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Barangolás a régmúltban
Pusztataskony helynevei és történetei

Hiába keresi bárki ennek a telepü-
lésnek a nevét Magyarország térképén,
nem találja. Az itt élő emberek hivata-
los okirataiban sem szerepel valódi
születési és lakóhelyük. Pedig a telepü-
léstörténetben már az Árpád-háziak
ideje alatt, mint szállásbirtok, megta-
lálható.

Botka János kutatási adatai szerint:
„Pusztataskony, illetve taskony a Tak-
sony személy hangátvetéssel keletke-
zett változata. Thonuzoba besenyő ve-
zér Taksony idejében költözött be az
országba. Valószínű Taksony a bese-
nyő vezér sógorságához tartozott, mert
az Árpád-házi rokonság között szállás-
birtokként szerepel e terület. Az Abád,
Taksony, Tomaj nevek e térségben va-
ló sűrűsége minden bizonnyal bese-
nyőkkel vegyes magyar lakosságra
utal. Eredeti népességét besenyőnek
kell tartanunk."

Anonymus szerint: „Ez a terület
Thonuzoba (Thonus-Aba) besenyő ve-
zér birtokát alkotta, s mint ilyen az
abádi birtok része volt."

Népszámlálási adatok 1548-ra
visszamenőleg találhatók. Az évszáza-
dok viharaiban többször elpusztult és
gazdát cserélt Pusztataskony.

Utolsó tulajdonos ura gróf Szapáry
Gyula volt, akinek az itt elterülő 3700
holdas birtokán a központi major sze-
repét töltötte be. Itt volt a Szapáry
család állandó szálláshelye. A nagy
kastélyt és a vele szemben lévő kis
kastélyt 12 holdas park vette körül. A
park maradványait még én is megcso-
dálhattam az ötvenes évek elején. Em-
lékszem az Emiké útra, melyet az öreg
György gróf Emma nevű testvérhúgá-
ról neveztek el. Az út szögletes téglá-
val volt kikövezve, a két oldalán jáz-
min- és orgonabokrok alatt bújtak meg
a nárciszok, a jácintok, tulipánok, s
rengeteg örökzöld növény díszítette
még a parkot. Az idő múlásával a
gondozatlanságtól az apró virágok ki-
pusztultak, az örökzöldek, a jázmin-
bokrok is kihaltak, csak az orgonák és
a megmaradt, élő helynevek őrzik a
múltat.

Felkerestem Pusztataskony legidő-
sebb emberét, Szabó Józsi bácsit, aki
1991. március 21-én, a tavaszébredés-
kor töltötte be 84. életévét. Magányo-
san él hosszú évtizedek óta.

A kapuja előtt várom. Pár perc múl-
va - korát meghazuttolva ugrik le a
kerékpárról.

- Csókollak! - köszön és nevet, úgy
istenigazából. Alacsony, zömök terme-
te, hetyke járása, értelmes, apró szemei
hűséggel álcázzák korát.

- Mesélne nekem Józsi bácsi a régi
időkről?

- Nagyon szívesen! Haj, már sokan
megkerestek engemet, hogy mondjam
el, amit tudok. Hát, amit tudok, neked
is elmondom...

Betessékel az üveges verandára.
- Gyere, lányom, ülj le ide a dikóra!

Főzök egy kávét... írod, amit mondok?
- Csak a számadatokat, a többit

fejben jegyzem.
- Mint a tenyeremet,úgy ismertem a

Szapáry-birtokot.- ízes tiszai nyelvjá-
rással beszél. Emlékezete vissza nyúlik
kisgyerekkoráig. Ő az az ember, aki
legtöbbet tud a helynevekről és törté-
netükről, na és a gróf Szapáry családról
is. Itt született Pusztataskonyban, és itt
kezdett dolgozni tizenhárom éves ko-
rában a Szapáry-birtokon.

- Öszvéres gyerekként kezdtem. A
parkban hordtam ezt-azt, ami kellett a
kertészeknek. Tizenöt évesen iroda-
szolga lettem. Másfél év után kisko-
csis. Tizenkét éven keresztül a főinté-
zőt hordtam a határba, meg ahova kel-
lett. Egyszercsak felvittek Pestre, há-
rom hónapig ott tanultam vezetni -
persze nem autót, hanem fogatot -
jóízűen nevet.

