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Egy középosztálybeli kisgyermek szórakozási és
művelődési lehetőségei

egy háború utáni nagyközség társadalmában*

Tanulmányomban egy vidéki kisgyermek „művelődési lehetőségeit" mutatom be 1945-
1950 között saját élményeim, visszaemlékezésem, a családban és a rokonságban gyűjtött
anyag alapján. Pontosan megjelölöm a települést, foglalkozom annak státusával, a család
helyzetével, a falu társadalmában elfoglalt helyével úgy, hogy mind a szubjektív megítélés
(sőt önmegítélés), az ennek megfelelő tartás (viselkedés) és a tényleges társadalmi állapot,
kapcsolatok egyaránt megjelenjenek. A megélt és felidézett tények - amennyire ez
lehetséges - mindig konkrétak, mégis erősen szubjektívek, amennyiben azt egészében és
részleteiben gyermeki szemmel és logikával, az élmény erősségétől függő arányok szerint
jelenítjük meg. A hallgató, olvasó egy úgynevezett középosztálybeli, eléggé értelmes
gyermek később tudatosan ellenőrzött élményeit szemlélheti; megítélheti az e helyzetből és
a korból fakadó választási módját és a választás lehetőségei; végül hallhatja az ebből
levonható megállapításokat.

A helyszín a Szatmár megyei Fehérgyarmat, melynek népessége a XX. század elején alig
haladta meg a 4.000 főt. Ekkor járási székhely volt nagyközségi rangban. Lakossága
túlnyomórészt református. Figyelemre méltó, hogy a lakosság közel 14 %-a zsidó, s a
római katolikus és a görög katolikus, lakosság aránya együtt nem érte el a 10 %-ot.
Nagyközségi státusát Trianon után is megtartotta. Népessége ugyan a határon túlról
érkezőkkel némileg gyarapodott, jelentősége pedig a két világháború között kissé
növekedett, de városi rangra nem emelkedett. 1945 után a zsidó lakosokból kevés férfi tért
vissza, ami minden tekintetben a középosztály erős háttérbe szorulásához is vezetett. A
lakosság lélekszáma — immár a zsidó lakosság nélkül - a vizsgált korszakban meghaladta
az 5.000 főt.

A család mindkét nagyszülői ágon református tanító családból ered. Az apa közgazda-
sági egyetemet végzett magasabb státusú banktisztviselő, az anya polgárit végzett feleség
és anya. Mindkét ági rokonságban fellelhetők kereskedők, iparosok, tisztviselők és
földművesek is. Jellemző a családra a rokonokkal való eleven kapcsolattartás.

A visszaemlékező 1939. szeptember 27.-én született Mátészalkán és a bemutatott
eseményeket 6-10 éves korában élte át. A későbbi anyagot további élete folyamán előbb
öntudatlanul, majd egyre tudatosabban, néprajzos képzettségének birtokában jegyezgette
fel. A visszaemlékező magam vagyok.

A megállapításaim szubjektív vonásait a néprajztudomány módszereinek alkalmazásá-
val igyekeztem tompítani.

Elhangzott: A Hajnal István Kör balatonfüredi konferenciáján.
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Fehérgyarmat társadalmának jellemzői

Fehérgyarmat, az egykori mezőváros a Szamos-köz, Túrhát, s a szatmári Tiszahát,
illetve Erdőhát községeinek évszázadokon át szervező központja volt. 1876-tól mező-
városi státusa megszűnt és az új közigazgatási rendbe nagyközségként járási székhely
szerepkörrel tagozódott be. Ez egyben azt is jelentette, hogy a társadalom korábban
kialakult városias jellegét a szatmári aprófalvas vidéken meg tudta őrizni. Közigazgatási
szerepét relatíve növelte az, hogy Nagykárolytól, a megyeszékhelytől a XIX. század
végéig elzárta az Ecsedi-láp. Inkább a megye másik nagy városával Szatmárnémetivel
tartott kapcsolatot, mely közelebb volt, közvetlen út kötötte őket össze. A vasút megépítése
nagy mértékben megváltoztatta a korábban szárazföldi utakhoz kötött kapcsolatrendszert.
Ám mielőtt ennek komoly hatása lehetett volna, a trianoni határvonás a modernebb
érintkezési lehetőség minden ígéretes eredményét anullálta és megerősítette a korábbi
állapotot. A fehérgyarmati járás az elszigeteltségből csak akkor tudott kitörni, amikor az
1920-as évek második felében megépül a Mátészalka-Fehérgyarmat vasútvonal és a
Szamoson a Fehérgyarmat-Matolcs közötti vasúti és közúti híd.1 A trianoni határok a
fehérgyarmati járást közvetlenül nem érintették. Az itt maradt három megyebeli községek
nagyobb városai (Nagykároly, Szatmárnémeti, Nagybánya, Beregszász, Máramarossziget)
is a határon túlra kerültek. A maradék aprófalvas részek teljesen város nélkül maradtak. Ez
az 1924. január 2-án megszerveződött Szatmár-Bereg-Ugocsa közigazgatásilag egyelőre
egyesített vármegyében Mátészalka (a megyeszékhely), Fehérgyarmat és Vásárosnamény
szerepét minden tekintetben megnövelte, úgymond fejlesztésre ítélte. Mindez nemcsak a
közigazgatásra, hanem az élet szinte minden területére igaz. A csonka vármegye
központjává megtett Mátészalka fejlődése, társadalmi átalakulása felgyorsult. De mögötte
nem sokkal maradt el Fehérgyarmat sem. Vásárosnamény, minthogy a Tiszahát (illetve a
járás) legszélén, sőt a Tisza bal partján helyezkedik el kissé nehezebb helyzetben volt.
Nem tartjuk túlzónak Dömjén Miklós jellemzését a csonka vármegye Trianon utáni
helyzetéről: „... A megszálló csapatok azonban Szatmármegyének csak egyharmadából
vonultak ki és Bereg megyének kétszázharminc községét továbbra is birtokukban tartották
... A nagymultu, hatalmas, ősi szép Szatmár vármegyének kétharmad része jutott idegen
uralom alá. A megmaradt egyharmadrész viszont csupán elárvult, nem egészen száz
községet foglalt magában. Szatmár megye nagy városait, kitűnő bányáit, hatalmas
erdőségeit és minden rendű kulturális és történelmi emlékeit vesztette el. Ami megmaradt,
a nem egész száz község valóban apátlan-anyátlan, árva gyermek sorsát tükrözi vissza.
Bereg vármegye megcsonkítása még kegyetlenebb volt. Huszonnégy, egymással
úgyszólván érintkezni sem tudó apró községgé zsugorodott össze. Ez a kis megye
lélekszámra egy kisebb város lakosságát sem haladja tul. Nem is lehetett megyei életet
kifejleszteni, hanem rövid néhány esztendő múlva szükségszerűvé vált Beregmegyének
egyelőre közigazgatási egyesítése Szatmármegyével..."2

1 Borovszky Samu, én. Szatmár vm. - Dömjén Miklós, é. n. - Fábián Sándor, 1939. - Mező András, 1988. - Ujváry Zoltán,
1989.1—II. - Dankó Imre, 1999.

2 Dömjén Miklós, é.n. 78-79. p.
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A három részből álló, városok nélkül maradt megyében Mátészalka mellett Fehérgyar-
mat társadalma alakult át leginkább.3 A változás jellege a városiasodás illetve a polgá-
rosodás fogalmakkal jellemezhető, ami legszembeötlőbben a népesség számának alaku-
lásában, a középosztály felduzzadásában és a korábbi vezető társadalmi réteg háttérbe
szorításában jelenik meg közvetlenül. Felgyorsult, rövid idő alatt végbement folyamat ez,
s ezért csak a felszínt borzolja fel, mélyebb rétegekig nem hatol le, s gyökértelen. A
társadalmi változásokat nem kíséri mélyebb gazdasági átalakulás, a vagyoni viszonyok
egyidejű mozgása, a társadalmi pozíciókat megerősítő intézményrendszer kiépülése,
illetve az ezt visszatükröző cégalapítások, társadalmi egyesületek, ipari létesítmények,
építkezések, településkép alakulás. Ha csak a számokat tekintjük igen kedvező képet
alakíthatunk ki. Ha a tartalmukat is megvizsgáljuk, a kép korántsem ennyire jó. A fenn az
ernyő nincsen kas állapot áll előttünk.

A népesség hirtelen növekedése esetünkben az új szerkezetű, városias társadalom
kialakulásának egyik legszembeötlőbb jele.
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3 Mátészalka társadalmának alakulásáról, Trianon utáni át- vagy felül rétegzettségéről lásd: Szabó László, 1992. - Ujváry
Z.oltán (szerk.), 1989-1992. I—II. tanulmányait! Az átalakulási folyamatot külön is értékelve: Szabó László, 1995. -
Mátészalka és Fehérgyarmat szinte ugyanazt az utat járta be Trianon után. A megyeszékhellyé emelt Mátészalkán a
változások talán karakterisztikusabban jelentek meg, s gyorsabban is mentek végbe.
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Fényes Elek szerint a szabadságharcot követő években a kis mezőváros népessége 2470
fő volt. Környezetéből ekkor is kiemelkedett, de korántsem annyira, mint a huszadik
században. Ekkor ugyanis még nem volt adminisztratív központ, csupán természetes
városi funkciói működtek. A következő évtizedekben - amint ez országszerte is így volt -
a népesség gyors növekedésnek indult és nagyközséggé válása idején 3254 lakosa van.
Amint járási székhely lesz a népesség gyarapodás üteme meggyorsul. 1850—1880 között
harminc év alatt 784, míg 1880-1900 között húsz év alatt 966 fővel nőtt Fehérgyarmat
népessége. Az ezt követő tíz év alatt üteme nem lassul: 407 fővel népesebbé válik a járási
székhely. Ugyanakkor a település területe változatlan. Néhánnyal haladja meg a 9000
kataszteri holdat. Ez a dinamizmus egyértelműen a járási székhellyé alakulásnak
köszönhető. Számunkra azonban lényegesebb a következő négy évtized.

