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A tiszafüredi öntözőrendszer jelenleg az örvénji szivattyú.-te lep-
bői kap vizet, de ezt az Öntözőrendszert a a jászsági ée nagykun-
sági öntözőrendszereket is a tiszalöki vízlépcsőhöz haeonló módon
tervesett tiszaburai duzzasztómű látja majd el öntözővízzel,* u-
gyanez a vizlépcső lesz hivatva a szomszédos Mátra-bükkaljai és
2/3 részben a körösvölgyi rendszereknek i s öntözővizet juttatni.

Jelenleg Szolnok megyében hozzávetőlegesen 5o.ooo kat.
holdon folyik öntözés. Terveink megvalósulásával tehát a mainál
négyszerte nagyobb területen válik lehetővé az öntözéses gazdál-
kodás.

Dr. Hank Olivér

felen*
Meleg jószivek, enyhe égbolt,
Nálatok minden jő volt, szép volt,
Jó volt nagyon itt itthon lenni,-
De hát egyszer csak el kell menni.

Szzel a négy sorral kezdődik az én drága Feri bácsim
192o-ban Szolnokon irt verse. Az emlékkönyvembe irta egy augusz-
tusi napon, amikor háromheti pihenés után fájó sziwel bucsuzko-
dott tőlünk.

Feri bácsinak minden jó volt és szép volt Szolnokon,
mert itt volt az édesanyja, a kenyérsütő asszony. Tizenkét éven
át itt élt velünk nagymama, s Feri bácsi itt kereste, itt talál-
ta meg a régi "Daru-utcaiH hangulatot és emlékeket a mi konyhánk-
ban.

Nagymama ugyanis nem szeretett szobában lakni.-A szo-
bában nem lehet csak ölhetett kézzel ülni! - panaszolta, vala-
hányszor anyukáék a szobában akartak zugot bélelni a számára.

-Hagyjatok engem a konyhán!- rimánkodott. -Szeretem
én magam körül látni a fazekakat, lábasokat, szakajtót, szitát,
garabolyt, tűzhelyet, macskát... Itt érzem én magamat a tetthe-
lyen!

S csodálatos módon, ha Feri bácsi itt járt látogetó" -
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banp 6: is csak térult9 fordult, s ott kötött ki a konyhában,, Te-

ríthettük mi neki a szobában a villásreggelit, -mikor asztalsze-

désre került a dologi felkapott vagy három csészét ő is, kibal -

lagott vele a konyhába s nem is mozdult onnan többeto Szeretett

a nagymama ágyán üldögélni, szerette a piritott lebbencs, meg a

paprikás krumpli illatát, -kék füstöt eregetett a szivarjából és

mesélt, mesélto

Mi olyan odaadással hallgattuk, hogy nem egyszer oda-

égett a lebbencs, s megtizedelte a macska az asztalon a csirke-

husto Ha nem lett volna olyan bolond szokása, hogy az örömtől

elnyávogta magát,<= el is hordhatta volna az egészet.

Hogy mit mesélt ilyenkor Peri bácsi?

Néha a gyerekkori emlékeket elevenítették fel„ Kide-

rült, hogy Peri bácsi nem is volt olyan méla és szomorkás kisr

fiu9 ahogy önmagáról irtao

Anyuka ráolvasta néha: -Füllentesz te, Perikém! Hét
ördög volt tebenned, nem világfájdalom, Emlékszel-e még, mikor

akasztást játszottunk a padláson?

-Hát, azt nehéz is volna elfelejteni, - mosolygott Pe-

ri bácsi 3 -mert ugy elvert édesapánk, hogy máig is érzik a he]ye9

Az akasztás pedig ugy esett, hogy az öreg szűcs vala-

mi betyár kivégzését ecsetelte tág családi körben, s másnap Per-

csike meg a Daru utcai kompániája eljátszotta az érzelmes histó-

riát o Sánta Miska nevezetű <5stehetség vállalkozott az akasztott

betyár szerepére9 - fel is kötötték istenesen valami gerendárao

Nem papirspárga járta akkortájt0 Szerencsére az egyik gyerek le-

szaladt a jóhirrel a kenyérsütő asszonyhoz: -Móra néni, jöjjön

hamar! Sánta Miska már nyújtogatja a nyelvét. A betyár se csinál-

ta különbül!

Ekkor verték meg a Daru uteai szabad színjátszókat o -
lyen emlékezetesen;, hogy Peri bácsi évtizedek multán is érezte,.

