
Bizalmatlan emberek

Néprajzi gyűjtőútjaimon több bizalmatlan emberrel találkoztam, mint szerettem
volna -, hogy így mondjam.

így pl. évekkel ezelőtt egy halásztelki tanyában, Szarvas és Endrőd közt nagyon
szépen elbeszélgettem egy pásztorviselt öreg béressel, mesélt, mesélt a régi világról,
pásztorokról, betyárokról, csárdái vigalmakról, mindenről. De saját magát mindig
kikerülte, olyan ügyesen, hogy mégis észre kellett vennem. Nem is faggattam viselt
dolgairól, nehogy elhallgasson. De végül mégis megkérdeztem, hogy hívják. Morcos
lett és így válaszolt:

- Nem vagyok én tolvaj, maga se csendbiztos, az szokott vallatni.
A tanyabeliek se tudták a nevét. Őket nem is nagyon érdekelte. János bátyám-

nak szólították. Háta mögött meg ,;,a vén Balraát János" volt a neve. Állítólag a
Kunságból került arra a vidékre valamikor. Ki tudná, mi szél hajtotta oda. Vala-
milyen tette, amit talán senki se tart számon rajta kívül már.

Egy másik bizalmatlan emberemnek most akadtam nyomára, jegyzeteim közt
más dolgok után kutatva. Ez juttatott eszembe rajta kívül még párat.

Ezzel pontosan 1939. július 19-én találkoztam karcagi földön, a gergelyoldali
határrészen. A régebbi világ sorjáról vele nem válthattam szót, mert az akkori jelen-
legivel volt igen elfoglalva. Éppen a drágaságot meg a városi tanácsot és a kormányt
szidta, mondván, hogy e két testületet keresztül kellene engedni a húsvágó gépen.

Hallgattam, mert semmi különösebb okom
nem volt rá, hogy én viszont dicsérjem a
hivatalt. Amíg ő válogatott rossz kívánsá-
gainak borzalmas teljesedésében bizakodva
annak elképzelésével könnyített indulatán,
én a noteszemben kapirgáltam a ceruzával.
És hát, letaláltam őt rajzolni. Az ábrázata
van tehát megörökítve, mert a nevét nem
tudtam meg.

A notesz voltaképpen azért került elő
mégis, a paprikás hangulat dacára, hogy
bizonyos számvetésben segítségére legyek.
Mert ő már napokig vesződött vele. Ez a
számvetés azzal a kérdéssel volt kapcsola-
tos, hogy érdemes-e tanyán lakni. Mikor
kész volt, átadtam és úgy mellékesen meg-
találtam kérdezni a nevét. Hirtelen felug-
rott; apró szemei megrebbentek.
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- Innye, a mindenségit! . . . Ki kell szaladnom ezekhez a fattyúkhoz, rendet for-
gatnak. Jövök én azonnal . . .

Azzal se szó, se beszéd tovább, kisietett a látóhatárból. Pedig amint a tanya előtti
fatörzsön ülve körültekintettem, az égbolt mindenfelől zavartalanul borult a sík földre.

Gondoltam egyet és az előbbi kényes kérdést feltettem a feleségének is. Vajon
hogyan tér ki a felelet elől? Kis aprót nevetett:

- Majd megmondja az uram, ha visszajön.
Persze én nem vártam, hanem visszaravaszkodva megmutattam a menyecskének

az ura „arcképét". Rábámult és azonnal elmúlt a kedve. Ezer dolga akadt, idegesen
ide szaladt, oda szaladt. Én meg szépen elköszöntem, nehogy ő is elfusson a tanyá-
ból. Gondolom, mennyit tüsténkedtek magukban, minden rossz eshetőségre elkészülve.
Mert ha valakinél ott van az ember rajzolatja, az nem csupa nyugalom . . . Kivált
ilyen esetben .. . De ki gondolna ilyesmire? . . . Hogy lefesti valaki. ..

De emlékezetnek okáért ide írom már egyúttal azt iá, ami a rajz alatt noteszem-
be van jegyezve. Rövid, de érdekes:

„Lakás, - tüzelő, - 50 pengő, - 12 q búza, - 10 q árpa, - 30 kg szalonna, - 30
kg só, - 30 kg főzelék (paszuly, borsó), - 1 telién fejese, - 1 disznó és 2 malac tartása,
- 1 kh tengeriföld bevetve, - 1 nyilas (300 négyszögöl) veteményföld, - 14 napi ara-
tási, 6 napi kapálási szabadság." Ennyi volt abban az időben egy karcagi tanyás ko-
menciója (vagyis conventioja). Az aratás rendszerint a gazda földjén történt 1/10
részért és kosztért. Szabadon lehetett választani.