Az első világháború nemcsak megállítja a gyarapodást, hanem 252 lélek veszteséget
írhatunk számlájára. Ezt azonban újabb nagyarányú gyarapodás követte. A trianoni
határok megvonása a Szatmár, Bereg, Ugocsa, Máramaros és Ung megyék fel nem
esküdött hivatalnokainak, köz- és magán alkalmazottainak, birtokosainak nagy részét
mozgásra késztette. Fehérgyarmat fekvése és kisvárosias jellege, közigazgatási szerepe
miatt kívánatos célpont volt. Sokan csak ideiglenesnek gondolták megtelepedésüket;
ahogyan mondták: a tavaszi fordulatig. Másfelől Fehérgyarmat közel volt a határhoz, a
menekültek egykori lakóhelyéhez. Sokakat közelebbi-távolabbi rokoni szálak is kötötték a
községbeli vagy Fehérgyarmathoz közeli községekben élő családokhoz. A jövevények egy
része később tovább állt, mások letelepedtek, beházasodtak, férjhez mentek, s lassan
gyarmatiakká váltak. Az 1941-1949 közötti változatlan (véletlenül azonos!) szám mögött
azonban tragikus események húzódnak meg, s korántsem a mozdulatlanság, s a nyugalom
jellemzi. 1930-ban ugyanis a lakosok jelentős része 679 fő zsidó vallású volt, s ez még
nem is jelenti mindazokat, akik zsidónak minősültek. Az elhurcoltak közül szinte senki
sem tért vissza néhány fiatalabb munkaszolgálatos férfit kivéve. A lakosok 13-14 %-a lett
a holokauszt áldozata. A második világháborúnak is sok áldozata volt, többen elköltöztek,
s nyugodtan mondhatjuk, hogy legalább 1000 ember cserélődött ki tíz esztendő alatt. Az
újonnan érkezők egy része ismét a trianoni határokon túlról érkezett, s jelentős volt a
környező községekből való betelepedés. Fehérgyarmat állandóan növekvő népessége
talán éppen állandóan változó volta miatt nem tudta elérni a városi rangot. A növekedés
ugyanis csak számbeli gyarapodást és nem dinamizmust, szerves belső erőktől
meghatározott fejlődést jelentett. Az ilyen jellegű változás is elegendő volt viszont ahhoz,
hogy megőrizze járási székhely funkcióját.

A középosztály hirtelen felduzzadása a másik olyan jelenség, amelyen a polgáro-
sodást, a városiasodást le lehet mérni. A folyamat nem előzmény nélküli. Fényes Elek írja
a mezőváros társadalmáról a jobbágyfelszabadítás idején: „F.u. nagyobb részben gr.
Károlyi, továbbá Ilosvay, Mandy, Bakó, Gulácsy, Tatay és igen számos nemesség,
úgyhogy csaknem az egész város nemesekből áll."4 Leszámítva az általa is földesúrként

4 Fényes Elek, 1854.
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kiemelt néhány nagyobb birtokost a jobbágyok száma valóban kevés, s uradalmi cselédek
jóformán csak a Károlyi uradalomban voltak. Nagyjából a katolikus vallásúakkal
azonosíthatók. Mivel a lakosság csaknem egészében véve nemes volt, ezért a nemesi
kommunitáson belül a rangot, tekintélyt a família kiterjedtsége (más környező települések
előkelő családaival való kapcsolata), illetve birtokának nagysága adta. Kávássy Sándor a
XVIII-XIX. század fordulójának nemességét társadalmi és vagyoni szempontból egyaránt
értékelte és mindkét tényezőt fontosnak tartja a megítélés szempontjából. Voltak vagyonos
családok, bár kevesen, akik egyértelműen tekintélynek örvendtek, ám másoknak kis
vagyonuk ellenére is hallatlan presztízsük volt. Barkóczy János grófról, a legvagyonosabb
nemes és más családok viszonyáról írja: „Ugyanígy nem értek fel hozzá vagyonban a
Maróthyak és a Rhédeyek sem, holott ők is úgy mozoghattak a kisebb nemesség közt, mint
óriások a törpék között."5 Pl. a Bakó családot Fényes Elek, mint földesurat külön is
megemlíti birtoka nagysága miatt, de a család tekintélyét később ugyancsak emelte az,
hogy a szintén vagyonos nagyari Bakókkal is rokonságban állt. A Mándyak a vagyonilag
is erős jánki rokonaikat emlegették és sorolhatnók.

Ebben a társadalomban mindenki tudta a helyét vagyona, rangja szerint. Voltak ugyan
vagyonos jobbágyok, de éppen elég földdel is rendelkező nemes volt Fehérgyarmaton
ahhoz, hogy ők ne viseljenek hivatalokat, s ezt a nemesi származásúak privilégiumának
tekintsék. Amidőn a járási székhellyé alakulást követően megindul a nagyarányú
beköltözés, sok zsidó származású kereskedőt és kisiparost is hozva magával, azok ebbe a
kialakult rendbe illeszkedtek bele. A vagyonosabb zsidó kereskedők nem törtek pozícióra,
nem igyekeztek hivatalhoz jutni: a legképzettebbek ügyvédek, orvosok, kereskedők,
pénzemberek voltak, míg a szélesebb iparos és kereskedő réteg a civil szervezetekben sem
törekedett vezető szerepre. A jövevények jelentős része ugyanis a zsidók közül került ki.
A környező településekről átköltözöttek egy része hivatalra tört vagy éppen mert hivatalt
kapott költözött Fehérgyarmatra. Ők többnyire régi nemesi családokból származtak. Sőt
azt mondhatjuk, hogy éppen családi kapcsolataik révén kaphattak stalumot. így a korábbi
rendet ők sem zavarták meg.

A régi társadalmi kapcsolatok egyensúlya Trianon után megbomlott. A jövevények
nagyobb része elmenekült hivatalnok, fel nem esküdött közalkalmazott, lehetőséget
kereső, származási helyén birtokát vesztett nemesi család sarja. Járja társasági körökben
ez efféle megjegyzés: „Szétrágták az egerek a kutyabőrét." „Két ess ypszilon: — ssy! —
Kétes ipszilon!" „Az nemes!? -Hát...? Rajta van a kutyabőr!" „Annak? ~ A pofáján van
a kutyabőre." „Nincs kutyabőre? -Azzal kereskedik." Kávássy Sándor szerint a fehér-
gyarmati nemesség döntő többségében u.n. bocskoros nemes volt, aki vagy néhány (nem
is mindig saját) holdon, jobbágytelken gazdálkodott, vagy földje egyáltalán nem volt. A
földnélküli jövevények mit sem értek nemességük hangoztatásával, hiába hivatkoztak
homályosan Erdélyre, székely nemes őseikre, jól tudták róluk, hogy ungiak, szilágyságiak,
bihariak, beregiek, szabolcsiak, sokuk nemessége is bizonytalan. (Ott/ veszett / maradt a
kutyabőr!)

Kávássy Sándor, 1988. 89. p.
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Az 1945 után beköltözöttek, akik ugyancsak szép számmal voltak - hiszen az elhurcolt
zsidók ellenére a község lélekszáma 1949-re nem változott -, jobbára ugyanerről a terü-
letről érkezett. Kisebb részük olyan rokoni kapcsolatok révén kerül Fehérgyarmatra, amely
már családi kapcsolatokon nyugodott: a Trianon után meggyökeresedett jövevények roko-
nai, más részük a környező falvakból verbuválódott, míg egy harmadik rész meghatároz-
hatatlan. Ezek jó részének Fehérgyarmat csak lakóhelye. Nem épülnek be a község társa-
dalmába, csak ott élők, akik arra várnak mikor állhatnak tovább. Szűkebb családomat
szemlélve is bőven fordult elő valamennyi változat.

A fehérgyarmati úgynevezett középosztály nem alkot egységet, s a vizsgált időszakban
meglehetősen mobilis. A jött-mentek, menekültek, jövevények, idegenek ugyancsak szét-
zilálják a korábbi viszonyokat, a nemesi közösségben gyökeredző egységet.

A helyi középosztály fölött állt több nagyobb vagy tekintélyes vagyonú úri birtokos
(Jékey, Kende, Gyenge, Mártonffy, Csákányovszky, Christoph). Ők nem érintkeztek a
település népével. A régi nemesség, mint rang a XX. században már nem sokat számított.
Sőt a helybeli kisnemesek a nemességükkel kérkedő jövevények mellett háttérbe szo-
rultak; nemes voltukat nem igen emlegették. Ezt ugyanis természetes állapotnak tartották.

A vagyon, főként a birtok, azonban sokat számított. A föld ugyanakkor korántsem a régi
nemesség kezén volt néhány nagyobb gazda családot leszámítva (Kormány, Kalydi, Gacsályi,
Bakó, Kerekes). A vagyonos kereskedők jelentős része zsidó származású, s elsősorban
kereskedő. Vagyonosabb részük gabona, gyümölcs, állat, bőrkereskedő, fuvaros. A helyi
társasági életbe ezek nem túlzottan kapcsolódnak be. Sok azonban a kiskereskedő és
iparos, illetve a pénzember és magántisztviselő is, s ők részesei a helyi társasági életnek.
Az iparos körben, kaszinóban megjelennek, egyikük-másikuk jellegzetes alakját, különös
szokásait vagy épp éles elméjét, gyakorlati érzékét a háború után az emlékezők fel-
felidézték, emberségüket emlegették.
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A férfiak számára a Gacsályi és a Tóth vendéglő volt az esti, napi összejöveteli hely. A
Gacsályi vendéglő adott helyet az Úri Kaszinónak, a Gazdakörnek, az Iparoskörnek, a
Frontharcos Szövetségnek, Tűzoltó Egyletnek. Itt gyülekezett alig elkülönülten a városi
középosztály megannyi férfi tagja. Élesebben nem váltak el egymástól, mint ahogyan
külön állandó helyiségei sem voltak az egyes köröknek. Jobban a kaszinó idősebb
törzstagjai tömörültek egy-egy kártyázó, dominózó, biliárdozó, kuglizó laza társaságba, s
politizáltak, meghányták-vetették a napi eseményeket, a terményárakat.