Másik látogatás alkalmával a sokszor megénekelt két

lánc szőlő került szóba, amit hol a jég vert el, hol a "feneross*-

por" pusztítotto így magyarosították a félegyházi szőlőtulajdo-

nosok a peronoszpóráto
Ebben a szőlőben eperfák is voltak, meg almafák is„

Az öreg szűcs meg a kenyérsütő asszony gyerekestül jártak ki a
szőlőbe, de Percsike meg Julcsika munkája nem sok hasznot hozott!
Az öreg szűcs eperérés idején megrázta a fákat, s a gyerekeknek
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kellett volna összeszedni a ragadós gyümölcsöt,,

I -Krajcárt kaptok érte! -kellette a munkát az öreg,- az

| eperpálinka árából meg cipőt is kaptok, ruhát is o. o

| Fercsike meg Julcsika hajladoztak is egy darabig az eper

1 után, de mikor túljutottak az ellenőrzési lehetőségeken, -meztéláb-
I

| bal ügyes árkot húztak a homokba s ugy beletemették az epret, hogy

| jobban se kellett. Még meg is taposták, ugy, hogy az eperből cefre

1 még csak lett a föld alatt, -de pálinka a föld fölött soha!

'I S igy elintézve a dolog nagy ját, Percsike felvitt egy

I kopott subát egy védelmet kináló almafára, trónusszerüen széthajt

; ló vastag ágain elhelyezkedett a subával meg egy jó könyvvel és

; olvasott. Eltűnt előle az egész világ.

| Ha az epret nem is nagyon pártfogolták, -a szőlőt, azt

szerették! Különösen azt a java-szőlőt, amit a kenyérsütő asszony

felkötözött a kamrában télire. Julcsika öt évvel fiatalabb és fej-

jel kisebb volt, mint Percsike, -de a felkötözött szőlőhöz Percsi-

ke is kicsinek bizonyult. No, de megmondta ő már hároméves korában

a keresztapjának, mikor az barackot nyomott a fejebubjára, hogy;

-Ne bántsa a fejem, hallja-e, mert ész van itt, nem korpa!,-most

is kitalálta a szőlő elérésének a módjáto

Azt mondta Julcsikénak: -Te, majd én felemellek,vegyél

le szőlőt. Ha felemellék, eléred!

El is érte Julcsika a fehér fürtöket is meg a feketéket

is, belaktak kedvükre0 Az anyai szem hamarosan felfedezte a hiányt.

Hát ezt meg már melyik lelketlen dézsmálta meg? -kérdezte fejcsó -

válva.

-Én nem vettem le! -mondta Percsike ártatlanul, s ezzel

a való igazat mondta. De az anyai szem csak belelátott a turpiság-

ba: -Aztán az a csepp lány hogy érte el a gerendát? Ludas vagy ab-

ban te is!o..

S hogy Julcsika miért nem vallott a bátyjára? Annak is

megvolt a magyarázata. Percsike igen bölcs ellenszert tudott al-

kalmazni árulkodás ellen. Azt mondta a húgának: -Tudd meg,hogy ne-

kem varázshatalmam van. Ha én akarom, akkor fekete kutyává változ-

tatlak, hegyes füleid lesznek, kilóg a hosszú piros nyelvedo Már

látom is, hogy hegyesedik a füled, a nyelved meg nem fér a szádbanc

Te nem érzed?

Julcsika már érezte is! Lihegve, vaióDan "lógó nyelvvel"
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a fülem? Fekete kutya vagyok igazán, ahogy Feri mondja?

-Bolond lyukból bolond szél fuj! -nyugtatta meg a kenyér^

sütő asszony a kislányát, s még valami tükórdarabkát is keritett,

hogy láthassa a kis Julka: nem lóg a nyelve és nem forognak a sze-

mei, mint ahogy varázshatalmu bátyja bizonygatta.

Ezek a gyerekkori csinytevések mind felidéződtek a nagy-

mama ágyán, mint valami csodaszőnyegen,, Csak rá kellett ülni, s

a gyerekkor mesebirodalmába repitett mindannyiunkat...

Én valósággal szürcsöltem magamba ezeket a történeteket

s kilencéves lehettem, mikor versbe szedtem Feri bácsi egyik zsen-

gekori mókáját. A verset megmutatták anyukáék Feri bácsinak, s ő

huncutul az Ölébe vont. -Szeretsz verselni,? -kérdezte.

-Szeretek! -mondtam bátran.

-Mindenre találsz rimet?-

-Találok!- bólogattam.

-No, én mondok neked egy verssort, s ha te arra holnap
reggelig találsz rimet, beszélő babát veszek neked! Jó lesz?-

-Jó! -csaptam a tenyerébe elbizakodottan. Sajnos nem

voltam járatos az irodalom berkeiben, nem tudhattam, hogy akkor-ái
tájt zajlott le egy tréfás vetélkedés jóhumoru irók között egy

csalafinta verssor körül, amelyre nem lehetett rimet találni„ A

verssor igy hangzott: -"Jó dolog a málnaszörp!""

Feri bácsi megcsókolt és elbocsátott költeni. Magányba

vonultam és törtem a fejemet. Este már a hajszálaimat csavargat-

tam az ujjam köré és szórakozottan tépegettem. A vacsora se kel-

lett... Áldatlanul forgolódtam az ágyamban egész éjjel, de reg-

gelre kelve csak.ezzel a rimmel tudtam Feri bácsi elé vánszorog-

ni: .

-Jó dolog a málnaszörp!

