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Szülőfalum: Tiszaderzs
Klottgatyás, mezítlábas gyermekkoromba magamat hogyan is álmondhatnám
vissza? Hiszen a fapados vicinális — ha jól emlékszem, akkor, s még jóval
később is, marhavagonokkal vegyes szerelvényként közlekedett — az 50-es évek
elejének egy koranyári reggelén a szentimrei vasútállomásról prüszkölve, csiko-
rogva lódult meg Karcag felé, hogy iszonyú erővel tépjen ki mindörökre a tisza-
derzsi faluközösségből. Anyám beíratni vitt a karcagi gimnáziumba, elmúltam
tehát tizennégy éves, de vonaton ekkor ültem először, s íme, már az első komo-
lyabb utazás alkalmával végérvényesen átállítódott sorsom váltója. De ehhez
a vonatnak, valóságosan is, átvitt értelemben is mozgásba kellett lendülnie.
Évekkel korábban ugyanitt, a szentimrei állomáson találkoztam először a vonat-
tal testközelből, a kengyeli határrészen termett hereszénát szállítottuk ide négy
vagy öt fogattal, a tizenkét kilométernyi úton, a ringatózó rakomány tetején
megteltem lucernaillattal, s míg a termést vagonba rakták, őgyelegtem az állo-
más területén, felkapaszkodván a mellékvágányon veszteglő szerelvényre is.
Apám ezidőtájt határozta el, hogy taníttatni fog.

Akkor, az 51-es év koranyári hajnalán alighanem gyalog mentünk át Szent-
imrére, a nagy kanyarral forduló kövesútról egy helyütt letértünk, a dűlőút
egyenesebbnek, tehát rövidebbnek bizonyult, lábomszárára harmat és virágpor
verődött, zsenge kukoricák pompáztak a napkelte frissességében, dehogyis csa-
pott meg az elszakadás előérzete, annak fájdalma még kevésbé, a levélréseken át
ismeretlen világ nyílt ki előttem, s aztán is, pár hónap múltán, amikor anyám
otthagyott a karcagi kollégiumban, semmi szorongást nem éreztem, mámoros
lebegésho?; hasonló felszabadultságot annál inkább. Mintha mélytengeri nyomás
alól szabadultam volna . . . Addig, mint a parasztgyerekek általában, csak a szom-
szédos falvakban jártam, legfőképp a mindig harsány, forgalmas abádi vásáron,
sőt egyszer — akkor már hetedikes vagy nyolcadikos lehettem — lőcsös szeke-
reken vitték át az iskola gyerekhadát Tiszafüredre, tüdőszűrésre. E fuvarra
hatóságilag vezényelték ki a falu módosabb parasztgazdáit. Kezdődött a „kulák-
időszak".

A következő nyarakon hiába bélyegezte meg tenyerem vérhólyagokkal
a derzsi határ, ujjperceimet hiába horzsolta eleven húsig a kévekötés, aratás
után a trágyahordáskor hiába gázoltam térdig a tehénszarban — a falu már
kilökött magából, közösségének nem lehettem tagja, mindennapos részese, mint
átmenetileg használható munkaerőre tartott rám csak igényt, s fizetett ezért
keserves élményekkel, késztetett a paraszti munka elátkozására. S a kiszakadá-
som óta eltelt negyedszázad alatt a szálak immár láthatatlanná vékonyodtak;
kapcsolatom a mai Tiszaderzzsel esetleges, véletlenszerű, mindenképpen csak
az évenkénti négy-ötszöri röpke hazalátogatásra szorítkozik, és az egyetem el-
végzése után, tehát amióta „munkaviszonyom" van, soha nem jutott eszembe,
hogy éves szabadságom szülőfalumban töltsem el. Túl sűrű nekem az ottani
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közeg ahhoz, hogy huzamosabb időn át kibírnám. Mostanság is, mihelyt meg-
pillantom az út tengelyéből kihegyesedő derzsi tornyot, rögvest érezni kezdem
a mélytengeri nyomást. Az autó is csak addig tölti be a keszon szerepét, amíg
meg nem állok szüleim kapuja előtt.

Honnan veszem hát a bátorságot, hogy éppen Tiszaderzsről írjak? Jól tu-
dom, fenyeget a veszély, hogy a mozaikszerű élménytöredékek legfeljebb csak
a huszonöt évvel ezelőtt állóképpé merevedett, Atlantisz-romokra emlékeztető,
a már temetőbe költözöttek szellemárnyaival benépesült faluból csillanthatnak
meg valamit, s viszont képtelen vagyok érzékeltetni a mai valóság másfajta
áramlatait. Nem kapaszkodhatom a kapcsolatok szakadozó szálaiba, de ha vál-
lalkozom arra, hogy a most is érvényeset, a bennem élő szülőfalut mondjam ki,
akkor a ki nem kezdhető kötődés mélytengereit kell megbolygatnom. Ebben
az értelemben a kötődés számomra egyet jelent azzal, hogy szembenézek szár-
mazásommal, azt összes következményeivel együtt tudatosítom magamban, s
vállalom Tiszaderzset, falum népét és földjét, melyből vétettem magam is. Sor-
somnak e tény épp úgy meghatározója, mint a kiszakadás.