A Tóth vendéglő vagy Polgári Vendéglő csak cégtábláján viselte ezt a „rangot". A vi-
dékről érkezett jegyzők, tanítók, egy-egy pohárra megálló földre igyekvő gazdák, bolt-
jukat, műhelyüket kinyitó vagy záró kiskereskedők, iparosok töltöttek itt a nap meghatá-
rozott idejében rövid időt, az este pedig a kártyásoké, dominózóké, kuglizóké, a fiatalabb,
kisebb pénzű hivatalnokok, segédek asztaltársaságáé volt. A két hely közönsége elvált
kissé egymástól, s mutatta a határt a középosztályon belül egy vagyonosabb, illetve már
magasabb pozícióba került és az erre aspiráló fiatalabbak között. Mindkét helyen bál is
volt, télen tánciskola működött, esténként cigányzene szólt és a kuglipályán zajlottak nagy
viadalok.

Az egyes családok társas életét az asszonyok szervezték meg, nagyjából ugyanezeken a
határokon belül. A vizitekkel kezdődött egy-egy új betelepülő társaságba való bevezetése,
amely a rokonoknál kezdődött, s az ott összehívott társaság tagjai között folytatódott,
szélesedett. A gyermekek ezeknek az alkalmaknak úgymond terhes függelékei voltak. Az
ő kis társaságukban jóformán semmiféle szerepet nem játszottak ezek az alkalmak, noha a
szülők nem egyszer ösztönözték volna a barátkozást. Inkább a tiltással hatottak: „Meg nem
mondtam, hogy azokkal ne barátkozz!" Igaz ez sokszor éppen ellenkező irányba hatott.

A harmincas évektől volt mozi, s ott egy kialakított színpad, ahol műkedvelők, iskolások,
vándor színtársulatok, bűvészek, artisták is felléptek, de ez nem számított eléggé előkelő
helynek a középosztály számára. Az új ruhákat, ruhadarabokat igazában a templomban
lehetett bemutatni, viziteket, találkozókat megszervezni, pontosítani. Mellettük pedig a
rendes évi családi összejövetelek (névnapok, disznótor), születés, keresztelő, esküvő,
temetés és az év jeles ünnepei tartották szokásszerűen össze a rokonságot. Az utóbbiak a
régi nemesi famíliákat mozgatták meg, úgy is, hogy a szomszéd falvakból is behozták a
rokonokat, vagy a gyarmati ág kerekedett fel, ült kocsikra és tett meg tíz-húsz kilométert
még télvíz idején is.

Egy ilyen társadalmi szerkezetű szatmári nagyközségbe tagozódott be a középosztály-
hoz tartozó családom is.
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Egy középosztálybeli család

Édesapám Szabó László 1904-ben Szamosszegen, édesanyám Kávássy Róza 1916-ban
Beregszászon született. Mindketten birtok nélküli népes falusi tanító családban nőttek fel.
Apai nagyszüleim több mint negyven évig tanítottak Szamosszegen, s nyugdiba menetelük
után Debrecenbe költöztek. Rokonaink Szamosszegen nem maradtak, mert a család
debreceni illetve szentesi származású volt. Nagyanyám is tanítónő volt. Nyolc gyermeket
szült, közülük egy kisgyermekként meghalt, hetet felneveltek és taníttattak. A legidősebb
Gyurka bátyám tanítóképzőbejárt Debrecenbe, de az első világháborúban, mielőtt végzett
volna, beállt a székely hadosztályba, s nem fejezte be tanulmányait. Egész életében kis
hivatalok volt. Paraszt lányt vett feleségül és Beregben, Gulácson kiterjedt rokonsága vette
körül. Édesapám második gyermekként az akkor induló közgazdasági egyetemre
iratkozott be, s szerzett az elsők között diplomát. Béla bátyám jogot, majd latint és
történelmet tanult Debrecenben és levéltáros lett, majd élete végén tanított. Zoli bátyám,
Sári néném, Pöszi néném szintén tanítói diplomát szereztek Debrecenben. Miklós bátyám
Budapesten szabadbölcsész volt, főleg filozófiát hallgatott. Mivel tanári képesítést nem
szerzett egész életében nehezen boldogult. Könyvtárosként ment nyugdíjba. A Szabó
család 1945 után szétszóródott. A legidősebb testvér Fehérgyarmaton maradt, míg a
többiek házasságuk vagy elnyert állásuk révén Debrecenben, Biharban, Zalában, Pécsen,
Baján, Budapesten, e térségben néha vándorolva élte le életét. Mindnyájan taníttatták
gyermekeiket.

Anyai nagyapám Kávássy József fiatalságát az első világháború előtti hosszas
katonaság eléggé megnehezítette. Kardos Mária nagyanyám nem dolgozott, hanem
gyermekeit nevelte. Kilenc gyermeke közül nyolcan érték meg a felnőtt kort. Nagyapám,
aki állandóan vándorolt a magasabb és jobb javadalom reményében Szatmár, Bereg, Bihar
térségében, sőt Budapesten is, öreg korára nyugdíjasként Nagyváradon telepedett le.
Gyermekei úgyszólván mind más faluban születtek. Diplomát egyikük sem szerzett csak
utólag, felnőtt fejjel, de polgári iskolát, vagy gimnáziumot valamennyien. A lányok
fiatalon férjhez mentek. Férjeik középosztálybeli hivatalnokok, magán tisztviselők voltak:
orvos, jegyző, gimnáziumi igazgató, vagyonos kereskedő, banktisztviselő, járásbíró,
cukrász (volt, aki özvegyként újra férjhez ment), egyik fiú - Józsi bátyám - mielőtt pappá
szentelték volna, kiugrott félvén a bejövő oroszoktól, Gyurka bátyám, a legfiatalabb
kereskedőként kezdte, de a szocializmusban számtalan helyen dolgozott.

Édesapám családja

név
foglalkozás
hzt.családja
foglalkozása
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Édesanyám családja

Erzsébet
htb
tanító
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Pocsaj

Mária
htb
paraszt;tisztv.
orvjegyző
Matolcs
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tisztviselő
iparos
tisztviselő
Szombathely

Júlia
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A család úgymond leginkább Szatmárhoz, s itt Szamosszeghez és Fehérgyarmathoz
kötődik. Nagyszüleimet az itt művelt középosztálynak nevezett réteg, amin elsősorban
papokat, tanítókat és hivatal viselőket kell értenünk, mondhatnám azt, hogy Csonka Szatmár-
Bereg megye szerte meglehetősen ismerte és tisztelte. Anyai nagyanyám testvére Kardos
Eszter pedig Fehérgyarmat egyik legvagyonosabb hentes mesterének a felesége volt, maga
pedig a vele egy kasszára dolgozó Polgári Vendéglő tulajdonosa szintén tekintély volt a
gyarmati társadalomban, az iparos körökben. Szegényebb sorsú húgának, nagyanyámnak
sorra magához vette eladósorban lévő lányait és jól kiházasította (orvos, jegyző, kereskedő,
ügyvéd, banktisztviselő) őket. A helyi és környékbeli középosztály iparos-kereskedő-
hivatalnok-tanító rétegének szilárd részévé váltak szüleim mindkét részről.

foglalkozási megoszlás 1938
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Családi iratokkal is alátámaszthatóan, a visszaemlékezések lényegét tekintve ez a kép
alakulhat ki a tárgyhoz történészként közeledő kutatóban középosztálybeli famíliánkról,
így az e közegben általam megismert kultúráról is. Csakhogy - s itt lép be az a tényező,
amely a személyes történelem, s az ilyen jellegű kutatások kétségtelen előnye — ez korántsem
igaz. Ettől eléggé eltér a valóság, még ha a keret adott is. Az eltérés pedig édesapám
személyiségének, egyéniségének, műveltségének tudható be.

Édesapám
Édesapám debreceni és szentesi diákoskodása után a Közgazdasági Egyetemre