Egy másik bizalmatlan emberrel, aki a többi közül most hirtelen eszembe jut,
szintén a karcagi határon akadtam össze. Mégpedig nevezetes helyen: a Zádor-hídnál,
ennél a régi kőépítménynél. Arra vezetett az utam, ő meg a híd mellvédjén ült. Meg-
álltam egy szóra, de több lett belőle. Mert jó beszédes ember volt a bácsi. Jóízűen
régi tréfás históriákat mesélt el, meg sikamlós történeteket a karcagi legényekről,
idősebb korifeusokról. Egyiket-másikat fel is jegyezgettem. Közben rá-rápillantottam
a bácsi szép ólmosbotjára, faragott cikornyái közt nagy KI betűket fedeztem fel.

Mikor fogytán volt már a szó, mondom:
- Már meg azt szeretném tudni, kinek köszönhetem ezeket a vidám históriákat...

Hadd írjam utánuk a nevét. Ügy lesz ki egészre. . .
Hirtelen gondolkozóba esett, majd nevetve vakarta fejét a kalap alatt.
- Az istenfáját - azt mondja -, hát nem elfelejtettem a saját nevem. Csak az van

a fejemben, hogy mindenki Miska Miskának figuráz. Osztán a másik meg kiesett az
eszemből.. . Hallott már ilyet valaha?! . ..

- Hát ilyet még nem - mondom. - Pedig nem cifra név lehet. ..
Rámnéz.
- Nem hát! Éppen az, hogy nem volna cifra, mégse jut eszembe .. . Hogy min-

dig Miska Miskának. .. Biztos azért van . . . Hiába töröm a fejem . . .
- Várjunk csak - mondom. - Én is hadd gondolkozzam rajta.
Nevet.
- Megvan! - kiáltok fel: Kovács István.
Elhül bele és néz rám erősen. A fejét rázza tétován. Nyögdicsél. Látom, hogy

eltaláltam. Hiszen könnyű volt a KI betűkből erre következtetni, annyi Kovács István
van Karcagon. Néz rám. Csendesen rázza a fejét.

- Össze téveszt valakivel...
- Sose láttam magához hasonlót.
- Nem így hívnak pedig engem . . . - próbálja tagadni. - De egy biztos: men-

nem kell tovább, mert nagyon elkossuthoztuk az időt.

— 28 —



Azonnal indul is.
Haj kasnyira egy fiú emelkedett fel az útszéli árokpartról. De hiába kiabál utána

a két tenyere közt; az öreg vissza se néz.
- Hő!. . . István bátyám, mért fordult vissza?
Én tudom: azért mert nem akart velem tovább jönni. Valahonnan, lehet, meg-

leste, elhaladtam-e már, s csak azután jött tovább. Mert, mint látjuk, ő is arrafelé
igyekezett volna.

Általában nem szeretik az emberek, ha a nevük után tudakozódnak.
- Minek az? . . . - kérdezte egy komádi ember. - Rajta van az adókönyvön,

abból is csak a baj van.
Egy füzesgyarmati öreg csősznek se tetszett, hogy a nevét tudakoltam. Pedig

szépen elregélte élete egész történetét.
- A nevem is szükséges volna hozzá? . . . Az csak hadd maradjék, öcsém. . .

Nem vagyok én Kossuth Lajos .. .
- Akkor nem is kérdezném, bátyám. Tudnám . . .
- Nem való az enyém arra, hogy tudja. A fejfára való az már csak . . .
Egy betyárokkal, orgazdákkal cimboráló kunhegyesi vén tanyás meg így tért ki a

válasz elől:
Nem tagadom, loptam lovat eleget,
Be is írta a bíró a nevemet. . .

- Nincs már avval mit dicsekedni, uram .. .
Van, aki babonás félelemből hallgatja el a nevét (éppen ilyenféle históriákat

mesélve el, bábákról, boszorkányokról és hasonló rontó-bontó gonosz lényekről). Meg-
riad, ha kérdezem.

- Hogy hogy hívnak? Jaj, lelkem, csak azt ne kérdezze! . .. Oda ne találja írni
valamiképpen lelkem! Mert akkor osztán égen-földön nem lesz nékem nyugodalmam .. .

Nem is szokásom megkérdezni, elvétve csak. Vagy megmondja az adatközlő
magától, vagy a beszélgetésből derül ki, vagy megtudom mástól.
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