Edward T. Hall Rejtett dimenziók című könyvében olvasom, hogy a szaglás
az érzékelésnek sokkal mélyebb és ősibb régióiban gyökerezik, mint a látás
és a hallás. Gyermekkori élményeim is elsőként a szagok felé kiágazó idegpá-
lyákon kúsznak a tudat felszínére. A holt-Tisza — vagy ahogy a derzsiek nevezik
mindmáig, a dög-Tisza — kender áztató ját a bomló növényi rostok illata idézi.
Lehunyom a szemem, s máris magam előtt látom a felhajtott szoknyaszélig vízbe
gázoló asszonyokat, a feketegatyás férfiakat, amint a meder aljára tapossák
a kévéket, nehezéknek néhány lapát földet vagy iszapot tesznek a rakomány
tetejére, az egészet lekarózzák, nehogy elvigye a víz, s kiszámított minden
mozdulat, gondolkodni sem kell fölötte, mert így csinálta már a ki tudja hánya-
dik ükapjuk és ükanyjuk is. A szövéskor használt, lisztből, zsírból és szappanból
készült fonalkenő kotyvalék szagának felidézése megjeleníti előttem a nagyobbik
szobában elterpeszkedő szövőszéket, s még a vetélő ütemes zörgését, csattogását
is. . . 1948 őszén költöztünk az újosztáson azon a nyáron felépült új házunkba,
ahol szüleim mindmáig laknak, s mivel már hidegek jártak, fűteni kellett az első
naptól kezdve, s ha hazamegyek, mintha még mostanában is erezném a száradó
vakolat édeskés, fojtó kipárolgását, s amely az építkezés körüli összes izgalmat
végiggörgeti idegeimen újra és újra. Lovunk közvetlenül a felszabadulás után
lett először, egy kivénhedt, ideges, gépkocsi közeledtekor hámot szaggató és rudat
tördelő jószág, majd mikor túladott rajta apám, két tinót fogtunk be, de bizony
nagyon lassúak voltak, s aztán következett a két csikó betörése az igába. S ha
a lótörlő rongy csípős szagát idézem, összes volt igavonónkat magam előtt látom,
s külön-külön emlékszem mindegyikük jó és rossz tulajdonságára. A mentetleni
szénarendek között száradó farkasalma illata akár bódítónak is nevezhető, s ez
kétségkívül a kellemesebb derzsi szagélmények közé sorolható, képzetéhez társul
a tiszai árterület különlegesen dús növényzete — ifjúkorom olvasmányai nyomán
ilyennek képzeltem a dzsungelt —, az öreg füzek odvaiból kiáramló vadméh-
rajjal, a párás, ózonos levegővel, a folyó túloldalán inni ereszkedő csordával.
Itt valahogy a munka sem volt olyan fárasztó, mint a szántóföldön. Egy ízben
néhány téli napot is kint töltöttem, iskolai szénszünet idején, gallyaztunk apám-
mal, s bár az én munkámnak sok látszata nem volt, olyan határtalan volt az
akkor magához ölelő külső és belső nyugalom, a fejszeélen megszikrázó éles
levegőben, időtlen csendben, a friss fakéreg illatában, amilyenre azóta is csak
sóvárgom, s ahogy az évek múlnak, egyre jobban. Tudom persze, hiábavaló a
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nosztalgia, főleg akkor, ha az csak a lélek békéjére és nem a fagallyazásra vonat-
kozik. Hasonló vágyakozás fog el, amikor arra gondolok, hogy újra meg kellene
tanulni a kaskötést, mert tizenkét—tizenhárom éves koromban már tudtam,
s ha nem is művészi, de használható produktumok kerültek ki a kezem alól.
Ám hol szedhetnék én aranysárga és mélypirosba hajló fűzvesszőt?

Látványként megidézhető élmény maga az egész derzsi határ. Nemcsak
a négy irányba kiágazó kövesút, de a végleges folyószabályozás előtt készült
gátak rendszere is jó tájékozódási hálózatként szolgált. Az egyik gátszakasz,
s vele párhuzamosan a holt-Tisza meghatározó ceruzaként választja el a derzsi
határ többi részétől Cserőközt, mely az ország legdúsabban termő szántóföldjei
közül való, televénye egy méternél vastagabb, s egészen a múlt század második
feléig érintetlen folyami hordalék alkotja. De könnyű eltájékozódnom azért is,
még manapság is, mert idők folyamán alig volt része a derzsi határnak, ahol ne
lett volna akár saját, akár kishaszonbérletes földünk, persze mindenhol csak
pár holdas nadrágszíj-parcella. A 40-es és az 50-es évek fordulótájt nagy tago-
sítás történt, a falutól majd hat kilométernyire elhelyezkedő Lödben kaptunk
csereingatlant, valamint közelebb is, a vízállásos, aszályban betonkeményé cse-
repesedő Kondásháton.

Nemcsak az általános, később a középiskolai földrajztudás, de a közvetlen
érzékelés is kialakította bennem a tengerfenék képzetét. Ismertem sokféle ma-
darat, nem emlékszem azonban arra, hogy pacsirtát egyszer is láttam volna,
az irdatlan magasságokból hangzó trilláira azért gyakran odafigyeltem. Voltak
hatalmas esők, félelmes nyári záporok, s dühöngésük múltán az átfényesedett
levegőn odakéklettek a Bükk előnyúlványai. Mintha közvetlenül a mentetleni
füzesek mögül bukkantak volna fel... Nem tudtam betelni a látvánnyal, mely-
lyel a legújabbkori levegőszennyeződés már aligha ajándékozhatna meg.



A szentimrei kövesút melletti Villogó mindmáig a tsz-nyugdíjasok háztáji
földje. Rozsdavörös homokját a múlt század vége felé kezdték beültetgetni szolo-
vesszővel — leginkább novával és otellóval —, s mindenféle köztes gyümölcs-
fával. Mellesleg Derzs régebbi eredetű szőlőterülete nem itt, hanem közvetlenül
a falu alatt húzódott, egészen a legutóbbi időkig, amíg az egész területet fel nem
parcellázták házhelyekké. De az én mezítlábas koromban itt még alig laktak,
A parcellákat mindkét végüknél tüskés élősövény határolta, a nyulak és a tol-
vajok ellen, ez volt a szőlő ..gerádja", s ennek tavaszonkénti rendbetételét a he-
lyi hatóság is megkövetelte, büntetést helyezvén kilátásba, s be is hajtván azt
a hanyagabb gazdákon.

Nekünk azonban a Villongón volt érdekeltségünk, száz négyszögölnél alig
nagyobb szőlőnk, s mi gyerekek leginkább ezt kedveltük, mert itt soha nem
volt nehéz munka, csak a kapáláskor ügyelnünk, s ezek emlékeztettek arra, hogy
az ősi időkben itt a Tisza egyik fattyúága kanyargott. De majdnem egész nyáron
át hozzá lehetett jutni valamilyen gyümölcshöz, s cseresznyeéréskor már rigó-
füttytől zengett a környék.

Két fiatal meggyfánk csak mostanában jutott el élete virágkorába, s már
június vége tájt rendre kapom a levelet anyáméktól. hogy írjam meg. mikor
megyünk haza meggyet szedni. S haza is mentünk még minden meggyszüretre.
Igaz, egyre nehezebbre esik a mozgás az ágak zegzugai között, a szűk farmer-
nadrág sem bizonyul alkalmas öltözéknek, s a kiruccanást napokig tartó izomláz
követi. A rigófütty még a régi, de egyre több az elcsapott parcella, s évente tesz
szert újabb és újabb hadállásokra a páré és a tarack. De a még élő parcellák
végénél, a diófák árnyékában fel-feltűnedeznek a Zsigulik, Skodák, Trabantok.
Szélvédő üvegek, krómozott díszlécek villognak a Villongó dűlőútjain . . .