iratkozott be. Ez önmagában is különös volt, mert erről az egyetemről ekkor még jóformán
semmit nem tudtak. Végig a Tanítók Házában lakva igen szerény anyagi körülmények
között kiemelkedő átlaggal végezte tanulmányait. Indexének aláírói között Teleki Pál,
Fodor Ferenc, Györffy István, Czettler Jenő és más szellemi nagyságok szerepelnek.
Diploma munkájának címét pontosan nem tudom, de a MÁV-kal foglalkozott elsősorban
abból a szempontból, hogy az állam miért nem jó gazda, hol folynak el feleslegesen a
pénzét Később a szocializmus idején többször emlegette nekünk ezt, magyarázva az
egyes új intézkedések, megoldások tarthatatlanságát, az állam kezén pusztulásra jutott
javak, intézmények be nem vallott csődjének okait. Jó közgazda lett belőle. Ám szívből
soha sem szerette szakmáját. Az irodalom és a történelem érdekelte. Ha a politika felé
fordult, akkor irányadói, mércéi Németh László, Szekfű Gyula, Szabó Dezső, Móricz
Zsigmond, Sinka István, Veres Péter, Illyés Gyula, s általában a népi írók, eszményképei
Bethlen, Széchenyi, Deák voltak. A Válasz körül csoportosulok nyomába szegődött, velük
vitatkozott, úgy hogy melléjük állt. Hozzáteszem a politizálás nála sohasem volt
valóságos. Barátaival vitatkozott, később nekünk fiainak magyarázott. Belépett ugyan a
Paraszt Pártba, de ott semmi funkciót nem vállalt. Csak véleménye volt. Jellemző, hogy
mikor először nagyobb összeghez jutott első dolga volt, hogy megvegye a Hóman-Szekfűt,
a Magyar föld - Magyar fajt, a Magyarság néprajzát, s az Egyetemi Nyomda egyéb nagy
összefoglaló kiadványait. Otthon könyveit is ebből a körből válogatta össze, s előttünk is
ezek a könyvek testesítették meg az irodalmat. Előbb, mint megbecsülendő és érinthetetlen
házbeli kincseket (nem téphető, firkáiható stb.), majd mint a legtermészetesebb használati
tárgyat. Nálunk az olvasó ember szent volt: azt csak a legritkább esetben zavarhatta valaki.
1956-ban megtalált káderlapján ennyi állt: Jóindulatú kispolgár. Legénykori barátai között
a fehérgyarmati banktisztviselő kollegái, gyógyszerész, orvos, pap, tanító, közhivatalnok
egyaránt fellelhető, sok közöttük a zsidó származású. A gondolkodó embereket kereste.
Pályája igazi indulása - közgazda lévén - a csőddel jellemezhető. A bank, ahol dolgozott
a gazdasági válságban tönkrement. Ekkor egyedül egy kerékpár, majd egy 125-ös Jawa
motor társaságában új pénzintézet szervezésébe fogott. Róla még a rokonság is így beszélt:
Szabó Laci, ja! Aki a bukott bankban dolgozik. Az új pénzintézet megszervezése hosszas
apró munkával sikerült, s a Közjóléti Szövetkezet olcsó hitelt nyújtó, szegény parasztokat,
iparosokat segítő, szociális jellegű vállalkozássá alakult. Amikor Erdély visszatért pályá-
zatot nyújtott be az ekkor Szatmárnémetibe települt központ egy állására, ahol is ezen
érdemei elismeréseként cégvezető lett. Pünkösdi királyság volt. Csakhamar Mátészalkán,
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majd Debrecenben találta magát beosztott, jó munkaerőnek számító banktisztviselőként.
Ambíciója volt, hogy három fiú gyermekét az édesanyjuk nevelje és feleségét nem engedte,
hogy bárhol is állást vállaljon. Nevelje a gyermekeket. Ő maga még a pályája csúcsán is
visszautasított minden olyan lehetőséget, ami családjától elszakította volna. Ám gondol-
kodás nélkül revizori állásba kérte magát a MNB-nál, csakhogy ne kelljen páttaggyűlé-
seken, szakszervezeti és egyéb értekezleteken részt vennie. A revizorság ugyanis ekkor
egész heti (hétfőtől szombatig) távollétet jelentett.

Mit jelentett nekünk gyermekeknek mindez: édesanyánk állandó gondoskodását,
szóbeli meséit, elolvasott könyveinek megbeszélését, Petőfi, Arany, Tompa, Benedek
Elek, Sebők Zsigmond, Donászy Ferenc, Gárdonyi, Verne, Mark Twain, Cooper és mások
korai ismeretét. Amikor pl. a János vitézt ötödikben (már Debrecenben) tanultuk jóformán
könyv nélkül fújtuk. Hasonlóan a Toldit is. A zene iránti érdeklődést, amelybe bele fértek
a népdalok, magyar nóták, operett és egyéb műdalok, könnyű klasszikusok, mozi filmek
dalai (édesanyám jól gitározott). Majd később édesapám könyvtárának olvasása (a Válasz
számain harmadik-negyedik osztályos koromban átrágtam magamat, s édesapám segítsé-
gével sok mindent értettem belőle és arra is határozottan emlékezem, hogy Pilinszky
„Francia fogoly" című verse nagyon megrázott). Tudom azt is, hogy negyedik osztályos
koromban a tanév elején olvastam el Vernétől a „Várkastély a Kárpátokban" című könyvét
és ez már nem az első Verne könyv volt. Nyilván édesapámmal való beszélgetéseink
segítettek megérteni a nehéz dolgokat is. Ő ugyanígy érdeklődött napi viselt dolgaink
iránt. Szüléinkkel mindent bizalmasan megbeszéltünk, úgymond számonkérés soha nem
volt. Magunktól és természetesen nyilatkoztunk meg. Ötleteket adtak játékainkhoz is.
Édesapám megtanított a rongylabda, a bige, fűzfasíp és más nagy gyermektudományok
készítésének fortélyaira. Sor került mindazon látványosságok megbeszélésére is, amit
végigéltünk, láttunk, tapasztaltunk. Ez utóbbi pedig azt jelentette, s ezt most szeretném
kiemelni, hogy minden amit társaimmal-együtt átéltünk nekünk mást is jelentett. Folyta-
tódott odahaza, beállt egy bizonyos értékrendbe, míg legtöbbjüknél az átélt pillanattal el
is repült.

Magamról — a kisfiúról
1939. szeptember 27-én Mátészalkán a kórházban születtem, de életem első 11-12 évét

Fehérgyarmaton éltem le. Közvetlenül a református templom, illetve a paplakkal szom-
szédos házban laktunk a Kossuth téren, amely egyben piac és vásártér is volt. Keddenként
heti piac, évente hat országos kirakodó- és állatvására volt Fehérgyarmatnak. A református
templom és a piac térségében, illetve a Fő utcán a katolikus templomig zajlott a falu úgy-
mond városias élete. Ennek úgyszólván a közepében éltünk. Szolgálati lakásunk volt édes-
apám révén, s a hatalmas udvar hátsó részében volt a Közjóléti Szövetkezet kosárfonó
üzeme, ahol eléggé sokan dolgoztak egy nagy csarnokban, később ide költözött az asztalos
részleg. Mindkettőt időközben átalakították Ktsz-té. Negyedikes voltam, amikor államosí-
tották az iskolákat. Ennek hangulatát, helybeli fogadtatását már módomban volt életre
szólóan megtapasztalni, már csak azért is, mert Csathó tanító úr, aki református kántor-
tanító is volt éppen ekkor, negyedikben volt a tanítóm. Őt több évtizedes szolgálat után -
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annak dacára, hogy mezei jogászként ekkor szerzett doktorátust - kénytelen volt elhagyni
Gyarmatot, mert a kántorsággal nem akart felhagyni. A búcsú istentiszteleten, amikor
megcsókolta az Úrasztalát az egész templom zokogott. A falu napokig forrongott. Jól
emlékezem a pártok, s azok szervezetei (SZÍT, EPOSZ) kivonulásaira, stráfszekérből
pódiummá átalakított emelvényről való szónokiások hangulatára. Nem hagytunk ki semmit.

Én és testvéreim, akik ekkor még kicsik voltak, az utcán nőttünk fel, baráti körünk a
piactériekből verbuválódott: volt közöttük minden rendű és rangú gyermek. Legjobb
cimborám Tóth Károly a Jékelyi-féle cselédlakásokban lakott, de a fényképész fia, a refor-
mátus pap lánya, az egyik szabó mester két fia, a harangozó népes famíliája, több paraszt
gyermek, köztük újföldesek és régi birtokosok egyaránt, később a kulákká nyilvánított
Apáti, Gacsályi, Kalydi, Varró gyermekek, a rendőr fia s mások mind kebel barátaim
voltak. Ők hozzánk s én hozzájuk bejáratosak voltunk, sülve-főve együtt kóboroltunk a
határban. Szüleim soha nem mondták, hogy ezzel vagy azzal ne barátkozzam. Természe-
tesnek vettük, hogy ha valahová beállítottunk és ott fát aprítottak vagy paszulyt csépeltek,
pakoltak, disznót etettek, szilvát, hulló almát szedtek, akkor azonnal beálltunk a sorba és
segítettünk. Igazi, gond nélküli gyermek társaságom volt. Ez a falusi paraszt-iparos-cseléd
származású gyermek társaság természetes közeg volt és mindazokat a játékokat, gyermek
munkákat, szórakozási és ünnepi alkalmakat, amelyet a falu nyújtott magam is gyako-
roltam: a kubik gödörben való fürdés, a gombozás, madárfészek szedés, gyümölcslopás, a
játékok készítése (ostorfonás, karikázás, füzfasíp készítés), váz alatt biciklizés, kenderáza-
táskor a megkergült halak kézzel fogása, csapatos húsvéti locsolkodás, karácsonyi kántálás
és sorolhatnám. Azaz természetesen nőttem bele a falu szokásvilágába, gyermeki közössé-
gébe, anélkül, hogy én érzékeltem volna, vagy inkább különösebben feltűnt volna, hogy
helyzetem kissé más, mint a nem középosztályhoz tartozó gyermeké.

