
TÉKA
Emlékerö falu

126 rövidebb-hosszabb elbeszélést, em-
lékezést, anekdotát tartalmaz a fenti
címet viselő kis kötet. írásait a Mező-
gazdasági és Élelmezésügyi Miniszté-
rium és a Magyar írók Szövetsége ál-
tal meghirdetett pályázatra érkezett
1446 műből válogatta ki a zsűri. Har-
gitai György szerkesztő a bírálók által
megfelelőnek ítélt majd kilencszáz írás-
ból szedte össze kötetének anyagát.

A nem hivatásos szerzők — foglal-
kozásukra való tekintet nélkül mind-
annyian a „nagy idők tanúi", — a ki-
írásnak megfelelően olyan históriákat,
többnyire vidám, olykor szomorkás
vagy éppen tragikomikus történeteket
vetettek papírra, amelyek a felszaba-
dulástól napjainkig a falun élő embe-
rekkel estek meg. Ha meggondoljuk,
hogy ez a bő három évtized éppen a
magyar falu népének életében jelen-
tette a legsorsfordítóbb változásokat,
nem csodálhatjuk, hogy oly sokan —
közel nyolcszázán, köztük többen Szol-
nok megyéből is — vállalkoztak a
megélt élmények, az első szájból hal-
lott események, anekdoták megírására.

A szerkesztő elsősorban a 24 díj-
nyertes szerző írásaira támaszkodott a
kötet összeállításakor, s a történeteket
úgy sorolta egymás után, hogy azok-
ból kikerekedik a magyar falunak egy
sajátos, belülről látott története a fel-
szabadulás első tétova napjaitól a het-
venes évek derekáig. A kis kötet leg-
főbb erénye éppen abban van, hogy
minden tudálékosság nélkül, pusztán
az emlékezetben megmaradt történé-
sek, gondolatsorok rögzítésével, az ese-
mények a paraszti tudatban való tük-
rözésével képes megrajzolni — Veres
Péter szavaival szabadon élve — a teg-
napból a holnapba haladó mát.

Miről szólnak ezek az írások? Tar-
talmi ismertetésük majd olyan vállal-
kozás lenne, mintha egy pohár vizet
markunkban akarnánk felfogni. De mi-
vel e rövid ismertetésnek nem is lehet
ilyen célja, inkább csak a fő vonulatra
szeretnénk olvasóink figyelmét ráirá-
nyítani, amely körül úgy sokasodnak
a témához sokszor csak közvetetten

kapcsolódó anekdoták, tréfák, a parasz-
ti észjárás csavarossását bizonyító
esetrajzok, mint a valóságos hegyvonu-
latot kísérő dombok, halmok sora.

Találkozás az első szovjet katonák-
kal. Két nép gyermekeinek eltérő gon-
dolkodása, de érzelmi azonosulása egy-
egy nagyon is hétköznapi, éppen ezért
valóságos történés kapcsán. (Kalács
Krasznodarkába)

A földosztás s az első szabad aratás
öröme, gondja (Földosztás Sárosdon).
Harc a kapott földek megtartásáért,
a „Földet vissza nem adunk!" jelmon-
dat igazi tartalma. (Mekkora terület
kell? Földet vissza! Földet vissza nem
adunk!)

Emlékszünk a gombamódra kinőtt
pártokra s az ügyeskedők helyezkedé-
sére, no meg felsülésükre is. Erről ol-
vashatunk a „Hármat egyért?" c. írás-
ban. Az első szabad esztendők derű-
jét, a saját föld művelésének örömét
bizony beárnyékolta a volt nincstele-
nekből lett újgazdákat kísérő nyomo-
rúság, s falusi értelmiséget az infláció.
Ha nyomorúságon nem is, de szomorú-
ságon úrrá tud lenni az ember, ha le-
galább a reménye megvan a jobbra.
(Friistök, Kari bácsi dobosai, Inflá-
ció)

A földosztás utáni első nagy meg-
rázkódtatást falun téeszek sokszor nem
éppen tapintatos, de mindenképpen
gyors szervezése jelentette. Nem cso-
dálható, hogy a paraszti emlékezet
meglehetősen sok ma már mosolyog-
tató, de akkor nem egyszer keserves-
nek tűnő emléket őrzött meg ezekből
a hónapokból. (Az utolsó akadály, Ki
beszél bolondokat, Ahol még a madár
se r í t t . . . )

A tervkölcsönzés-békekölcsönjegyzés
legalább annyira hozzártartozik az öt-
venes évek első felének életéhez, mint
a várost, falut nekilendítő tanulási-
képzési láz. Mindennek színét-fonákját
felvillantják egy-egy apró képben a
róluk szóló írások legjobbjai. (Addig
innen ki nem mente1*, Pásti, A trak-
toros)

A lassan erősödő szövetkezetek éle-
te, a közös munka, a közös jog mel-
lett a közös kötelesség megszokása nem
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ment könnyen. Az emlékezet jól tük-
rözi a formálisan már közösségi, de
gondolkodásban még nagyon is egyé-
ni parasztok apró csalafintaságait.
(Élelmes ember, Jószágok összevitele
Kisbajomban, Férfi szoknyában)

A kötet gerincét a második nagy
felfejlesztésre, a mezőgazdaság szocia-
lista átszervezésére s nem utolsó sor-
ban a közösséggé kovácsolódás sok va-
júdással járó, tövisesen szép útjára
emlékeztető írások alkotják. Csak cím
szerint is nehéz lenne felsorolni még
a legjobbakat is. Csupán utalok egy-
egy legjellemzőbb darabra: Egészsé-
günkre, Hatvankét hold tavaszi árpa,
Meglepetés, Furfangos menyecskék,
Hímpellérek stb.)

Nekünk, Szolnok megyeieknek külön
öröm, hogy a kötet legsikerültebb írá-
sainak szerzői között találjuk a jász-
apáti Urbán István, a szolnoki Gyor-
gyai Mihály, a jászszentandrási Mol-
nár István nevét. Molnár István rö-
vid, csattanós, rendszerint tréfás tör-
ténetkéi a magyar anekdotakincs to-
vábbélését, gazdagodását tanúsítják.
Gyorgyai Mihály írásai tényszerűsé-
gükkel, a látszólag kis dolgokban is

fölsejlő nagy erőfeszítések érzékelteté-
sével ragadnak meg. Bár Urbán Ist-
ván mindössze két elbeszéléssel szere-
pel a kötetben, e két elbeszélés drá-
maisága, megjelenítő ereje meggyőz
bennünket arról, hogy szerzőjük mél-
tán lett a három első díjas egyike.
Egy ilyen gyűjteményes kötet eseté-
ben szinte törvényszerű, hogy a benne
szereplő írások művészi színvonala kü-
lönböző. Sajátos módon érzékelteti az
olvasó, hogy éppen azok az elbeszé-
lések hagynak hidegen, amelyeknek
szerzői külön gonddal igyekeztek utá-
nozni Tömörkény vagy Móra stílusát.
Ugyanakkor még a darabosabb írások
is fel tudnak forrósítani, ha átsüt raj-
tuk a hitelesség: nem a megírtság, ha-
nem a megéltség.

Felszabadulásunk 35. évfordulója
előtt szívesen ajánljuk ezt a Romány
Pál előszavával gazdagított kötetkét
mindazoknak, akik átélték ezeket az
éveket s azoknak is, akik már csak
a történelemkönyvek lapjairól vagy
apáik emlékei nyomán ismerik őket.
(Kossuth Könyvkiadó 1979.)
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