
öreg Laca András meg a túrkevei dénárok

Mint népraj i adatokat gyűjtögető diák az 1920-as evek elején találkoztam Laca
Andrással a karcagi határban. Tanyás volt a Móró-féle tanyán, ahova forró nyári
délen vetődtem be izzadtán és porral belepve. A nyikorgó gémeskútból éppen vizet
mert egy jókora dérrába. Végignézett rajtam és szíves látásként így szólt: „No, itt
a dézsa friss víz, mcgtisztálkodhat, mert nehéz az út pora". Megköszöntem, s „meg-
tiszrólkodtam". Ennek utána a tűző nap elől behúzódtunk a tanyaudvaron álló szal-
matetős, oldalatlan nagy szín árnyékába.

Amolyan 70-hez köieledő kunsági típusú határbcli ember volt András bácsi,
erősen borostás arcú, konyabajuszú, bozontos szemöldöke félig a szemét- takarta,
mint ócska házak náderesze az ablakot. Folthátánfolt hosszúszárú szűk gatyáját, ki-
húzott ingét meg-meglebbentette ugyan a szín alatt járó szellő, de a fojtogatóan szűk
ingnyak szigorúan be volt gombolva három kék pitykével. Zsíros fekete kalapja is
mozdulatlanul fedte a fejét, mint a mesebeli öreg királyét a korona. Milyen nehéz
lehet... - gondoltam. Kerekorrú, hátul nyitott bocskora volt, mondta is, hogy maga
fűzte a gazdától kapott ócska csizmaszárból. Kilátszott belőle keménybőrű, repede-
zett sarka. Az egész emberen egyetlen vigasztaló látvány volt: a kalapja mellé du-
gott túzoktoll. Vajon jókedvében tűzte-é oda valamikor, vagy csak régi szokás sze-
rint?

Elnéztem, hogy éles bicskájával miképpen farigcsál egy görbe faágból takaros
kaszakaccsot. Közben úgy határoztam, hogy pihenek keveset a hosszú dűlőutak után,
majd továbbmegyek. Nagyon szófukar volt az öreg, s nem reméltem, hogy jó adat-
kói'lő válna belőle. De nem

Vontatott beszélgetésünk egy fordulattal nekiiramodott, mint kátyúból kiemelt
szekér. Midőn jobb híján már az elásott kincsekre terelődött a szó, kiderült, hogy az
öreg telve van efféle régi babonákkal. Megoldódott a nyelve s ezekről annyit és
oiyan élményszerűen tudott beszélni, mintha éppenséggel az elásott kincsek nyilván-
tartója volna. Valaha hallott mendemondákat őrzött messzekörnyék „jeles helyeiről",
- a törökszentmiklósi Beké Pál-halmától a mikepércsi Tatársirhalomig, a karcagi
Eicsehalmától a mezőgyáni Lencséshalomig. Ágrólszakadt szegényember volt, két keze
munkájával csak napról-napra győzte, de hátha egyszer megáshatná valamelyiket -,
talán olykor erre gondolt. Mondta is:

- A magamforma szegény ördögnek az a pénze, ami el van ásva. Csakhát a
gazdag ember ezelőtt is huncutos volt. Mikor futott - mert többnyire olyankor, ami-
kor jött a tatár - elásta amije volt, pénzét, aranyát, ezüstjét. Osztán némelyik embert
ölt rá, hogy csak avval tudják kivenni. Vagy átok alatt földelte cl. Melyik!, hogy,
azt nem tudhatjuk. Hallotta hírét Táncos Kovácsnak? Karcagi ember volt. Hallot-
tam gyerekkoromban, hogy aranyat ásott ki egy kis laponyagból a Gerelyoldalon.
Osztán megfogta az átok: éjfélkor rá-rájött, táncolt összerogyásig. Kihallatszott a
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házból a dübögése. Mondták ilyenkor, hogy „na, megint járja már szegény Kovács".
Elterjedt babonás mendemonda volt ez a Kunságon, éltes emberek sokszor em-

legették. De Laca András bácsi sok olyat mesélt, amelyet tőle hallottam először.
Ezek egyikét így mondta el:

- Hetvenben vagy hetvenháromban lehetett. Mint suttyó legény Túrkeviben szol-
gáltam egy pásztói tanyán. Disznókati, malacokat őriztem. Hetedmagával sütött a
nap, mint most. Látom, hogy Kevi felől egy vénember koferccl az úton. Azon cso-
dálkoztam, milyen gyorsan megy. Szaporán kapkodta a lábát, felhozott utána a por.
Ut-jlérné a nyulat - gondoltam. Odakiáltott hozzám: „Nincs erre egy csárda se,
fiam? „Dehogy nincs - kiáltottam vissza - ott van Pusztapón a Kucori. De az mesz-
szebb esik ide!, mint Kevi, az út is jól elhajlik addig!" Hallotta-é vagy se a vén-
ember? - nem tudom. Ment, meg se állt.

- Volt ott a tanyán egy komám, Fórián Jancsi. Azt mondja nekem másnap -
Póhamarán járt szekérrel -: „Egy vénemberrel (-alálkoztam az úton, összehajtott
szűr volt a vállára vetve. Azt kérdezte, van-e csárda errefelé. Szóltam neki, üljön
fel, de rá se hederített. Olyan sebesen lódult el mellettem, hogy megijedtek tőle a
lovak". „Láttam én azt tegnap - mondom Jancsinak - tőlem is csárda után tuda-
kozódott".