Azt láttam, hogy szobánk padlós és szőnyeg is borítja, míg némelyik barátomnál földes
szoba volt. Mi is ettük azokat az ételeket, amiket ők, de barátaim nem mindent, amit mi
(pl. sütemények, befőtt). Számomra a barátaim családjában végzett munka (apró segítség)
nem volt terhes kötelesség, erőt próbáló feladat, míg nekik igen, mert rendszeresen végez-
niök kellett. Én az otthon rám mért kötelességet éreztem annak (ivóvíz hordása a távoli
kútról, gerjesztő vágás otthon, boltba menetel, tej elhozása esténként, takarítás). Egyálta-
lán nem tudatosult bennem társadalmi helyzetem, csak éltem a gyermekek életét, s itt nem
igen számítottak az esetleges előjogok. Mielőtt ezt felismerhettem volna, már véget értek
fehérgyarmati éveim. A falusi gyermekközösség életét megéltem, elsajátítottam, bizonyos
játékok, dalok, szövegek ma is élnek emlékezetemben, s hogy a néprajz szakmám is lett,
utólag méginkább tudatosultak bennem, mintegy részleteiben is felelevenedtek. Gyermek-
korom műveltségéhez ez a szokás és munka világ, csakúgy mint a falusi iskola és egyház
tanításai is hozzá tartoztak. Hogy erről hű képet adjak, ahhoz lényegében meg kellene
írnom klasszikus néprajzi módszerrel (jelezvén a társadalmi szintet is) Fehérgyarmat
gyermekéletét, gyermekjátékát, szokásvilágát. Ez most nem feladatunk. Amiről most
szólok az az úgynevezett népi kultúrán túli, illetve azzal szorosan érintkező, itt-ott e
fogalom körbe is beletartozó és a hagyományos paraszti, falusi kultúrát mégis kívülről érő
úgynevezett polgári kulturális hatás. A kor és e vidék falujára eljutó u.n. polgári kultúra.
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Szabálytalan konklúzió
A mellékletben is felvázolt, természetesen tovább finomítható képet, mint megélt és

valóságos tapasztalatot őriztem meg. így raktározódott el tudatomban, s határozta meg
egyfelől későbbi gondolkodásomat, kulturális érdeklődésemet, szolgált alapul ismeret-
anyagként még tudományos pályámon is. Ugyanezt a velemkorúak, iskola- és osztálytár-
saim, az egy falurészen lakó gyermeksereg vagy, ahogyan neveztük banda többi tagjai is
átélték. A 6-12 éves gyermekek mindenütt 5-8-10 fős csapatokat alkotnak, s közösen
járnak mindenhová, azonosak élményeik. Később, ha évtizedek múlva újra összekerülnek,
felidézik ezeket az eseményeket, de természetesen nem azonos módon. Ki-ki ugyanis
egyénileg másként éli át az eseményeket, mást tart fontosnak, mást jegyez meg belőle.
Engem családi környezetem és szüleim értelmiségi volta segített abban, hogy már akkor
másként értelmezzem a történteket, mint a banda más tagjai. Ugyanazok a közösen átélt
események más-más családi kultúrába illeszkedtek bele, s később nemcsak másként éltek
tovább vagy hullottak ki az emlékezetből, de egészen más volt a hatásuk is. A kulturális
kínálat - ha elemezni kezdenénk - igencsak vegyes és egyáltalán nem magas színvonalú
volt. Ha csak az ekkor rögződött zenei anyagot tekintem az a gyermek játékokról, nép-
daloktól a magyar nótán át az operettig, egy-két operaslágerig, filmek terjesztette slágere-
kig, kupiékig, egyaránt fellelhető volt, s még nem szóltunk a templomi énekekről, zsoltá-
rokról, iskolában tanult dalokról. A családban igen erős volt a magyar nóta és a korabeli
operett dalok szeretete, illetve komoly zeneként az egyházi énekek, zsoltárok világa.
Mindezt a családunk, rokonságunk nő tagjai képviselték, tartották életben. A családi
kultúra másik kiemelendő jellemzőjének az irodalmi érdeklődést, a könyvszeretetet
tartom. Amíg a család nő tagjai, közöttük elsősorban édesanyám már korunknál fogva is a
mesék és a színvonalas ifjúsági irodalmat szerettették meg velünk, szoktattak rá ezek
olvasására, addig kissé később édesapám és főként a Szabó család férfi tagjai a magyar és
világirodalom színe-javát: Jókai, Mikszáth, Móricz, Petőfi, Arany, Ady és a népi írók
hosszú sora, illetve Verne, Cooper, Dumas, Tolsztoj, Dosztojevszkij, Dickens, Mark
Twain, Jack London házi szerzőknek számítottak. Fehérgyarmaton még természetesen
csak ezek egy része jutott el közvetlenül hozzám, mint legidősebbhez, de a téli estéken
vagy vendégségek alkalmával, buzgó hallgatói voltunk beszédjüknek, vitáiknak, úgymond
hallgattuk a szót. Sok minden ránk vagy rám ragadt, s alig vártam, hogy egy-egy könyvet
tőlük kézbe vehessek, megküzdhessek szövegével. Ez eszmei, erkölcsi irányát is meg-
szabta gondolataimnak, s mikor már rányílt szemem a világra, túl a kisgyermekkoron,
egészen másként láttam a világot, mint korabeli társaim. A kínálat mondom vegyes volt, s
hasonló helyzetű gyermekeknek egészen más út is nyílott ugyan erről az alapról, ugyan
ebből a környezetből.

A „kisvárosi" értelmiség kultúrája igen vegyes. Összetett és mégis egyszerű. A zárt
paraszti kultúra megélésének, továbbadásának szigorúbb szabályai voltak. A hagyomány
erősen kötötte a közösség tagjait, amíg a paraszti társadalmat szét nem verték, tudatosan
fel nem bomlasztották, s futásra nem késztették azt a réteget, amelyik ezt jellegzetesen
képviselte, magas szinten megtestesítette: a kisbirtokos parasztságot (kulák). Az értelmi-
ség kultúrája is jellegzetes volt, de azt nem a hagyományok, hanem a sokkal lazább
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köteléket jelentő konvenciók kötötték össze, amely sebezhetőbb volt és azonnal széthullott,
mihelyt viharosabb szelek kezdtek fújni. Ők is futásra kényszerültek, más kis városokba
vagy nagyobb helyekre költöztek és igyekeztek eltűnni a szem elől. Az új helyen elrejtezni
akartak, nem egymással találkozni. Ezért a konvenciók által összetartott társasági élet,
mint polgári jellegű kulturális megnyilatkozás semmivé foszlott, alig maradt nyoma. A
szétszóródó parasztság, nem társasági, hanem közösségi életének egy darabját vitte magá-
val új lakóhelyére, ahol új közösségi élet ugyan nem támadt belőle, de érték és tartás igen.
Ezért mertem leírni vagy két évtizede a magyar társadalom jellegét feszegetve, hogy
társadalmunk elparasztosodásának korszakát éljük, s ez a titka annak, hogy minden hibája
ellenére még működőképes a magyar társadalom.6 Tovább él a munkaerkölcsben megtestesült
paraszti lényeg. A vidéki polgári élet sok érték képződésére adott lehetőséget és egyes
családokban, egyedekben termett is valós érték belőle, de mert közösségi léte nem jutott el
a törvénnyé vált közösségi hagyományokig, csak annak látszatáig a laza szerkezetű
konvencióig csak egyéni és nem társadalmi értékű teljesítményeire emlékezhetünk
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Függelék

Fehérgyarmat jól el volt látva mindennel, ami egy kisvárosban a két világháború között
és után szükséges volt a tisztes polgári élethez. Volt mozija a Kaszinóban, amely színház
teremként is szolgált. Itt műkedvelő előadások, iskolai és egyesületi rendezvények mellett
viszonylag gyakran vándor színtársulatok társulatok is felléptek, de egyéb látványosságok
számára is rendelkezésre álltak: a Csodapók, Fann a csodálatos, a Liliputi Színház, artisták.
Mi a református templom mellett a piactéren laktunk, s heti- és nagyvásárkor megcsodál-
hattuk a piactéren gyakran fellépő kíntornászokat, bűvészeket. Egyik produkcióra jól
emlékszem: Maya a csontnélküli. Kis vékonypénzű rózsaszínű trikóban többször is fellépő
14-16 éves lánykára, aki egy kigurított rongy szőnyegen bukfencezett, szaltókat dobált,
kézen állt és nagy számát azzal zárta, hogy saját lába között áthajolva fogával felvett egy
szál vörös szekfűt, majd mikor az apja azt kiáltotta Hepp!, egy szaltóval talpra állt. Ezután
tányérozott. A Csodapók és Fann a Kaszinóban lépett fel. Vizenyős kékszemű, hosszú
göndör hajú nő volt papírmasé testtel, szőrös és állandóan mozgó, remegő póklábakkal,
kötélből font háló közepén és jósolt. Megmondta kinek mi van a zsebében: pénztáca,
dózni, gyufa, bicska, fénykép stb. A nagylányok jósoltattak vele: ki lesz a férjük, hány
gyermekük lesz; a legények: gazdag vagy szegény lesz, szerencsés választottjuk, s
egyebek. Jókat nevettek rajta. Fann a csodálatos, miután kibűvészkedte magát, a fejét
véresen levágták egy jókora bárddal hatalmas húsvágó tőkén és eltemették. A lepecsételt
koporsót bezárták egy szobába, amit szintén lepecsételtek. A „feltámadásra" dupla jegyet
kellett váltani. Ez utóbbit sajnos már nem láttam. Mások szerint állítólag a Tóth vendéglő
egy szobájában lakott és három egész napon át ivott. Ezt rebesgették róla. Azért ragadt
meg bennem ennyire Fann, mert jelentkezni lehetett hirdetésre. Az állomástól Kisgyarmat
végéig egy szögletes hirdetőoszlop belsejében kellett végig sétálni és kiabálni, hogy
„Megjött Fann, a csodálatos! Csak három napig a Kaszinóban!" és még a jegyárak és az
előadás időpontja. A hirdetőoszlop alján kis csengők, kolompok voltak. Rá volt négy
oldalra festve Fann, egy kecskeszakállas, cilinderes frakkos alak. Egyikre fej nélkül. A feje
egy kosárban vérzett. Sajnos én kicsi lévén nem vihettem a hirdetést, de végig szaladgáltuk
mellette Gyarmatot egész hosszában nem is egyszer.
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Gyakoribb volt azonban a ringispil. Néha még hetivásáron is jött. Erre akkor két cső
tengeriért vagy egy pár tojásért lehetett felszállni, vagy azért, ha toltuk. Tíz tolás után
egyszer felülhettünk. Azért, hogy tolhassuk, verekedtünk is. A nagyobbak félre lökték a
kicsiket. Küzdeni kellett a helyért. Sokat esett a szememben a ringispiles, amikor
megtudtam, hogy Kisar egyik Gyarmat felé eső legszélső házában lakik. Láttam is az ott
álló alkotmányt, meg a cirkuszos kocsit az udvaron, azaz a ház körül, mert kerítésük nem
volt. Emiatt, hogy megbizonyosodjunk róla képesek voltunk a kb. nyolc kilométerre levő
szomszéd faluba átmenni. A ringispilt az ember indította harsány trombita szóval és az
asszony dobolt egy nagydobon. Először valami lassúbb számot, amire nem emlékezem
pontosan, de azt hiszem a „Hullámzó Balaton tetején..." volt. Később már gyorsabbat
játszott:,,Fa kanál, favilla, fatányér...". A végén „Ég a kunyhó, ropog a nád...!" Ezt egyre
gyorsabb ütemben. A végén már szaladtunk. Amikor leütötte az asszony a zenét a
cintányérral, azonnal felugrottunk a rúdra, amit magunk előtt toltunk és míg meg nem állt
vagy kétszer fordultunk vele. Volt céllövöldéje is, de azt mi kicsik csak messziről lestük.
Itt a legények lövöldöztek, egymással versengve, aki lánnyal volt az papír virágot
igyekezett lőni. A lány büszkén viselte.