Mackó issza, hörp.hörp.hörp... - .
Feri bácsi nevetve csókolta meg kárvallott ábrázatomat

s a legközelebbi levelét ugy i r ta alá számomra, hogy: " az öreg
kolléga". De a beszélő babát nem vette meg...

Később tudtam meg, hogy a nevezetes verssorra valame-
lyik kiváló költőnk is' csak olyan rimet tudott szerkeszteni,hogy:

Jó dolog a málnaszörp! .
Legjobb inni szörp/amlagon/!...

„..„Az csak természetes, hogy ha Feri bácsinak könyve jelent meg,
Feri bácsi is megjelent Szolnokon s az első példányt kézcsókoló
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szeretettel tette a nagymama ölébe. Mindegyikbe bele volt irva e

hálás, hűséges ajánlás, s mindegyikhez hozott okulárét is, hogy a

kenyérsütő asszony elolvashassa a fia Írását.

Nagymamának minden Írások közül az "Aranyszőrü bárány"
tetszett a legjobban, s nagyon megharagudott, hogy azok a fránya
természettudósok és nyelvészkedő bölcsek belekötöttek a könyv ci-
mébe. Még hogy a báránynak nem szőre van, hanem gyapja!

Annál jobban örült, mikor I'eri bácsi a bölcsek orrára
koppantott al a megjegyzéssel, hogy a gyapjú is szőr, mig a bá-
rány vis i - csak az emberen lesz belőle gyapjú. A vers meg, a-
mit Feri báori ebből az alkalomból irt, sokáig megvolt a nagymama
imakönyvében.

Pár sorára ma is emlékszem. így hangzott:

Aki azt firtatja,
Vajon a báránynak
Szőre van vagy gyapja,-
Hát, az se a gyapjút,
Hanem a szőrszálat,
Biz' azt hasogatja!....

...Telt, múlt az idő, s Peri bácsi már hiába hozott akár-

milyen okulárét a könyvéhez, - a kenyérsütő asszony szemei már na-

gyon fáradtak voltak* Elfáradt őmaga is. S eljött a nap, mikor Pe-

ri bácsi zokogva borult az elárvult ágyra az elárvult konyhán,s a

legújabb könyvét beletette a koporsóba,,..

Szegény nagymama nem érte meg a Peri bácsi bensőséges,for-

ró ünneplését a szolnoki Móra-esten, pedig de nagy öröme lett vol-

a benne! 1928 tavaszán "telt ház" hallgatta, tapsolta Móra Perenv-

oseta szolnoki szinházban. Akik látták, hallották, - tudom azóta se

feledték el meleg lényét, napfényes humorú előadását.

Még ugyanazon év nyarán újra eljött Peri bácsi Szolnokra

-násznagyi minőségben. S utána is gyakran jött hozzánk. Mint mond-

ta: násznagy! kötelességének érzi boldogságunk ellenőrzését, időn-

kénti felülvizsgálását.

-Csak házigazdái tanácsokat ne adj a fiataloknak -ugrat-

ta ilyenkor anyóka.- Ealékszel még, hogy teremtetted le a kis pesz-

trátokat fiatal férj korodtan?
-Gondolom, ugy mint a többit, -mosolygott Peri bácsi.

A leteremtés ugy történt, hogy a cselédke feleselt a

gazdasszonyával, s az ifjú asszony panaszra ment a párjához;-Most

rögtön menj ki a konyhába és tanitsd rendre ezt a lányt!
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Feri bácsi kiment a konyhába és nekidőlt az ajtófélfának.
Nézte, ahogy a kiscseléd falatozott. -Islik-e az ebéd, Kati?- kér-
dezte barátságosan.

-ízlik, - mondta la t i .
-Kapss-e eleget? - érdeklődött Feri bácsi.
-Kapok,-
-Hát azért! Hert éhen ne maradj! -mondta Feri bácsi, majd

visszatért a szobába*
-Leteremtettem! -jelentette büszkén. -Sz se fog többet fe-

leselni ! . . ,
...Feri bácsi 1931-i szolaeki látogatásáról Írásbeli do-

kument is maradt. Bölesőbeli unokaöesémnek hozott egy meséskönyvet
••első könyvajándékul" s bele irtat -H most még csak bölcsőben ren-
gedez, Pápai Dénes első könyre ez. Tanúsítja iról kézjegyem,... 31
táras zi napé jegyen* /Március 21-én dedikálta a könyvet/.

H-'-i
...Mielőtt a gyógytilást nem hősé karlsbadl útra indult,

akkor i s betért hozzánk. Akkor mér nagyon sorény volt, fájdalmak
kínozták, lázasan fénylettek a m skor vidáman csillogó fekete sze-
mek*

Búcsúzáékor az emlékkönyvembe irt sorokat idézte: -Ná-
latok minden jó volt, szép volt. Meleg jóssivek, enyhe égbolt.Jó
volt nagyon i tt itthon lenni,- de hát egyszer csak e l kell menni!

Elment. Először csak Karlsbadba, - azután a műtőasztal-
ra, - azután nagyon-nagyon messzire! Elment "ősnek a föld alá".*.

K. Tóth Lenke