- Ügy esett, hogy talán harmadnapra rá az érbe hajtottam le a csűrhet. Hát
akkor meg az érparton tanyázott. Ni csak, - így magamban - vajon mi szándékkal
kóvályog ittenkörül ez a vénember? Arra véltem, hogy igencsak leselkedik valakire,
vagy keres valamit. A szűrén ült, pipázott. Rákérddc már - gondoltam. „Mi járat-
ban van, bátyám?" Majd mond valamit. „Rokonaim vannak Póhamarán, megnéztem
őket" - azt mondja. De én bizony kételkedtem a szavában. Igencsak akkor találta
ki, mert sokára válaszolt. „Hovávalósi kelméd?" „Szoboszlóra - azt mondja. - An-
gyalházon vagyok juhász". Azt elhittem neki, hogy juhász, mert kampó volt nála.
Még meg is gusztáltam a kampót, mert nagyon szép kampó volt. Azóta se láttam
olyat. Rézbőlvaló kígyó volt, szívet tartott a szájában.

- Jó sort beszélgettünk. Azt kérdi egyszer: „Tudod-é, fiam, merre van itt a
Törő-fája?" Nem hallottam én hírét se. „Milyen fa volna az?" ;,Régi nagy fa. Itt
kellene lenni valahol az éroldalban". „Nem tudok én itt nagy fát sehol. Mit akarna
vele kend?" „Nem akarnék én vele egyebet, fiam', csak az árnyékába ülnék". Ez
már megint nem egyenes beszéd - gondoltam. Vajon miért köntörfalazik? Furcsa
egy vénember ez! Hallhatta maga is, hogy járkáltak ezelőtt öreg táltosok, akik sok
mindent tudtak. Az jutott eszembe, hogy ez is ilyen táltos lehet.

- Na osztán, majd alkonyat táján, mikor be akartam már ereszteni a csűrheti,
magához intett a vénember. „Eredj is be, fiam, mert éjszakára nehéz idő ígérkezik.
Én is tovább baktatok. Nem is igen járok már többé erre. Látom, szegény gyerek
vagy, apád is szegény emberfia volt. így hát mondok neked, fiam, valamit, vedd
eszedbe: keresd meg annak a nagy fának a helyét!, mert azon a helyen egy fazék
arany meg ezüst pénz van elásva. Ha megleled, megemlegetsz róla".

- Nézegettem én azután az éroldalt elégszer, de nem találtam olyan gyanús
helvct, ahol valami nagy fa állhatott volna. Régen kivághatták, vagy az idő elemész-
tette. De máig az van a fejemben, hogy az a vénember nem hiába őgyelgett ott,
tudta, mit keres.

Eddig a „történet". Nem tartozik a néphagyományban gyakori kincs-mondák,
sem a Laca András által elmondottak érdekesebbjei közé. Azért közlöm mégis,
mert az a körülmény ad neki érdekességet, hogy a benne említett határrészen (a
túrkevei Turpásztó pusztán, egy régi érmeder partján) 1959-ben nagyértékű leletre
bukkantak, amely jelenleg a túrkevei és a szolnoki múzeumban van. Szántás köz-
ben felszínre került egy cserépkorsó, 7000 darab ezüst dénár volt benne, az 150c-
1527- közti évekből,
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Legvalószínűbb, hogy a monda és a lelet közt nincs semmi kapcsolat, a hely-
szín egyezése csupán csak véletlen. Bár lehettek a mondának olyan részletei, amiket
az a bizonyos ..vénember" nem mondott el, vagy a közlő nem említett s amelyekből
történeti alapra, valamelyes összefüggésre következtethetnénk.

Persze 1959-ben már nem gondolhattam!, hogy az öreg Laca András életben
van. Mégis, sorsa iránti érdeklődésből, karcagi éltes emberektől kérdezősködtem
felőle. Alig találtam olyat, aki némi felvilágosítást tudott adni, legtöbben még a
nevére se emlékeztek már. Hosszas keresgélés után megtudtam, hogy valószínűleg
még találkozásunk évében elment a tanyából, felmondván szolgálatát. „Összeállt"
valami asszonnyal, aki azonban hamarosan elhagyta, mihelyt a béréből nehezen
összekuporgatott kevéske pénze elfogyott. Így ismét magánosságra jutván ide-oda
bolyongott, határról határra1, tanyáról tanyára. Dolgozni már nem bírt, így tehát
sehol se fogadták be. Mint mondták: „Alamizsna kenyéren meg jobbadán tökmagon
tengette életét". Végtére 1923-ban a Zádoréren túli Móró-tanyán (nem ahol találkoz-
tam veit-) egy használaton kívüli rozoga malacólban halva találták. Ócska szeredás-
ban tökmag volt a feje alatt. A város temettette el, mert senkije nem volt. Valaki
tejfát faragott neki, nehogy enélkül hántolják cl. A „városi temetéssel" ugyanis fejfa
nem járt.

Ha a Laca András által megőrzött kincsmonda nem is járul hozzá a nagy mú-
ixális értékű túrkevei dénár-lelet eredetének kérdéséhez, az ö sorsa és halála körül-
ménye, amely az elöregedett, munkából kidőlt ezelőtti szegényember elmúlását pél-
dázza, nem érdektelen a népi életet tanulmányozó néprajztudomány számára.
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