Nincs a határnak olyan sarka, ahová el nem hallatszana a derzsi harangszó.
Nem holmi csengettyűzés ez, de katedrálisnak is díszére váló, messzemenő,
mégsem ércesen kemény, inkább lágybúgású hangzás, akár a kisebb, akár a na-
gyobb, vagy mindkét harangot húzzák is meg. Annak, hogy mikor melyiket,
szigorúan előírt „forgatókönyve" van. A halottaknak például kettős harangszó
jár. Harangjaikra méltán büszkék a derzsiek. Immár több mint fél évszázad
óta. 1906-ban a derzsi református presbitérium két atyafit küldött el a pesti
Slezák-céghez, hogy rendeljék meg a nyolc- és a négymázsás harangot. Fel is
keresték az öntőműhely tulajdonosát, akkurátusán előadták, hogy f- és á-hangra
kérik hangolni, s ilyen meg olyan arányban ötvözzék a fémeket. A tulajdonos
ekkor türelmetlenül letorkollta őket: „Mit rendelkeznek itt nekem, maguk tu-
datlan parasztok, hiszen úgyis úgy csapom be kendteket, ahogy akarom!" „Minket
ugyan nem, mert mostmár meg sem rendeljük az úrtól a harangot" — válaszol-
ták a derzsiek, s köszönés nélkül távoztak. Vonatra ültek, s Pozsonyba utaztak,
ahol aztán sikerült is nyélbeütni a rendelést. Az első világháború vége felé a na-
gyobbik harangot elszállították — ágyúöntés céljára —, a zivataros idők múl-
tával azonban elkészítették pontos mását, ugyanott, ahol az előzőt.

A derzsi parasztok nem alázkodtak meg az urak előtt — az anekdotában,
mint e műfajban általában, benne rejlik az egyoldalú ítélkezés lehetősége. Osz-
tálytudatos tartásra következtetni az esetből csakugyan dőreség volna, egyfajta
kálvinista plebejus dacot azonban tényleg nem lehet elvitatni. A derzsi parasztok
között a Horthy-korszakban is szép számmal voltak olyanok, akiket senki úrfia
nem „parasztozhatott" le büntetlenül, mert a legenyhébb esetben is ez a csat-
tanós válasz hangzott el: „Ha a paraszt nem szarna, az úr nem enne." Elhangzott
ez a kijelentés még akkor is, ha utána nyomban a csendőrpofonok következtek.
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E magatartásnak messzire nyúló történelmi gyökerei vannak, s itt a protes-
tanizmus nem elégséges magyarázat. A török hódoltság idején ugyanis a jobbá-
gyi kötöttségek eléggé meglazultak, s később sem váltak szorosabbá. Legtöbb-
ször a helyi földesúr volt az egyházközség főgondnoka, az úrvacsoraosztáshoz
ő adta a bort és a kenyeret, s egy sorban ült a jobbágyok közül választott
presbiterekkel. A karosszékké kiképzett külön ülés a templomban nem a földes-
urat, hanem a templomszolgát illette. Az istentiszteleten kívül persze szó sem
volt idilli „osztálykérdésről". Az urak épp úgy élték a maguk külön életét, mint
a parasztok a sajátjukét, nem is szólva az uradalmi cselédség külön kasztjáról.
Nos, a derzsi urak korántsem éltek olyan magasságos régiókban, mint a törté-
nelmi arisztokrácia fogalommá vált képviselői: az Eszterházyak, a Festetichek,
a Pallaviciniek. A legtörzsgyökeresebbek még a Borbélyok voltak, s még őket is
az újszerzeményi adományozás, vagyis a Habsburgok iránti feltétlen hűség
juttatta birtokhoz Derzs határában. De György nevű leszármazottunk, közvet-
lenül azelőtt, mielőtt Jász-Nagykun-Szolnok vármegye főispánja lett volna, maga
árulta terményeit a kunmadarasi piacon, s ha pénzszűkében volt, márpedig ez
gyakran megesett, egy félzsáknyi mákkal is kiállott a placcra. Csákynak, Pol-
gárnak, Losonczinak együttvéve sem volt ezer holdja. Egyedül a Szilassyaknak
volt ezer holdasnál nagyobb birtokuk, de ezt is akkora adósság sújtotta már
a 30-as évek vége felé, hogy következetes behajtás esetén igencsak ráment volna
az uradalom. Ez utóbbitól alighanem az mentette meg, hogy a tulajdonos ideje-
korán beülhetett a kisbéri állami méntelep igazgatói székébe. Derzs urait a
Horthy-érában márcsak az óvhatta meg a tönkremenéstől, hogy élvezhették a
lovastengerész kegyét — hozzájuk hasonló kisúr volt maga is.

Ha akarták, ha nem — viselt dolgaikról tudott a falu népe. Tudták azt is,
hogyan kaparintották meg a Cserőközt a múltszázadi ármentesítések során,
a 70-es, 80-as években. Csakis úgy, hogy idejében elfoglalták a folyószabályozási
társulat különböző tisztségeit. A derzsi parasztságnak alig több mint ezer hold
juttatott a majdnem ötezer holdas derzsi határból. Ha figyelembe vesszük, hogy
a falu lélekszáma a 30-as évek elején már meghaladta a kétezret — fogalmat
alkothatunk az arányokról, önmagában e helyzet szította az urak elleni gyűlöl-
ködést, de más oldalról ugyanebből fakadt a mindinkább elterebélyesedő, s az
egész paraszti életformát meghatározó földszerzési vágy is.

Ami elődeimet, apai nagy szüléimet, dédszüleimet illeti, ők bizony nem
a földszerzésben, inkább a földvesztésben jeleskedtek. Emlékszem, még a 40-es
évek vége felé is nem messzire a falutól egy jókora földdarabot Hatvani-birtok-
ként emlegettek, de már csak helymegjelölésként, hiszen egy emberöltővel ko-
rábban a birtok utolsó szöglete is kicsúszott az egyébként szétágazó-bokrosodó
família talpa alól. Monarchia-béli őseim ugyanis valami gyermekien bohém
könnyelműségben élték le paraszti életüket; csak annyit dolgoztak, amennyit
feltétlenül muszáj volt, annál szívesebben áldoztak az evés és ivás köznapi örö-
meinek. Flancolásról szó sem volt — az már a paraszti polgárosultság idejére
jellemző, mely különben a derzsieket, szórványos kivételektől eltekintve, lénye-
gében soha nem érte el —, ruházatukat is asszonyaik készítették, s télen-nyáron
egyazon háziszövésű bő gatyában jártak, melyet annál jobban kedveltek, minél
több volt rajta a kosz. Ám évente négyszer-ötször is vágtak hízót, s arról voltak
ismertek, hogy a húst kenyér nélkül ették, a pörkölt zsírját pedig megitták.
Gyakran megesett, hogy éjszaka belopakodtak egymás istállójába, s a választási
borjút a jászolba fojtották. Reggel azután, ártatlanságot tettetve, tettük szín-
helyére látogattak, „csak beugrottam, testvér, nincs-e valami baj" — mint ma-
napság mondanánk — fal-szöveggel, a gazda persze kesergett, hogy megfulladt
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a borjú, de a bánatot hamar leöblítették egy-egy pohár pálinkával, s menten
hozzáláttak a borjúnyúzáshoz. Nyilvánvaló, hogy egy idő után az ilyen esetek
meghitt és cinkos színjátékká szelídültek, a húshozjutás nagycsaládi rituáléjává.
Lényeg, hogy ez az életmód lassanként a birtok megcsappanásához vezetett,
azon túl, hogy nemzedékről nemzedékre aprózódott. Apámnak már csak két kis
hold jutott az örökségből, ebből megélni, családot eltartani nem lehetett, rész-
aratni és -csépelni járt el az uradalomba.