- Mire kellett az a Jogosítvány"?
- A fiatal Gyula gróf prádéskocsisa

lettem 1939-ig. 39-től kineveztek kerü-
lőnek. A szolgabíró előtt megeskettek,
hogy hűséggel szolgálok. Bizony 2-
300 ember irányításáról volt szó. így
azt mondhatom: mélyebben sikerült
belelátnom a Szapáry család életébe és
gazdaságába, mint az átlagcselédnek.

- Személyesen ismerte a család tag-
jait?

- Ismertem bizony! De még meny-
nyire! Mikor prádéskocsis voltam, na-
gyon bizalmas emberük lettem. Az
öreg György gróf akkor már nem élt,
csak Gyula a családjával, meg a két
kontesz lakott itt a kastélyban: Timi és
Paula. Várjál csak! Mutatok valamit!...
- egy ékszeres dobozkát hoz ki a szo-
bából.

- Ezt csak neked mutatom meg!
Egy férfi pecsétgyűrűt tesz a mar-

komba. Elámulok! A pecsétjén futó
agár domborodik.

Ezt Timi kontesztól kaptam. Egy-
szer megmentettem az életét. Imádta a
lovakat meg az agárversenyeket. Al-
másy gróféknál, Bugacon agárverse-
nyen voltam velük. Timi tizennyolc
éves körül volt akkor. Megvadult a ló
alatta, és ledobta. Az egyik lába be-
akadt a kengyelvasba, és húzta magá-
val. Én meg leugrottam a hintótól, és
elkaptam a kantárszárát. Hát ez a gyűrű
története. Megőriztem, de sohase volt
az ujjamon. Timi nagyon jólelkű nő
volt. Csinos, szép szőke, de sohase
ment férjhez. Paula barna volt és csú-
nya. Megöregedtek lányként. A fiú
testvérük, Gyula gróf esküvőjére úgy
emlékszem, mintha tegnap lett volna.
Csak egy kicsit öregebb lettem. A vas-
útállomástól a nagyallén hozták a me-
nyasszonyt, Szécsy-Szigeti Hadik
Etelkát Pálinka-pusztáról. Ott vártuk a
csibészháznál, a csikójárás végiben.
Ott kapott enni- és innivalót a cseléd-
ség. Reggelig mulattunk. Négy gyere-
kül született: Gyurka, Kinga meg az
ikrek: Margit és Teréz. Gyula gróf
egyszer mutatott nekem egy hatalmas
nagy festményt, és elmesélte a törté-
netét. A kép az egyik ősét ábrázolta,
Szapáry Pétert, amint be volt fogva az
ekébe, és szántottak vele a Mirhó vo-
nalán. Az eke szarvát egy török fogta, a
másik török a lábát csókolta. Az volt a
kép aljára írva, hogy „Szapáry Péter
büntetése". Akkor mondta el Gyula
gróf, hogy az őse hitbizományba kapta
a Taskony-pusztai birtokot. Gyanította
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a gróf, hogy a Mirhó vízlevezető csa-
torna neve valószínűleg török eredetű.
De a cselédség körében egy másik
legenda terjedt el, ami nem fedheti a
valóságot. Az úgy volt... beszélik az
emberek, hogy a vízházi allén két ko-
csis ült egy lovasfogaton, és a két ló
megzabosodott, vágtába fogtak a csa-
torna mellett. Amelyik kocsis a hajtó-
szárat fogta, csendben volt, a másik
meg kiabált, hogy hó!, hó!, hó! Mire a
csendes megszólalt: mír hó? - akkorra
beleborultak a csatornába. Mesének jó,
ugye?

- Él-e még helynév Pusztataskony
környékén, amely régen a Szapáryak-
tól kapta a nevét?