Gyakran vertek sátrat az Újiskola melletti üres telken a cirkuszosok is. Volt egészen
egyszerű is: körbe csak karókat vertek le és azt ponyvával kerítették körül úgy jó két-két
és fél méter magasan. Teteje nem volt. A nézők álltak vagy a földön kucorogtak. Ha
szerencsénk volt, akkor bebújtunk a ponyva alatt és hátul meghúztuk magunkat. Itt
egyszerűbb számok voltak, bohóc jelenetek, artista és ugró számok, bűvészek, zsonglőrök,
egy-két lovas produkció, idomított kutyák. Igen szerény ruhák. De élő zene volt, dob és
trombita vagy más fúvós hangszerek. Két-négy ember. De jól szórakoztunk. Pl. egyik
jelenet az volt, hogy behoztak egy asztalt, három széket mellé, tányérokat, evőeszközöket.
Amíg felállították elborult jó párszor, vagy lapjával rakták le az asztalt, közben
veszekedtek, lökdösték egymást, pofozkodtak. A haját emelgető kockás kabátos, piros orrú
bohóc mindig félreértette a meszelt képűt, meg a pödrött bajszú istállómestert. Na mikor
elkészültek, az istállómester felvette a rendelést. Itt lehetetlen ételnevek, ételek szere-
peltek: lófejből halászlé, lekváros pacal, mézes csikószelet reszelt tormával. Majd hozta az
ételt tányéron, mint egy elegáns pincér. Ez újabb ügyetlenkedésekre adott lehetőséget,
olyan fél zsonglőr jelenetekre a tányérokkal, villákkal. Az istállómester szóval tartotta a
piros orrút, annak meg a villára tűzött, késre szúrt falatjait, amíg figyelt, a meszelt képű
mindig lelopta vagy kikapta a tányérjából a feldarabolt hús és rezzenéstelen arccal sunyin
megette. Vékony gumiszalag volt a húsra kötve és mikor letette az asztalra és megfordult,
eltűnt a hús a tányérról. A pohár vízzel, kannával is sokáig eljátszottak, lelocsolták egymást,
a zsebébe, cipőjébe töltötték az italt. Majd megszakadtunk a röhögéstől. Bekiabálások,
kiszólások voltak, Remekül szórakozott mindenki. Egy másik társulatban a fehér, bohóc
neve Sámuel volt és csak arra emlékszem, hogy a piros orrú mindig csodálva az okosságát
ezt mondta: „Sámuuell! Én téged bámúúell!". Volt nagy röhögés. A legjobb az volt, amikor
szintén enni készültek és az okos bohóc találóskérdés formájában szedte elő a terítéket.
Hátra tette a kezét és kérdezte: Kanáld ki mi fan a kesszembe? A piros orrú sohase találta
el. A kanál helyett kést mondott, a villa helyett tányért és így tovább. Villám gyorsan mont
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meg nekem mi fan a kesszembe? Kééésedelem nélkül mondd meg... A legjobb ez volt:
Tány-értekelne mi fan a kesszembe? A jelenet azzal végződött, hogy azt mondja a piros
orrú: Attyál mészét! Erre a fehér képű megiszik egy pohár vizet és a szemibe fújja: Pfü!
Mindenki a hasát fogta. Voltak ének számok is gitárral kísérve. Egyik idomár egy
szerencsétlen lovat vezetgetett, ami nagy sokára letérdelt, lefeküdt, ő meg végig dobta
magát az élő kanapén. Az elegánsabb cirkuszok nem előttünk, hanem a Járásbíróság előtt,
a Jókút vagy Kerekeskút mellett tanyáztak. Ezeknek magas tetejük is volt és légtornászok
is felléptek. Láttam párat ilyet is, de ez drága volt és hosszú volt; mármint egy gyereknek.
Egyik szenzáció az ágyúból kilőtt ember volt. Csillogó ezüstös, testhez tapadó ruhában ért
földet, majd tornamutatványokat adott elő. Inkább a vadállatok érdekeltek bennünket, de
azt megleshettük a ketrecben ingyen is, mikor etették őket.

Ugyan itt vert tanyát két hétre a Halálkatlan. Óriási esemény volt. Nagy plakátokat
ragasztottak ki a faluban több helyre is. A halálkatlan egy henger alakú, belül sima falú,
fából készült építmény volt. Magasságát nem tudom megítélni. Nagyon mélynek tűnt.
Később Debrecenben mikor ilyet ott is láttam, már sokkal kisebbnek. Vagy nagyobb volt
tényleg a gyarmati vagy pedig én nőttem meg és más volt a perspektíva. Felül körben
hajoltak be a nézők, ahová széles csigalépcsőn jutottunk fel. A porond aljára homok vagy
fűrészpor volt szórva, nem tudom már. A produkció az volt, hogy egy kis hozzátámasztott
deszkán a motor felfutott egy magasságig, majd egyre fokozódó sebességgel körbe-körbe
száguldott, spirálisan le, fel. Az egész építmény rengett. Az alattunk száguldó motor szele
megcsapott bennünket. Aztán lassult és újra visszament a motor a földre, nagyot farolva
állt meg. Egy nő is felült hátúira, aztán menet közben egy fekete kendőt kötött a motoros
fejére és így köröztek. Kb. 5-6, de lehet, hogy 10 perces produkció volt. Aztán mások
jöttek be. A nagy német márkájú motorok szemlére voltak kitéve, mindenki azt bámulta.
Volt egy gépész-lakatos Gyarmaton, Abroncsos János. Az öcsémmel járt a fia egy
osztályba. Szegény meghalt. Isten büntetésének tartották ezt, ugyanis Abroncsos Jancsi
nagyapja 19-ben fő kommunista lett volna. Haláláig nem heverte ki, amit a románoktól
kapott: szétverték gumibottal a talpát. Ezért a fia, a gépész-lakatos Abroncsos, mikor a
ruszkik bejöttek olyan kommunista lett, mint a „vörös posztó", mondogatták. A fiát sem
engedte vallás órára járni, meg még nem tudom, hogy mit csinált. Ezért vette el Isten a
kisfiát. Nem tudom mi volt, de annyit mondhatok, hogy határozottan emlékezem, hogy
Abroncsos bácsi szocdem volt: a kalapácsos ember volt a kabátja hajtókáján.7 Többször is
láttam jelvényét. Műhelye egyik rokonunk szomszédságában volt a katolikus templomtól
nem messze. Neki volt egy segéde, aki a halálkatlanosoknak segített a motorjaik rendbe-
tartásában, addig, amíg Gyarmaton voltak. Ismertük is jól, mert jártunk Abroncsosékhoz,
ahol a kimustrált traktorokon játszogattunk. Ő kegyeibe fogadott bennünket és
magyarázott, megmutogatta a motorokat, miegymás. De aztán úgy feszített, mint egy cső
tengeri a zsákban. Híres ember lett a Halálkatlan miatt. A páratlan látványosság elvonulta
után már keringtek is a rémhírek: Naményban vagy Tarpán lezuhant a motoros, mert egy
haragosa tejet csurgatott a halálkatlan falára és az megcsúszott, lezuhant, szörnyethaltak...

7 Több egykorú fonás és más adatok szerint is a SzDP egyik vezetője az apja és ő is. Fábián Gy., 1947. - Mező András, 1988.
144. p.
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Jártunk moziba is. Amire emlékezem: Mágnás Miska, Díszmagyar, Dankó Pista, Tűz,
Valahol Európában magyar filmekre. A Kővirág, Aranykulcsocska orosz mesefilmek
voltak. Láttam valami cowboy filmet is. Háborús ruszki filmek is mentek már ekkor. Párat
ezekből is láttam. De a Sztrogoff Mihály is ment, nem tudom, hogy milyen film volt. Ezt
kétszer is láttam, mert Matolcson is vetítették keskeny filmes moziban. Ott a földön
ültünk, a felnőttek meg lócákon. Rengeteg bolha volt.

Jöttek vándor színi társulatok is és ilyenkor „ szerep " volt. így mondtuk. Láttam a János
vitézt, a Mária főhadnagyot, a Megfagyott gyermeket, de lehet, hogy többet is. A meg-
fagyott gyermekben a mennybe jutott kisfiú hintalovon, huszár ruhában száguldott a
hóesésben (papírokat vagy vattát szórtak felülről) és azt énekelte, hogy „Ffopple hej!
Hopple hó!/ Vágtassál szép hinataló!/ Hoppla hó! Hoppla hej! Piroskához menjünk el!"
Édesapám azt mondta, hogy a János vitézt neves debreceni színészek játszották. Többek
között: Rajz János és Selmeczi Mihály. Selmeczi Misi bácsit már Debrecenben Miska
pincérként később még láttam a Csárdás királynőben.