A fenyegető szegénység olykor kétségbeesett kiútkeresésbe torkollott. Apám
egy távolabbi sógora — unokanővérének férje —, aki lényegében benősüléssel
jutott földhöz, a derzsi parasztok között elsőként termesztett cukorrépát. Ha
vetéstől a termés átadásáig csak a maga és a családja munkaerejére támasz-
kodott volna, talán megfogja az isten lábát, a napszámosok alkalmazása azonban
fölélte a várható hasznot. A következő évben már a szomszéd megyében vállalt
munkát, egy építkezésen, onnan pedig, jókora „ugrással" Argentínában termett.
Pár év múlva ment utána a családja i s . . .

Szórványosan az is előfordult, hogy a nincstelenek legelszántabbjai, ha ter-
mészetükhöz átlagon felüli önzés és zsugoriság társult, ha képesek voltak ember-
ségük lefokozására és kizsákmányolására, s ha sikerült pár holdas kisparaszti
családba benősülniük, a falu jobbmódú parasztgazdái sorába küzdöttek fel ma-
gukat. A legtipikusabb, egyben legvégletesebb példa erre az öreg G. L. — én
már csak így ismertem — élete. A kengyeli béreslegény, attól a pillanattól fogva,
hogy benősült, s „megízlelte" a saját földet, összes életenergiáját egészen a halála
napjáig csak a szerzésre összpontosította. Előbb csak az 1920-ban osztott apró,
egy-másfél holdas birtokokat vásárolgatta össze, a derzsi határ viszonylag leg-
gyengébb minőségű földjeit, majd a gazdasági válság idején jelentősebb ingat-
lanra, s később egy jókora villongói szőlőre is szert tett. A felszabadulás idejére
a szerzett föld nagysága már meghaladta a húsz holdat, melynek egy része
a közben családot alapító fia nevére került. Hosszú éveken át viselt egyház-
gondnoki tisztséget. Családját ugyancsak a szerzés szellemében nevelte, fárad-
ságot nem ismert, a kíméletlenségig tudott dolgozni és dolgoztatni. Bagóért ösz-
szevásárolgatott bontásanyagból, teljesen csak a családi munkaerőre támasz-
kodva pompás gazdaházat emelt. De amikor azt tapasztalta, hogy a cseresznye-
fája útra kihajló ágán lógó gyümölcsért az arra haladó járókelők időnként
felnyúlnak, a nyár kellős közepén körülgallyazta a fát, egy nagyobbfajta kö-
csögakasztót formálván belőle. Az 50-es években Il-es típusú termelőcsoportot
szervezett, kihasználva bizonyos, az adózásra és a beadásra vonatkozó előnyö-
ket, továbbá az állami tartalékföldek igénybevételének lehetőségét, s közben
azon mesterkedett, hogy a csoport területén átvezető dűlőút használatától miként
tiltsa el az egyénieket. Az 1959-es átszervezés már járadékos korban találta.
Sok mindennel megajándékozta az élet, de jó közérzettel, kiegyensúlyozott meg-
elégedettséggel soha. Élete utolsó éveiben is amiatt panaszkodott, hogy bár-
mennyit szerzett volna is, akkor sem lett volna becsülete a faluban, mert benne
mindenki csak a „kengyeli bérest" látta.

Amikor pár évvel ezelőtt az öreg G. L. meghalt, s néhány héttel utána a fe-
lesége is, az ifjabb G. L.-t a felesége, harminc évi házasság után, otthagyta.
Az asszony évtizedeken át naponta szenvedte el férjétől a verést, később csak
hetente, mert az ifjabb G. L. eljárt valamilyen üzembe dolgozni, már a szövet-
kezeti átszervezés után. Ifjabb G. L.-től a saját fiai is elhidegültek főleg az
idősebbik, miután az családot alapított, kérte az üres telket, hogy azon épít-
kezhessen, de nem kapta meg. Az apa egy hajnalon magára gyújtotta a házat.
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Ült egy félévet, állítólag a börtönbe is magával vitte a 600 ezer forintot tartal-
mazó katonaládát. Miután kiszabadult, még látták fel-feltűnedezni a faluban,
többnyire a kocsma vagy a presszó tájékán, s minden esetben nála volt a zöld
katonaláda is.

Nem sokkal később felakasztotta magát.
A G.-család sorsa ezzel beteljesedett. Egy eltorzult paraszti életvitel fölött

mondott ítéletet az idő.
Derzs első termelőszövetkezetét majdnem kizárólag a volt uradalmi cselédek

alakították meg az 50-es évek elején. Eggyel több ok volt arra, hogy a falu
gazdatársadalma ne rokonszenvezzék a kollektív gazdálkodással. A cselédséget
az övénél alacsonyabb rendbe tartozónak vélte, magyarán: lenézte. E nézeten
a 45-ös sorsforduló, a cselédlakások tüneményesen gyors lebontása sem változ-
tatott sokat.

A felosztott uradalmak egykori nincstelenjeit épp a gazdaréteg elzárkózása,
gőgös felsőbbrendűségérzete sodorta a szövetkezés útjára. Igaerővel csak akkor
segítette az újonnan földhöz juttatottakat, ha azok gyalogmunkáját semmiképp
sem nélkülözhette. De még így is folyton éreztette, hogy kegyet gyakorol, s a
megaláztatás ezernyi apró fortélya minden hídverési kísérletet aláaknázott.
A szövetkezés ezért nem a megváltás, nem a boldogulás, egyszerűen csak a lé-
tezés ígéretét jelentette. De e minimálisra redukált reményben rejlett az ereje is.
Csakis ezzel magyarázható, hogy ez a szövetkezet átvészelt megannyi nehéz
esztendőt, egyebek között az 1956-os ellenforradalmat, s előtte az 1953 nyarán
kezdődő politikai cikkcakkozást. Tiszavirágéletűeknek bizonyultak viszont a szo-
ciológiai értelemben is csoportérdekek által életrehívott l-es és Il-es típus tszcs-k.