- El bizony! Taskonyon kívül még
három major volt a birtokon. Nagyság-
rendben: Lovászhát, Bakasor és Kese-
rű. Lovászhát ide két kilométerre van.
Ma is él a neve, most téesz birkahodály
a volt dohánypajta. A cselédházaknak
már csak az emléke él a volt cselédek
gyerekeiben. Ez a major egy homok-
dombon épült, a rangosabb cselédek
lakták: ispán, kertész, gazda, vadőr,
csikós, nagyobbrészt felesdohányosok,
azaz kukások, meg néhány kocsis és
béres. A Szapáry lótenyésztés világhí-
rű volt. Itt tartották a vemhes kancákat,
és itt nevelték a csikókat. Az utolsó
csikós Sípos Pali volt. Ez utal a major
nevére. Bakasort régebben József ta-
nyának hívták, mert az Józsi grófé, az
öreg György testvérié volt. Ő nem
gazdálkodott, katonaember volt.

- Józsi bácsi, nem hallott olyat,
hogy katona jobbágyok lakták ezt a
majort?

- Dehogynem! Ez úgy volt, ahogy
mondod. Csak Józsi gróf halála után
váltak földtúróvá a katonák, de a Baka-
sor név máig megmaradt. A régi ma-
jorhoz tartozó földterületet ma is így
hívják. A Keserű nem nagy major volt,
mindössze öt család lakta. Épületma-
radvány már nincs, de a név még él. Ez
a föld régen szikes, mocsaras, szegény
föld volt. Csak keserűséget tudott adni
az itt élőknek. Gyula gróf már lazáb-
ban kezelte a gazdaságot, mint az apja.
Azért volt mit aprítaniuk a tejbe. A két
gát köze meg a Holt-Tisza köze bőven
eltartotta a szürkegulyát. A legelőket
egyszer lekaszálták, aztán legeltették.
A Keserűben 120 db két éves tarka
üszőt neveltek. A lovászháti földektől
a gyolcsi földeket terült el a 300 holdas
legelő, amely a Kisráta, Nagyráta,
Kömlőfenek és Farkas-zug neveket vi-

selte. Ezek a nevek már kevésbé élnek.
A Farkas-zug egy D alakú mocsaras
medence volt. A rátákat görbehodályi
gyepnek is mondták, mert a hatalmas
görbehodály ott állt magányosan - tá-
vol a cselédházaktól. Többezer birkát
vigyáztak itt a juhászok. Lejártak a
nyájakkal egészen a Hármashatárkőig.

- A Hármashatár ma is használt név
a Gyolcson. Mely birtokok találkoztak
itt?

- A tiszagyendai Fisbán Miska, a
tiszaburai Bárci Gyula, meg a mi
urunk, Szapáry Gyula birtokainak ta-
lálkozási pontján áll a határkő. Igen-
igen, nem tévedtem. Ma is áll.

- Józsi bácsi, vagy egy ötletem.
Üljünk fel gondolatban a Szapáry hin-
tóra, és mutassa meg nekem a régi-régi
Pusztataskonyt és határát.

- Jó! Benne vagyok! Indulhatunk.
Ülj az Etelka grófné helyére a hátam
mögötti ülésre! Erezd jól magad! Gyi,
te Villám!... - imitálja a hajtószár- és
ostorfogást. Nevet. Csillognak az apró
szemei. Lélekben szemlátomást meg-
fiatalodik.

- Nézzed csak! Ahogy lemegyünk a
nagyallén, amit Fehérhídi útnak is hív-
tak, jobbra látod a Karcsi-kertet: ez
volt a kisgyümölcsös. A kertészről
kapta a nevét.

- Nincs már itt egy fa sem.
- Eladta a tanács építő telkeknek, az

új utcanevek kiölik majd a régit. Na, itt
a Mirhó hídon átjutva, szintén jobbra, a
Csikójárás terül el. Ezt a gyepet a
széltől is óvták. Semmi más jószág
nem mehetett rá, csak a csikók. - Hej,
de szépek voltak! - Negyvenöt éve
már, hogy szántóföld, de a neve most is
Csikójárás. Látod, amott van benne
egy hajlat. A Mirhó vonalán kinyúlik
egészen a vízházi alléig. A vízház a
Csali lenti sarkánál állt. Itt szivattyúz-
ták át a víztartóból meg a gyolcsi föl-
dekről a belvizet a Mirhóba. Állt itt egy
csárda is a vízház mellett régen. Becsa-
li csárda volt a neve.