Emlékezetes maradt a számomra az Égig érő fa előadása Gyarmaton. Ezt a mozi szín-
padán a katolikus iskolások játszották. Szövegét Juhász Géza későbbi professzorom és ze-
néjét Szabó Emil zongoraművész, későbbi összhangzattan tanárom szerezte. A zene nagy-
szerűen válogatott népdalok fűzére volt. Ezt a darabot szinte minden faluban előadták a
Tiszántúlon későbbi ismereteim szerint. Debrecenben a Csokonai Színházban is diákok ját-
szották és tudom, hogy Cickom, a gonosz manó Balogh Tamás volt. (Ma a Csokonai Színház
művésze). Gyarmaton pedig nem kisebb valaki, mint Duchnovszky Pityu az unokatest-
vérem. Mikor Debrecenben már zenedébe jártunk, akkor derült ki, hogy a szolfézson meg-
követelt népdalokat mind ismerem, mert benne voltak a darabban. Csak a szövegét tudtam
másként, hisz azokat Juhász Géza igazította a darabhoz: pl. „Csikós vagyok az Alföldön nem
gulyás", „Cickom, Cickom bakarasznyi ember", a „Kis kece lányom" „Elvesztettem lányo-
mat..." (eredetileg: „Szegény legény vagyok én..."), s így végződött: „Ma menyasszony,
holnap asszony, hős a párja/ Sandri bojtár Fekete vár új királya..." Juhász Géza csuda büszke
volt erre a művére. (Persze volt professzorom megfeledkezett arról, hogy van benne egy
félnótás kocsis, aki tót ember és töri a magyart és azt eléggé Kátsa cigányosra vette. Nem
tudom a Pártnál hogyan számolt el ezzel...?). Több más amatőr előadás is volt, amit felső
tagozatosok vagy polgárisok adtak elő az iskolában. A jelenetek közül csak arra emlékszem,
amikor juhásztól az aranyszőrű bárányt kicsalja a királyné és a juhásznak nem szabad
hazudni, mert Mátyás király fogadott a német császárral, hogy mindig igazat mond. Nyilván
Móra Ferenc Aranyszőrű bárányának szövegét tanulhatták meg. Aki a juhászt alakította és a
botra tűzött kalapnak próbált meg hazudni (Mátyás helyett) volt a legjobb bige játékos a
környéken. A legények ugyanis az iskola melletti üres telken, ahol a cirkusz is tanyázott,
minden este bigéztek, míg be nem sötétedett. A telek szélén volt egy öreg, jó erős bodzafa.
Mi azon lógtunk és beláttuk az egész terepet. Nem zavartuk a játékot és biztonságban
voltunk. A bige ugyanis veszélyes játék. Egyik osztálytársamnak - Szigetinek hívták - a fél
szemét a bige verte ki. Nagyon ronda volt a szeme, szinte féltünk tőle. Mi is bigéztünk, de
csak előttünk a piac téren. Az Új iskola mellé csak a nagyobbak mehettek és ugyancsak ők
focizhattak vagy gombozhattak itt.
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A látványosságok közé tartoztak az állandó felvonulások, népünnepélyek, gyűlések. A
koalíciós időket éltük. Minden pártnak voltak rendezvényei. Ekkorra esett a centenárium
is: 1848. Ezzel kapcsolatban is voltak előadások, szerepek, kivonulás. A nagy esemény
mindig a hermánszegi füvós zenekar volt. Kora reggel indultak az állomástól és gyalog
jöttek el - állandóan muzsikálva - a református templomig. Mi mellettük szaladgáltunk,
kisértük őket, nagyon élveztük. Az ekkor épülő parkban, a katolikus plébánia előtt volt
felállítva a színpad. Ez eleinte nem volt egyéb, mint egy traktor vontatta, ilyen-olyan színű
vászonnal letakart stráfkocsi. Később ide építették terméskőből a ma is meglévő állandó,
négy bástyás színpadot, ahonnan szónokoltak az itt megfordult politikusok. Ekkor volt a
VIT is. Jöttek vágott szemű és néger emberek is, akik érthetetlen nyelven szónokoltak, de
táncot, miegymás is bemutattak. Ezek ingyen voltak és mi állandóan ott lógtunk. A leg-
jobban a tűzijátékra emlékszem vissza. Ma igen komikus dolog ezt felidézni: sötétedés
után óriási tüzet raktak szalmából. Egy jókora kazlat gyújtottak meg. Ezt a tüzet a nagy
lányok, legények körül táncolták. Mikor kihunyt, néhány markos legény lapátokkal oda-
ment és a parázsló, kihunyó hamut a levegőbe hajigálta. Az parázslott, villogott szétszó-
ródva a levegőben a sötét éjszakában. Mi el voltunk ragadtatva. Közben szólt a zene,
daloltak, táncoltak. Igaz durrogás nem volt, de nem is került annyiba, mint egy mai. Falura
ez is megfelelt.

Heteken át óriási izgalomban volt egész Gyarmat. Zsindelyezték, illetve a zsindelyt
javították a református templom tornyán; megigazították a torony gombot is; átfestették az
óra számlapját. Mindezt két ember végezte. Hintaszerű deszkán ülve kötélen lelógva,
lábbal a tetőtől arrébb-arrébb tolva magukat cserélték ki a zsindelyeket. Híre ment, hogy
amikor a torony gombot felteszik (le sem vették különben), akkor a mester tótágast fog
állni, mert úgy szokta. Mi a szoba ablakból kikönyökölve is végig élvezhettük volna a
nagy produkciót, de a tótágas mindenki nagy csalódására elmaradt.

A Levente pályán (így hívták a Penyigei út végén lévő focipályát) tartották a majáli-
sokat is. Az egész mindig azzal kezdődött, hogy valamilyen banda muzsikált, a Kaszinótól
indulva a nép kiment gyalog a pályára. Biztos volt beszéd is - ezeknek akkor sem voltunk
híjával -, de ezt nem figyeltük. Ott tolongtunk a beszappanozott oszlop körül. Egy magas
szál fenyő szépen le volt gyalulva és jól beszappanozva. A tetején virág koszorú és azon
egy palack bor. A jelentkezőknek mesztéláb és félmesztelen ide kellett felmászni és
leszedni, lehozni a koszorút és az üveget. Akinek sikerült az volt a győztes és azt a többiek
etették-itatták egész nap. Olyan, hogy ne hozta volna le valaki sohasem fordult elő, de
olyan sem, hogy egyből leszedték volna. Legalább 8-10 ember vallott szégyent, míg került
egy győztes. Volt olyan, aki már három-négy fogás után visszacsúszott, de az volt a
legizgalmasabb amikor már a leghegyében volt és a koszorút is fogta, ám leemelni nem
tudta és nagy sebességgel huppant a földre. Ajónép, ahogyan mondtuk hangosan bíztatta,
tanácsokat adtak, sőt fogadtak is egy-egy emberre. A zsákbafutás, a hátrafelé futás vagy
curikkolás, a. féllábas futóverseny és az elmaradhatatlan kövérek-soványak foci meccse is
nagy izgalmakat keltett. Úgy látszik ezek országszerte a majálisok rendes részei lehettek,
mert Tiszavárkonyban a hatvanas években valamennyi ilyet még élőben láthattam,
fotózhattam. A spektákulumok közül kettőt azonban pár szóval külön is ismertetek.
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Egyik a mezítlábas kufferhordó verseny (Debrecrenben is volt ilyen háztömb körüli
mezítlábas kufferhordó bajnokság néven). Nagyon jó szórakozás volt. A foci pályán körül
(Gyarmaton salak nem volt) a partvonal mentén különböző nagyságú bőröndöket raktak
le. Egyik üres volt, a másikat telepakolták téglával, némelyiket félig, harmadáig. Egymás
mellett két bőröndöt helyeztek el és két versenyző rajtolt. A rajtnál felkapta a bőröndöt és
rohant ész nélkül a következő bőröndig. Ott letette és felkapta a következőt és így tovább.
Volt olyan nehéz közöttük, hogy majd megszakadt, a másikkal könnyedén futott. De nem
tudta mi következik. Már-már úgy tűnt, hogy megnyeri a versenyt, de olyan súlyú jött,
hogy alig tudott vánszorogni és a másik egy üres vagy könnyebb súlyú bőrönddel meg-
előzte. Senki sem tudta, hogy mi következik. A bőröndöket a következő menetben átcse-
rélgették úgy, hogy a benevezettek nem láthatták. Mindig a győztes jutott tovább. Bíz-
tatásban, röhögésben nem volt hiány.

A másik nagy szám a lepényevő verseny volt. Egy pódiumon (stráfkocsi) álltak a
versenyzők. Jókora szilvalekváros lepények lógtak le egy kifeszített drótról mindenkinek
a feje fölé. Két vagy három lepény jutott egynek. A testmagassághoz mérték a lelógó
lepényt, azaz a feje búbjától mindenkinek egyforma távolságra volt akasztva. A ver-
senyzők kezét hátra kötötték és a lelógó lepényt, amelyet egy dróton időnként megráztak,
himbáltak szájjal be kellett falni. Egyik-másik lepénybe 5 Ft volt belesütve. Aki ráharapott
azé volt. Ezen kívül azt nézték, hogy a jó kéttenyérnyi lepény kinek fogyott el először. Az
nyert. Több menetet is indítottak. A legröhejesebb az volt, amikor a játékmester egy
szakajtó liszttel időnként végig ment és a versenyzőknek, mikor már jó mocskos volt a
pofája, bele kellett fújni. Átmeszelődött a képük, mint a bohócoknak. Közben a jónép
kiabált, drukkolt, szórakoztatta magát is. A végén mehettek a pálya melletti kubik
gödörhöz mosakodni. Jobban szórakoztunk, mintha tízezer rakétát lőttek volna fel vagy az
Omega együttes játszik.

Volt még lacikonyha, kirakodó vásár, ringispil, céllövölde, Itt a piros! — Hol a piros?
miegymás. Ahol fizetni kellett azt csak néztük, de jól szórakoztunk egész nap. A kubik
gödörről jut eszembe, hogy oda jártunk fürödni. Nem volt mély, de néhol igen sáros volt
az alja. Olyanok voltunk, mint a disznók. Mikor kihancuroztuk magunkat tovább mentünk
Penyige felé és a Kisszenkében mostuk le magunkat.