1959-ben mintha sokkhatás érte volna a falut, s ez két-három évig még
eltartott. Kívülálló egyéni alig maradt. Már nemcsak a Szilassy-féle kastélyban,
de mellette, a volt Losonczi-kúriában is tsz-irod;i működött. Egy ideig még
külön-külön, majd közös — Kossuth — név alatt. Mintha oldódott volna a fe-
szültség. Az az utca, ahol szüleim háza áll, vezetett a tsz-központhoz, s láttam
itt akkora sarat, szószerint feneketlent, mint életemben sem azelőtt, sem azóta,
úgy tűnik utólag, gyalog lehetetlen volt átkelni ezen a sárfolyón. egyik oldalról
a másikra, mert bizonyosan lehúzta a csizmát is a lábról, s láttam benne traktort
is tengelyig fetrengeni, segítségére sietett egy másik, egy nagyobb, drótkötelet
vetettek az elsüllyedtre, kezdődött a reménytelen ráncigálás, káromkodott min-
denki, mint a záporeső, de nem használt ez sem, csak a másnap az Abádszalók
felől érkezett lánctalpas. A derzsi sár, úgy tűnik, különben is párját ritkító masz-
sza, nehezen száradó, alattomos, minden kis résbe betüremkedő latyak, s ha
rálépsz, nem tudhatod előre, milyen mély. Kapott azután szilárd burkolatot
az Ady Endre utca, s így a központig mehettek bármely évszakban akár a járás,
akár a megye Volgái. Mert kedvelt, funkcionáriusok által szívesen látogatott
hely volt a derzsi tsz a 60-as évek közepén, nemcsak azért, mert egykönnyen
teletöltötték a vendég poharát is. a magukét is. megtették ezt annakidején más-
hol is. hanem mert a stabilizálódás jegyei csakugyan példaszerűeknek tűntek.
Divatbajött újból a derzsi szorgalom emlegetése. Ez a nép az átszervezés okozta
sokk elmúltával újra belevetette magát a munkába. Maguk közül való volt
az elnök értett a nyelvükön. A csúcs az volt, amikor országosan a hetedik
helyezést érte el a tsz, s a vándorzászlót Erdei Ferenc adta át.

Néhány év múlva, az évtized végére bekövetkezett a földcsuszamlás. Az el-
nököt leváltották, a párttitkárt úgyszintén. Máshonnan hoztak új elnököt, szak-
embereket, a talpraállás azonban nem következett be. Csak a hanyatlás, a zűr-
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zavar vált teljessé, olyannyira, hogy 1974-ben a tagrészesedes visszatartott 20
százalékát sem fizették ki. A derzsi Kossuth Tsz sorsa ezzel megpecsételődött,
s nem maradt más hátra, mint az egyesülés az abádszalóki Leninnel. Az első
közös esztendő még nem hozta meg az ígért kibontakozást, bár a termelőmunkát
végző tagság részére kifizették a teljes részesedést — egy főre éves átlagban
32 ezer forint jutott —, az irányításban dolgozók pedig az üzemágak teljesítése
szerint kaptak 80-tól 96 százalékig terjedő részesedést. Mondják, a Lenin Tsz
az ágazati rendszerről vissza akar térni a kerületi rendszerre, s ez a derzsieknek
nagyon előnyös lenne, mert a falu határában lévő földeken dolgozhatnának,
nem kellene elmenni Kunmadaras alá, az ugyancsak 15 kilométerre lévő Kis-
gyócsra, meg hasonló távolságokra.

Váltig tűnődöm, miként tűnődnek maguk a derzsiek is, hogy mi okozhatta
a törést. Meglehet, ha hónapokat szánnék e kérdés vizsgálatára, akkor sem
lelnék minden tekintetben érvényes, megfellebezhetetlen magyarázatra. Mégsem
hagyatkozhatom a misztikus okokra. Jelekből próbálok következtetni, s abból,
hogy ismerem fajtámat, ismerem lelkületének minden rezdülését.

1967-ben, amikor a nagy hitetlenkedések megtörténtek, a derzsi tsz-nek csak
300 ezer forint tartozása volt. A környékben messze a legalacsonyabb. A derzsi-
ek mindig is írtóztak a hitel felvételétől. A kölcsönnel szembeni bizalmatlanságot
keserű tapasztalatok táplálták. Biztonságukat féltették ezúttal is. Amikor tehát
hozzáláttak a fejlesztéshez, építkezéshez, gépek vásárlásához, csaknem teljesen
a saját erejükre hagyatkoztak. Ugyanakkor a tagság igényelte a részesedés
évenkénti növekedését, s ha a vezetés népszerű akart maradni —márpedig erre
nagyon is törekedett —, akkor meg is kellett adnia. A pénzügyi lehetőségeket
ezzel a végsőkig feszítették, s ehhez képest az aranyat érő derzsi földek kapaci-
tása is végesnek tűnt. A húr akkor pattant, amikor a vezetés belső személyi
ellentétei a tagsági nyílt színen robbantak, s ezzel együtt a kulcsfontosságú
munkakörökben, a gépesítésben a visszaélés határát súrolóan meglazult a mun-
kamorál. E problémákon az új vezetés sem tudott úrrá lenni, noha nagy gonddal
készítette elő a technológiai átszervezést, de nem kalkulált a tagság munka-
kedvének a megcsappanásával. Technokrata módon megközelíteni a derzsi
szövevényt — ez eleve kudarcra ítélt vállalkozás. Az meg külön tragikomikus,
hogy ilyen igyekezet közepette csúfolta meg Cserőköz a kemizálást, amikoris
a cukorrépatáblát méteres magasságú muhar és tarack verte fel.

Mélyebb áramlású folyamatot takart az a tény, hogy a derzsi tsz-nek vi-
szonylag nagylétszámú tagságot kellett eltartania. Egészen a 60-as és a 70-es
évek fordulójáig a vezetést érezhető tagsági nyomás késztette arra, hogy csín-
ján bánjon a gépesítéssel, nehogy a tagok munka nélkül maradjanak. Hiányzott
a felismerés, mi szerint a derzsi határ magasabb életnívón, az egyéni világhoz
képest jóval kevesebb munkabefektetés ellenében kevesebb embert képes eltar-
tani, mint korábban. Az ellentmondást egyedül az ipari üzemág létrehozásával
lehetett volna áthidalni, ehhez azonban előbb fel kellett volna ismerni az ellent-
mondást. Ezt viszont megakadályozta a derzsi parasztságnak az a hagyományos
önteltsége, mi szerint nem jöhet olyan világ, hogy ezen a földön ne lehessen
megélni mindenkinek, aki itt él és azt műveli.

A derzsi nép nem képes reagálni a könyörtelenül ható folyamatokra, vagy
ha igen, akkor rosszul — vonhatnánk le a szélsőséges következtetést. Elgondol-
kodtató, hogy a derzsi szövetkezeti gazdálkodás abban a kezdeti szakaszban vált
virulenssé, akkor prosperált, amikor még lényegében a hagyományos alapokon
nyugodott, amikor az eredmények eléréséhez még elegendő volt a kíméletlen
munka, s a kisüzemi termelési tapasztalat. A magasabb szintre azonban képtelen
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volt átváltani, vagy ha igen, akkor csak hosszantartó, s szinte kilátástalan meg-
fenekléssel.