- Ennek a kis töltésnek mi szerepe
volt itt a nagyallé mellett?

- Lóvasút vezetett itt egészen a
Kinga-ligetig, onnan meg tovább a
vasútállomásig. Nagy hasznát vette az
uradalom, sok ezer vagon cukorrépát
kihúztak a csilléken a lovak. Ellenkező
irányba is vezetett egészen Lovászhá-
tig. A lovászháti cselédeket minden
vasárnap azzal hordták be a misére, a
kápolnába, mely családi kápolna volt a
kastélypark mellett. Ma is megvan még

ez a kápolna. A kriptában itt nyugszik
néhány Szapáry ős.

- Józsi bácsi, térjünk vissza a nagy-
alléra! Meddig is visz ez a Fehérhídi
útnak is nevezett földút?

- Egészen a Kinga-ligetig. Ez egy
szép akácos erdő volt. Akkor telepíttet-
te Gyula gróf, mikor Kinga lánya szü-
letett 1934-ben. A téesz már kitermelte
ezt az erdőt, de a föld neve maradt a
Kinga. A nagyallét keresztezte a vízhá-
zi allé, amely innen Bakasori allé né-
ven futott Bakasorig. A majornak már
nyoma sincs, de a földdarab hűen őrzi a
bakasori tábla nevet. A negyvenöt év
sem tudta kitörölni az emberek tudatá-
ból. No, innen a bakasori dűlő nyúlt a
Kisharcsásig. A Kisharcsás a vasúti sín
innenső oldaláig terjed. A síneken túl a
Nagyharcsás terül, az Erzsébet-ligetig.

- Mi köze van ennek a szántóföld-
nek és erdős területnek ahhoz a bizo-
nyos halfajtához, a harcsához?

- Amíg a Tiszát nem szabályozták,
mocsaras, vizes terület volt, mert a
Tisza akkor jött ki idáig, amikor akart.
A folyamszabályozáskor kirekesztet-
ték az itt lévő vizet a gáttal, és itt
maradt benne a sok hal, ivadékostul.
Fiatal koromban még én is halásztam
itt, meg a gát belső oldalán lévő kubi-
kokban. A Gazsi-kubik nagy hírű lett,
mert olyan mély volt, hogy belefúlt
egy kubikos lovastul. Az Erzsébet-liget
ma is a táj dísze: gyönyörű tölgyerdő.
Már akkor sem volt fiatal, amikor én
születtem.

- Úgy tudom, itt az abádszalóki és a
taskonyi határszél, forduljunk vissza -
gondolatban - Pusztataskony felé!

- Jó...! Villám, curik! - nevet egy
hangosat. - A szivattyúháznál lejö-
vünk a gátról, rátérünk a Kisköréről a
Tisza-hídon átvezető műútra. Irány
TaskonyL. - élére állított tenyerével
előre int a vesszőfotelból. Ahogy el-
hagyjuk ezt a másik Mirhó hidat, bal-
kéz felől itt a Csárdapart. Valamikor a
gát belső oldalán volt a Szabóné csár-
dája: innen a föld neve. Itt jobbra pedig
a gyep, ami egészen a tanya aljáig
nyúlik. A cseléd-gulya, meg a cseléd-
csürhe legelője volt. Nézd, ide látszik
a csürherampa. A gáton át azon haj-
totta a kondás deleltetni a csűrhet a
Tiszára.

- Hajtsunk át a régi Taskony-pusz-
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tai majoron! Józsi bátyám, milyen volt
ez a cseléd-tanya?

- Itt a kövesút baloldala mellett
sorakoztak a cselédház sorok. A tasko-
nyi cselédházak már modernebbek vol-
tak, mint a többi majorban. A mester-
hajalja szobái padlósak és konyhásak
voltak. Tehát egy család részére már
különbejáratú szoba, konyha állt ren-
delkezésre. A többi majorban még föl-
desek a szobák, és kettes- meg négyes-
konyhába zsúfolódtak a családok.

