizek hátán, vagy talán
annak öröme, hogy nagy ritkán nagyobb hal került a hálójukba,

Az ürgeöntök köszörűs vándoriparosként, vagy éppen üstfoldozóként jártak
faluról falura és vették célba az ürgelyukakat. Ha jó fogás került terítékre,
jóllaktak, árnyékba húzódtak és fütyültek a világra. Talán tízesztendős lehet
tem, amikor közelebbről is megfígyel tem : az ürgeöntő cigányt ugyanaz a va
dászszenvedély hevíti, mint akár magát a Iőszclgabírót, aki estétől reggelig
ült a magaslesen. hogy a nagyvadat puskavégre fogja. Az ürgeöntök egy-egy
lyuknál ugyanolyan izgalommallesték, jön-e az ürge.

A CSOSZÖK között a szőlőpásztoroké volt a legmagasabb rang. Puskájuk
volt, bár a tolténnyel el kellett számolniuk: de nem estek a fejük lágyára: ki
lőtték kerületükből a nyulakat. de még az 6zeket is, aztán a nyúlra, őzre el
durrogtatott tőltényt így-ügy megszarezték, pótolták. A szőlőpásztorokat a hegy
bíró - rendszerint módos gazda - tartotta kordában. De amelyik pásztor a
hegybírának segített hordót rnosní, annak nem volt zabláta. Lövöldözhetett. elsza
laszthatta a tolvajt, számára mindig volt bocsánat. Az Alsószőlőben és a Ros
tarétben, ahol nekünk is volt szőlőnk, Péntek József "olt a hegybíró. A pász
tor Kollár István csak afféle tessék-lássék módon látta el tisztét, de a sző

Iősgazdáknak kellett eltartani őt. Évente kétszer-háromszor főzött neki anyám,
én pedig mint ételhordó vittem az elemózsiát, Ilyenkor néhány piros alma
vagy egy marék dió volt az ajándéka; ezt bizonyára ő maga is lopta ...

A MEZOORÖK is sok olyan szelgálatot láttak el, ami nem tartozott a szí
gerúan vett dolgukhoz. Ok tartották rendben a határkutakat. velük temettet
ték el a vadászok által kilőtt kutvákat, és az éi kötelességük volt jelenteni,
ha egy fát keresztbe döntött az úton a vihar, ha [árhatatlanná vált a dúló.
Tolvajt fogni, s azzal haragost szerezní ? Ez nem volt népszerű, nem is nagyon
törték magukat ebben a tekintetben. Mikor apám a kukoricásunkban tolvait
fogott és átadta az ügyet a bír-vnak, a csősz haragudott. hogy néhány cső

kukorlcáért mivégből csinálhat akkora lótást-futást egy kisgazda ...

ÁCS A SZŰLOFALUM. a nevelő dajkám, de még egy cucllsüvegre sem lel
ott a visszajáró. Még az üvegek formája és rendeltetése is megváltozott. Édes
anyám szögletes üvegeiből. melyeket nyaranként befőzött paradicsommal töl
tött meg és kukoricahánccsal kötött le, egy sem maradt a szülői haz padlásán.
A lomtárnak használt nadlásszögtetben, ahol a kopott lópatkótól a csizmahúzó
fáig. a motollától a lőcskarikáig mindent megtalálhattam egykor, ma példás
rendben mai lomok sorakoznak. Műanvagból készült kannák. Iólia-zsákok, sár
ellen használható gurnícsízmák, vlllanyra járó, de már lesántult eszközök,

Lehet. hogy ötven év múlva majd ezekért bújják a padlásokat a múltra
kívánesi kisdiákok?
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