Ipar nélkül maradt az abádszalóki Lenin is, immár több, mint tízezer hek-
táron. A derzsi problémákat tehát a nagyobbik szomszéd is nyögi, egy olyan
vidéken, ahol kéznyújtásnyi távolságra nincs jelentősebb ipari üzem. Derzsen
a tanács kezdte szorgalmazni a háziipari tevékenység megteremtését, Tápéról
érkeztek kosárfonó asszonyok, hogy az ittenieket betanítsák. Legalább 80 jelent-
kezőre számítottak, nagynehezen összejöttek 50-en. A létszám félév múltán
a felére apadt. Akik maradtak, azok is panaszkodnak, hogy a gyékény- és szal-
mafonás nagyon megviseli a kezüket. Érdekes, hogy a kapára soha nem pa-
naszkodtak.

Nehéz elkerülni a mindörökre elmúlt idők nosztalgikus színekben való
felelevenítését. Emlékeim viszont nem tehetnek erőszakot, s emlegetésüket sem
kerülhetem el, ha a mostanra bekövetkezett változásokra utalni akarok. Már-
mint az életmód szférájában. A hosszú falusi estéket, még az 50-es években is,
a tanyázással lehetett elviselhetővé, mi több, kellemesebbé tenni. Az összejárás
nem maradt meg a tágabb rokonság körén belül, de kiterjedt mindazokra, akik-
kel a szorosabb ismeretség vagy a legény kori komaság alapján egy hullámhossz-
ra lehetett kerülni, akikkel tehát szót lehetett érteni. Kommunációs alkalom volt
tehát a tanyázás, többnyire a férfiak vitték a szót, politizáltak, meghányták-
vetették a falu és a világ sorsát, az asszonyok eközben szorgalmasan járatták
a rokkát, vagy pörgették a kéziguzsaly orsóját, s vagy a maguk külön dolgát
beszélték meg, vagy a férfiakra figyeltek. A gyerekek bekapcsolódását nem
igényelték, joggal számítottak azonban okoskodásukra. Ha volt még a villongói
savanyú vinkóból, az minden teketória nélkül az asztalra került, illetve azt,
hogy elfogyott, onnan lehetett megtudni, hogy a gazda nem tett az asztalra
semmit, ám szóba nem hozták ilyenkor sem, az ilyesmit minden illemkódexnél
mélyebb eredetű íratlan törvény tiltotta. A tanyázás vacsora utánra szólt, s mi-
vel az étkezés egyazon időben történt mindenütt, nem is igen vétette el senki,
kivétel persze előfordult, ilyenkor a gazdasszonynak illet asztalhoz szólítani
a vendégeket, másrészről viszont illett ezt elhárítani. Gyakorta minden bejelen-
tés nélkül történt a látogatás — bár ilyenkor számolni lehetett azzal, hogy a fel-
keresett család máshová ment el tanyázni —, ám ha volt is bejelentés, az csak
az előzetes, véletlen találkozás alkalmával történt, utcán, boltban, kocsmában.
Ha egy-egy háznál több család futott össze, az égvilágon semmi problémát nem
jelentett, jutott hely mindenkinek, ha máshol nem, a kemence padkáján.

Egy-, másfél évtized óta mindez már a múlté. A falusi társasélet széthullá-
sában több tényező munkál együtt, s ha ezeket sorravesszük, még mindig meg-
válaszolatlan a kérdés: Miért nem kívánkoznak egymással találkozni a derzsi
családok? Sokak szerint azért, mert a tsz-ben, a közös munkában úgyis együtt
vannak. Ez az érvelés az esetek többségében nem helytálló, hiszen a nagygaz-
daságon belüli szakosodás a szükségesnél is kevesebb alkalmat teremt a talál-
kozásra. Akkor viszont a televíziót kell „bűnbaknak" megtennünk, melynek
zavartalan nézését csakugyan megnehezítené a tanyázás. De ez is összetett jelen-
ség, a tévé a hagyományos falusi lakásberendezést teljesen felborítja, a fő helyet
követeli meg magának, ennek függvényében a tiszta szoba el is veszíti egykori
jelentőségét, szerepe a vendégszoba funkciójára szűkül. Másrészt a kanapét és
a karszéket máris felváltották a heverők és a fotelek. A nemrég elkészült par-
kettát drága szőnyegek borítják. Ha a sáros és poros Derzsen a gazdasszony
nem akarja minden idejét beleölni a takarításba, akkor a családtagok számára



is rendszeresítenie kell a külön belépő papucsot. Illetve csak azok számára rend-
szeresítheti, s ha netán vendég jön, el kell tűrnie, hogy ormótlan lábbelijével
mindent bepiszkítson. Nyilván a vendég is észreveszi, ha csak nem a faragat-
lanságig érzéketlen, hogy mennyire fals a szituáció, ilyenkor kölcsönös az udva-
rias szabadkozái, de az állandóbb jellegű kapcsolattartás előtt észrevétlenül
leereszkedik a sorompó.

A községi vezető befeléfordulást, a szociológiai zsargon privatizálódást em-
leget — mindkét fogalommal rokon az elmagányosodás nyíltabb meghatározása.
A szélesebb dimenziókban értelmezett falusi közösségi életről szintén nem be-
szélhetünk, ha a tanács kiküld 300 meghívót, jó ha harmincan összejönnek,
a gazdakör már több mint negyedszázaddal ezelőtt megszűnt, melynek tagjai
az istentiszteletre történő beharangozáskor együttesen vonultak át a templomba,
igaz, mostanra a vasárnapot a háztáji a legfőbb munkanappá léptette elő, a közös
is csak ekkor tudja kölcsönadni a gépeket; a régi, romos, dűledező kultúrotthon-
ban még teltházas színielőadások zajlottak, az új futurista beton- és üvegpalota
szombaton és vasárnap is kong az ürességtől, nem számítva a tucatnyi magnózó
és gépzenére táncoló fiatalt, mert az évi egy-két alkalomtól eltekintve bálák
sincsenek ma már. A hagyományos paraszti világban a derzsiek élték a kultú-
rájukat, a maiban csak fogyasztják, tehát elfogadják azt, ami éppen adódik,
szórakozásként, kikapcsolódásként, de nem életelemként.

Magányos farkasként nem lehet élni, Derzsen sem, érdemi kultúra híján
azonban a társas megnyilvánulás tartalmi szintje óhatatlanul alászáll — a kocs-
ma és a presszó nívójára, természetesen. Az utóbbi szintén kocsma, csak vala-
melyest elegánsabb a berendezése. A falu mélyvilága zajlik e két intézményben,
itt-ott még remekbefaragott fejeket látni, de egyre több görcsberánduló arcot,
semmibevesző tekinteteket, mindegyik asztalnál a hangos beszéd magasra csa-
vart, alkohol-táplálta lángja lobog, jóformán senki nem figyel a másikra, min-
denki mondja a magáét. Itt jut eszembe, igaz, már a második belémdiktált nagy-
fröccs után, hogy mennyit beszélünk és írunk mostanában az életforma meg-
oldatlanságáról, s joggal és alappal, de egyszer már az élet tartalmát kellene
szemügyre vennünk, amúgy istenigazából.