- A gyepszélen is voltak épületek?
- Itt volt a legnagyobb épület: a

gépszín. Itt álltak sorban a műhelyek
is. A gépszínben óvták a gőzekéket
meg a vetőgépeket, de másra is hasz-
nosították: itt voltak a színielőadások,
amiket mindig bál követett. Én is sze-
repeltem ám! Fiatalabb koromban még
vándorszínészek is megfordultak itt.
Ha volt valami rendezvény, lejöttek a
grófék, a konteszok is. Az iskola meg
itt volt a kerekeskútnál.

- Milyen volt ez az iskola, amely-
nek semmi nyoma nem látható már?

- Egyetlen nagy tanteremből állt. A
bejárat egy hosszi folyosó két végén
volt. Mindkét ajtó mellett ott gömbö-
lyödött egy-egy kemence. Az iskolapa-
dok fel-lecsukhatósak voltak. Osztott

osztályban tanultuk meg a betűvetést.
A lovászháti meg a bakasori gyerekek
is ide jártak be. Szünetben felültünk a
kemencepatkára, a kis kezeinket ráta-
pasztottuk a fehérre meszelt kemencé-
re: így melegedtünk. Amelyik gyerek-
nek ott maradt a mocskos kis keze
nyoma, az kapta ám a kormost a nád-
pálcával. Akkor még nem volt kötelező
az iskolába járás, így egy-két-három
osztályt jártak a cselédek gyerekei.
Volt, hogy hat gyereknek volt egy
csizmája a családban, és váltva jártak
télen iskolába. Ritkán, de előfordult,
hogy egy-egy jófejű gyerek kijárta a
hat osztályt. Ezekből lettek aztán a
gazdák, a kerülők, a pallérok vagy
mesterek, olyanok, milyenek az urada-
lomba kellettek: kerékgyártó, szíjgyár-
tó, kádár, kertész. Innen az iskolán
túlról már a szérűskert kezdődött, le-
nyúlt majdnem a Ledencig.

- Mit tud a Ledencről, Józsi bácsi,
milyen szerepet töltött be régen az a
gátszerű töltés, amit most is Ledenc-
gátnak hívunk?

- Hát azt nem tudom, hogy a nevét
honnan kapta. Mikor én születtem, már
megvolt a gát is, meg a mellette húzó-
dó erdősáv is. Az erdőtől a Tisza-gátig
mocsaras, terméketlen föld volt: nád
meg sás uralta.

- Köszönök mindent, Józsi bácsi!
Isten áldja!

- Haj, de szívesen! Csókolom a
kezedet!... - a kapujából még utánam
int.

Szép kört megtettünk, az emlékezés
útján bebarangoltuk a régmúltat. Most
itt állok a jelenben. Előttem a lapos
tetejű Szociális Foglalkoztató Intézet:
a volt Szapáry-kastély. Az ötvenes
évek végén a nagy kastély tetőszerke-
zete leégett. Azokban az években több
kastély leégett a környéken, a tiszaroffi
is. Azt pusmogták az emberek, hogy
„gyújtogatnak". Sose tudtuk meg az
igazságot. Az viszont szentigaz, hogy a
már saját telkülön, saját házukban élő
lakosság apraja-nagyja azon az éjsza-
kán lélekszakadva rohant a tüzet oltani.

Pusztataskony régen és ma is - köz-
igazgatásilag - Tiszaburához tartozik.
Lakosainak több mint 80%-a a régen
volt cselédek és leszármazottaik. A
pártállam idején a tiszaburai tanács el
akarta töröltetni a település nevét. Fel-
kínálták a vezetők a Tiszabura telepü-
lésnév használatát. Az emberek gör-
csösen ragaszkodtak a régi névhez. Ki-
tartottak és győztek. Sőt kiharcolták a
helységnévtáblát. Ma 400 lelkes tele-
pülés Pusztataskony. A Tisza-tó üdülő-
körzetébe tartozik. A lakosság remény-
kedik a település fejlődésében, jövőjé-
ben. Tesznek is érte. A demokrácia is
tehetne annyit, hogy újra feltuntettetné
Magyarország térképén.

Szenti Ernő rajza