Szomszédunk Küblik bácsi, a kosárfonó mester nagy foci rajongó volt. Minden második
vasárnap foci meccs volt a Levente pályán, a Penyigei út végében. Gyakran mentem ki
vele, ahol a pálya szélén állva bíztattuk a csapatot. Azért is szerettem vele menni, mert
mindig vett cukrot. Ha a csapat jól játszott több szemet is. Volt egy rekedt hangú ember,
Brezilesnek hívták. Ez egy nyakába akasztott felnyitott dobozból árulta a portékáját.
Rekedt hangon kiabálta „ Brezil a brezill Megjött a brezil! Itt van a brezil! Brezil a brezil!"
Ez lehetett a cukorka neve. Ugyanezt a moziban is árusította a sorok között végig
furakodva és szünetekben a híradó után vagy ha filmszakadás volt. Akkor ez igen gyakori
volt. Amikor győzött a csapat a csapatot kísérő drukkerek (nem szurkolókat mondtak) egy-
egy játékost körbe fogva a kaszinóig kísérték a mezben, stopnis cipőben páváskodó
focistákat és nagyban tárgyalták a meccset. Énekelték, hogy „Nem lehet az eftécével
kikukoricázni". Mármint a Fehérgyarmattal, így FTC. Emlékezem, hogy a kapus neve
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Briós volt, a jobbszélső Szedlacsek, aki villanyszerelő mester volt és volt még két
barnabőrű, vágott szemű alacsony gyerek, akik ikrek voltak. Ezek voltak a menők. Mikor
a TITASZ történetét írtam és a kész kötetet kézbe vettem, jólesően nyugtáztam, hogy
benne van a Farkas Jóska barátom írta szatmári részben Szedlacsek villanyszerelő
sportigazolványbeli képe.

Volt egy fiatal és nagyon kedves kispapunk Barkaszi Sándor tiszteletes úr. Ő tanította a
vallást is, reggelenként pedig a templomban többnyire ő tartotta az istentiszteletet az
iskolásoknak. Vele Madarak és fák napján minden évben kimentünk valahová a szabadba.
Több osztály is együtt az ő vezérlete alatt, de velünk jöttek tanítóink is. Itt elmagyarázta a
tiszteletes úr, miért fontos nap ez, aztán mesélt az állatokról, madarakról, növényekről. Arra,
hogy vigyáznunk kell a fára, az állatokra. A legemlékezetesebb ilyen kirándulás a Kisgaz
nevű erdőrészen volt. Ez a legelő és a Túr között terült el, valóban - még gyermeki fogalmak
szerint is - nem volt nagy; Kisgaz volt. A Birhó a Túr partján már nagyobb erdő volt,
számunkra beláthatatlan. Itt féltünk a kígyótól, pedig csak csúszók fordultak elő. Azért
összeszorított foggal mentünk be veresgyűrű fát keresni vagy mogyorót, mert ebből lehetett
a köztudat szerint a legjobb nyilat (íjat) készíteni. A beszélgetést a csomagok kinyitása
követte, majd vég nélkül bújócskáztunk a fák között. A Kisgazra kísérő nélkül a barátokkal,
a bandával is kimentünk varjú tojást szedni, meg puccos varjút. Nem sok foganatja volt a
tanításnak a madarak védelmében. Pedig mindig elszavalt valaki egy-két verset. Az ide való
vers így kezdődött: „Ne bántsd a fát, hisz ő is érez...". Tovább nem tudom.

Nekem elsőben és másodikban Ozsváthné, harmadikban Birkei Gizella, negyedikben
Csathó Zoltán volt a tanítóm. Elsőben és másodikban az emeletes iskolában földszinti
teremben tanultunk, harmadikban az Ócska iskolában - ennek kis tornya is volt -
koptattam a padot, mígnem negyedikben átkerültünk Tömösvárba a katolikus iskolába,
mert ekkor már államosították az iskolát. Itt nem is éreztem jól magamat. Úgyhogy
kevéssé rázott meg a Debrecenbe való költözés és ott az új iskolába kerülés. Ugyanis
osztálytársaimat már negyedik elejére elhagytam nagyobb részt. Az államosításkor
ugyanis szándékosan összekeverték a katolikusokat és reformátusokat és az egymástól jól
messze lakókat rakták egy helyre.

Nagy megrázkódtatásként ért bennünket gyermeket a centenáriumi ünnepségek
előkészületeként elkezdődött parkosítás. A református templomtól felfelé, majd a Spitz
patikáig Gacsályi, a falu vezéregyénisége, a polgári iskola igazgatója elhatározta, hogy a
piactérnek azt a részét felszántják és ott parkot létesítenek. Gyarmaton nem volt
úgynevezett Hősök ligete sem, hanem egy puskát lábához tevő kőhonvéd húzta meg magát
a nyírott sövény beszögelésében az Ócska iskola kerítésén kívül, majdnem a katolikus
plébániánál. Addig, amíg készült a park mi gyermekek meg is voltunk vele, de mikor
elültették a kis virgácsnyi facsemetéket, füvesítettek, elkezdték építeni a ma is meglévő
bástyás állandó emelvényt, ráhelyezve a Kossuth emlékművet, már szabadságunkban
korlátozva éreztük magunkat. Nem lehetett a legrövidebb úton a bíróság előtti Kerekes
tóihoz elmenni, mert letapostuk volna a gyepet. Ez nekem jó kerülőt jelentett egy 7.5
literes kannával, ami tele volt vízzel. Aztán a focizás terepe is kisebb lett. Csak az előttünk
lévő rész maradt meg, ahol a vásárkor a földről árultak, s alig volt sátor, míg a parkosított
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területen három, négy sorban is voltak sátrak. Emiatt aztán a kirakodó vásárokat is
elhelyezték a Levente pálya mellé. Persze vele ment minden: ringispil, cirkusz, céllövölde.
A készülő parkra a gyerekek réme egy hetyke, kis pörge bajszú, zöld kalapos szőke ember
vigyázott. Parkőr volt. Ilyet még nem látott Gyarmat. Szeges bottal szurkálta fel a papír
darabokat, kezében hosszúnyelű szíjostor volt, amit nagyon tudott kezelni. Akkor is
megugrasztotta a pulyákat, ha semmit sem csináltak. Célszerű volt a járdán menni miatta,
ha a boltba küldtek. Nem felejtett. Ha egyszer nem tudott elkapni valakit, legközelebb
vette kezelésbe, amikor ártatlanul, mit sem gyanítva ment arra fele. Bálintnak hívták, de
helyi kiejtésében Bálingnak hangzott. Ezért később édesanyám és édesapám is így hívta:
„Hát Báling? Nem találkoztatok vele?" - érdeklődött este, amikor hazajött. Rá hivat-
koztunk akkor is, ha nem volt kedvünk elmenni a boltba Bereczkinéhez vagy a Hangyába
esetleg a kútra. Ennyi haszna volt a szemünkben.

Hirtelen lett híressé és hírhedté a templom körüli gyermek társadalom szemében Báling. De
kívüle voltak még más híres emberek is a gyermekek előtt. Gárdonyi és Móra ír szépen a
koldusokról, kissé félkegyelmű falu bolondjáról, akiket megmosolyognak, kinevetnek (a
gyermekek olykor kegyetlenül is kigúnyolnak), de mégis szeretnek és gondoskodnak róluk.
Ilyenként él emlékezetemben a rongyos ruhájú Döcögő Bérű, aki erősen sántított (döcögött,
döcögve járt), hiányos fogsor, képén ülő kissé szélütött mosoly, bandzsa szem jellemezték. A
Szeretetházban lakott és ott látott el mindenféle apró szolgálatot (főként vizet, fát hordott,
vágott, fűtött). Bejáratos volt házakhoz is és ott meg-megkínálták; boltba küldték, udvart
sepertettek vele. Nagyon szerette a kisgyermekeket. Az iskolásoknak pedig volt egy kitűnő
javaslata, amit mint nagy titkot külön-külön naponta elmondta annak, akivel találkozott. — Ha
nem akartok iskolába menni, kenjétek be hájjal az iskola négy sarkát oszt a kutyák elhúzzák!"
Népszerű volt a gyermekek között. A Kisgaz melletti legelőn volt egy nagybajuszú öreg
kondás, aki rengeteg mesét és érdekes történetet tudott, kijártunk hozzá mesét hallgatni.

Kiskorunkban mese és dal nélkül nem igen aludtunk el. Édesanyám nagyon sok mesét
tudott. A könyvet is szerette és sokat olvasott. Bizonyára meséket is. Az azonban utólag
eszembe ötlik, hogy az édesanyámtól hallott mesék némelyike a kondás szájából is
elhangzott. Ez és az a tény, hogy édesanyám meséinek jó pár darabja Móricz Zsigmond
gyűjtéseiben, verses meséiben szintén előfordul, mintegy igazolja azt, hogy a családban
élő mesék jó része kötődött Szatmárhoz (Senki valaki! Gyere be hozzám hálni! - A tetűbűr
ruhába bujtatott királykisasszony - A kismalac és a farkasok - A tűzszerszám (A
findzsaszemű kutya) - Jávorfából furulyácska — Majd holnap (A halál becsapása) - A róka,
a medve és a szegény ember (Többet ésszel, mint erővel).

Számos apró részletet idézhetnék még fel a gyermekkor falusi emlékeiből, abból a
világból, amely elköltözésünkkel dátumszerűen lezárható. Valahol azonban meg kell
állnunk ennek az írásnak a keretei között, s erőltetni sem kívánjuk az emlékezetet, nehogy
belemagyarázás, beleképzelés megzavarja ennek egységét. A meséről mondott néhány
megjegyzés az emlékanyag végén mutatja, hogy ez a középosztály még a legszűkebb
családi körön belül, az anya-gyermek viszonyában is érintkezett, mintegy átitatódott a
vidék, a falusi lét számos elemével még akkor is, ha nem a szorosan vett paraszti
közösséghez tartozott egy család.
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