Nos, ami az itteni, a kocsma- és a presszóbéli tartalmat illeti: az előbbi
italforgalma 210—200 ezer, az utóbbié 110—120 ezer forint havonta. Nincs ösz-



szehasonlítható adatom, de az összegeket így is elképesztőnek találom, egy gyors
számítás meggyőz arról, hogy az egy főre jutó derzsi átlagfogyasztás — a csecse-
mőket is ideszámítva — havonta 160—170 forint, s ehhez még hozzá kellene
számítanom a saját termés és a boltban vásárolt italok fogyasztását, valamint
a kultúrotthon büféjének forgalmát. Ha ez tömegméretű alkoholizmus, akkor
csak az itteni élet összes kísérőjelenségével együtt nevezhető annak, — nemcsak
az árnyaltabb megközelítés, de a purifikátori képmutatástól való irtózás is az
óvatos fogalmazásra késztet.

Nyilvánvalóan csak a presszó és a kocsma falain kívül faggatózhattam
afelől, hogy miért isznak a derzsiek. Első megközelítésre csak ilyen válaszokat
kapok: mert telik rá, mert másra már nem tudja költeni. De aztán ilyesmit is
hallok: egyszerűen csak egymás kedvéért; mert már csak ivás közben váltanak
szót egymással az emberek; és akikkel szót lehet váltani, szintén ott találhatók
meg; mert nincs hová menni.

Én még hozzátenném: azért, mert itt fesztelenül tudnak viselkedni. A ha-
gyományos paraszttörvény az élet minden helyzetére meghatározott viselke-
désformát írt elő. Ezek íratlan közegében nőttek fel az egymást váltó nemze-
dékek. Az újtípusú közösségekben — ha lennének ilyenek — ezek a formák már
nem alkalmazhatók. De ha az újfajta közösségek nem funkcionálnak, hogyan
teremtsenek normákat? A kör bezárul.

Marad tehát a kocsmázás, s nyomában a sok-sok családi viszály, melyekhez
képest a válás viszonylag ritka. A tanácselnök ezzel kapcsolatban megjegyzi:
15—20 évi házasság után, az az asszony, akinek nincs munkaviszonya, s meg-
felelő munkaalkalmat sem talál a közelben, ezerszer is meggondolja a válást,
inkább tűr.

öngyilkosság majd minden évben akad egy vagy kettő, s ennyi volt régen is,
s ahhoz képest sem sok ez, hogy Abádszalókon vagy Tiszafüreden szinte két-
hetente történik egy öngyilkosság, s az áldozatok között meglepően sok a fiatal.
A G.-esetet megelőzően a derzsieket is sokat foglalkoztatta egy 18 éves fiatal-
ember öngyilkossága, aki tettét azért követte el, mert italos állapotban kérte
szüleitől a motorkerékpár sluszkulcsát, s azt nem kapta meg. A derzsi kocsma
már bezárt, s az abádi kisvendéglőbe szeretett volna átmenni.

A korosztályombelieket meglehetősen nagy arányban találom meg úgy
a kocsmában, mint a presszóban. Hétvége van persze, ilyenkor térnek haza ők is
a pesti és a miskolci üzemekből, a vasúttól meg a szolnoki vízügytől. Ezt a gene-
rációt szórta szét leginkább az elmúlt másfél-két évtized falusi átalakulásának
kataklizmája. Szülőfalum lakosságának majdnem az egytizede eljáró és ingázó.
A túlnyomó többség szakképzettséget nem igénylő munkakörben dolgozik.
Ujabban divatba jött Tiszafüreden az alu- és a darugyár; ide a naponkénti
ingázók járnak el. De vasárnap esténként és hétfő hajnalonként Derzsről induló
autóbuszok zsúfolásig megtelnek.

„Hazajáró lelkek" — így emlegeti őket a lelkész. Kérdés, mennyiben találó
még ez a meghatározás. Többségük felesége tsz-tag, s így a hetenként itthon
töltött egy — szabadszombatokon két — nap túlnyomórészt a háztáji földön
telik el, közben egy hétre elegendő tűzrevaló fát is kell vágni, s be kell készíteni.
Hétfőn reggel a munkahelyén holtfáradtan áll munkába. Ez az életmód időnek
előtte felőrli az embert. A legtöbbje rögvest elköltözne, mihelyt módja lenne rá,
abba a helységbe, ahol a munkahelye van. Annak, hogy nagyrészt nincs rá mód-
juk, az az oka, hogy a derzsi házakért, ha netán el is tudnák adni, csak annyit
kapnának, amennyiért Pest környékén jóformán még telket sem lehet venni.
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Mivel azonban az eljárók a falu munkaképes lakosságának legtörekvőbb,
leginvenciózusabb részét képezik, egyre többnek sikerül a Derzstől történő vég-
leges elrugaszkodás. Már olyan is van, aki a fővárosban a Nagykörúton belül
tudott lakást vásárolni. Az elköltözöttek már csak rokonlátogatóba járnak haza.
évente két-három alkalommal, egyre többen saját kocsival, asszonyaik drága
bundákban díszelegnek, s ez az itthonmaradottak sóvárgását, elvágyódását, ki-
váltképp a most felnövő fiatalokét, már-már a leküzdhetetlenségig fokozza.
Menekülni innét, ahol sok utcában még ma is csak csizmában lehet átkelni
a sárfolyón, ahol a vízöblítéses vécék száma félkézen megszámlálható, s alig
több ennél a használható fürdőszobák száma, ahol a lakóházak kétharmada ala-
pozás nélküli vályogból készült, ahol az új kultúrházat is langyos olajkályhák
büdösítik, ahol helybeli munkahelyként egyedül a tsz jöhet számításba, ahol
az öregek szeme elől nem lehet sehol sem elbújni a partnerünkkel, ahol túlsá-
gosan is ismernek ahhoz, hogy valamire is becsüljenek... Innen nézvést még
egy kisvárosi lakótelep is az álmok netovábbjaként jelenik meg.

De mi marad az egyenleg innenső oldalán? A lélekszám, amely még 1960-
ban is megközelítette a 2400-at, immár kétezer alatt van.. . A főutcán, s annak
is épp a központi szakaszán egymásután néptelenednek el a házak, néma, meg-
vakult ablakok bámulnak ki a keskeny kövesútra. Mintegy húszra tehető
Derzsen az üres házak száma, s ez bizonyosan növekedni fog, s ezen a tényen
az sem változtat sokat, hogy évente megépül egy-két csinos ház a mellékutcák
valamelyikében, hogy látni már itt is díszes vaskerítéseket, hogy milliók vannak
a takarékban, de aki házépítéshez netán OTP-hitelt merészel felvenni, azt még
ma is körülveszi a helybeli rosszalló csodálkozás. Továbbá: az itthonmaradók
(az öregek) többnyire sokféle módon támogatják máshová költözött hozzátarto-
zóikat (a fiatalokat); elsősorban pénzzel, telket vesznek részükre, házat is, de
a befektetéshez legalábbis hozzájárulnak, továbbá évente hízottsertéssel, pár
mázsa krumplival, miegyébbel. Közgazdasági nyelvre lefordítva: az itt előállított
érték egy része máshol akkumulálódik.

1960-tól 1970-ig 90 főben rögzítette a természetes szaporodást a népszám-
lálási statisztika, mint a születések és a halálozások pozitív különbözetét. Ez egy
adat a sok közül. S egy másik, melyről a tanácselnöknő informál: az utóbbi
kilenc év alatt — az időtartam tehát csak részben fedi az imént említett évtize-
det — a község cigánylakóinak száma 80-ról 140-re növekedett. E réteg felnőtt
tagjainak csak elhanyagolható része áll valahol munkaviszonyban. Zömmel
mindmáig a putritelepen laknak, s gyermekeik közül nagyon kevés az, amelyik
elvégzi a nyolc általánost.

A tanács a cigányságot megpróbálta rábirni, hogy kedvezményes akcióban
építtessen sorházat. Ez nem sikerült. Ujabban a falu elnéptelenedő házait kezdik
átadni az átlagosnál törekvőbb cigánycsaládoknak, kedvezményes akció kereté-
ben. Ez azt jelenti, hogy a becsült vételár 10 százalékát kell befizetniük, a fenn-
maradó összegre az OTP hosszúlejáratú törlesztést biztosít. Az egyedüli garan-
cia: a vételkor fennálló munkaviszony. Egyelőre csak két ilyen vétel történt,
a rendelkezések ugyanis előírják, hogy ilyen akcióban szilárd alappal rendelkező
házat lehet értékesíteni.

A falu lakossága ezt az akciót kissé vegyes érzelmekkel fogadta.
Ha akarom, ha nem, ítélkezem ebben az írásban, s teszem ezt az idevalósi

a „benszülött" jogán.
Igaz, gyötör a kétely, nem igaztalan-é, nem elhamarkodott-é az ítélkezésem.

Nyugtathatnám magam, hogy végül is a tények fogódzóiba kapaszkodom.
34



Nem tehetném mégsem, tudván azt, hogy a tényeknek nem abszolút, hanem
helyzeti értékük, azaz energiájuk van. Marad tehát egyedül a tisztesség tudata,
mi szerint ezeket az energiákat nem fordíthatom szülőfalum ellen.

Sokszor elgondoltam már, mi lett volna, ha azon a nyári hajnalon nem
kerekedünk fel anyámmal, maradtam volna itthon én is, mint a többi velem
egykorú. Lehetséges, hogy később én is útrakeltem volna, másfelé, más irányba.
Vagy nem mozdultam volna továbbra sem, s mostanra lennék könyvtárba járó
bölcselkedő paraszt — elődeimhez hasonló —, vagy ha nem is paraszt, de mező-
gazdasági munkás, vagy bármiféle. Elvegyülnék, anélkül, hogy a kiválást meg-
kíséreltem volna.

Nem sorolom tovább, váltóm átállítódott, s más a sorsom, más a végzetem.
Kívül-belül szemügyre veszem a kultúrpalotát, a magnóval felszerelkezett ifjak
már nem ismernek, a rendőr gyanakodva vizslat, de én tudom, hogy a régi,
a környékbeli falvakban is kedvelt fóvúszenekar ma is megvan, mert tudomá-
nyukat, s a kürtöt, trombitát az apák továbbadják fiaiknak, hogy a Röpülj
Páva-kör énekli az itt termett népdalokat, hogy a falunak volt már megyei első
helyezést elérő sakkozója is, s nem is olyan régen kitűnő focicsapata, amelyik
a megyei válogatott kapuját is gólokkal bombázta meg, s itt él és dolgozik konok
kitartással, virág- és indamotívumokat vésve a fába Péntek Lajos fafaragó nép-
művész, aki szintén helybeli születésű.

Nemcsak acélos búzát, töméntelen kukoricát, s zamatos Gülbaba-krumplit
képes hát teremni ez a föld? Miért mégis a nyugtalanság?

A kultúrpalota bizonyosan megéri a jövő évezredet. S meg a mögötte sár-
gálló Borbély-féle oszlopos kúria is, annál is inkább, mivel már eddig is megélt
vagy 300 esztendőt, nagyméretű tégláit oltatlan mészmurvába rakták, melyet
csak közvetlenül a falazáskor locsoltak meg vízzel, s ez a malter nem enged,
bontáskor inkább a tégla törik, nálamnál jobban tudják ezt azok a kőművesek,
akik több mint húsz évvel ezelőtt tantermeket alakítottak ki a kastélyban.

És megéri a jövőt a tatárjáráskor elpusztított románstílusú templom, vagy
ahogy a derzsiek nevezik, a Pusztatemplom maradéka is. Közelében, a 30-as
évek idején ásatásokat végeztek, előkelő, gazdag avar törzs maradványaira
bukkantak: bronz- és rézveretes díszítményekre.

De megindul majd az újabb „népvándorlás", ha a Tisza II. üdülőtelepe
kiépül. Igaz, Tiszaderzs marad továbbra is az „egyéb kategóriában", tehát
számottevő fejlesztésre nem számíthat, 1980-ig megépül egy ABC-áruház, s a
határban létesítenek majd vadász- és halásztanyát, talán egy kempinget is ki-
alakítanak a holt-Tisza partján. És már 1976-ban hozzálátnak a Tiszafüred
és Fegyvernek közötti kövesút megszélesítéséhez, s így végórájához közelít
az itteni közúti közlekedés évek óta ellehetetlenült állapota.

Eljátszadozom a gondolattal, s máris esdeklem a régészek megbocsájtó pil-
lantásáért : talán az sem elképzelhetetlen, hogy az útmunkálatok során az Abádi-
rév közelében előkerülnek a pogányságban megátalkodott Tonuzóba besenyő
herceg csontjai, aki népségével együtt erre a tájra, de a keresztény hitre nem
volt hajlandó áttérni, s ezért Szent István királyunk őt is, nejét is élve temet-
tette el. Leszármazottja az a Ders nevű személy, akinek nevét még az árpádházi
királyaink korában szülőfalum örökölte.

Meglehet, hogy mindez nem több szép legendánál. Csontok fölött épül az út
így is, úgy is, ám a tiszaderzsieknek sem lehet mindegy, hogy milyen jövő felé
vezet.
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