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Tisza-parti számvetés 

Kovács Károly (Kovács István rajza) 

# Kedves Károly, drága sorstársam és barátom; nézd el nekem ezt a képtelen ötle-
tet, hogy oly módon próbáljak veled most beszélgetni: mások is tanúi legyenek s elgon-
dolkozva olvassák. Szeretném, ha megértenéd és magadévá tennéd ebben azt a törekvé-
semet: kortársainknak és a következő nemzedékeknek el kell mondanunk, át kell ad-
nunk valami állandót azoknak a dolgainkban munkáló törvényszerűségeknek a lényegé-
ből, amik a sorsunkat befolyásolják. Egész pontosan arra gondolok, hogy adva vannak 
a külső körülmények, amelyekbe az ember beleszületik, és adva az ember egyébként ön-
maga által is állandóan alakított belső világa, amellyel a külső körülmények közepette 
bizonyos határok között válogatni, majd a választottakon tovább alakítani is van hatal-
ma. Mi, akik egy faluban, Poroszlón, együtt nőttünk fel, s csak a sorsaink ágaztak el ki-
csit néha, azt hiszem, mindketten ilyen élettapasztalatra jutottunk. 

Igen, életünk nagy, fő élménye, hogy a mi időnkben és mibennünk zajlott le az a nagy törté-
nelmi változás, amely alapjaiban változtatta meg társadalmi osztályunk, a magyar parasztság 
létformáit. A régi paraszti életforma eltűnésével tűnőfélben van az évszázadokon át, nemze-
dékről nemzedékre szálló kulturális örökség: a néphagyomány is. Ismerve a népi kul túra jelen-
tőségét, úgy érzem, hogy értékeink mentése és továbbadása az ú j nemzedéknek — ez a mi tisz-
tes feladatunk. Ennek a munkának a nagy részét (ami belőle még elvégezhető) nekünk kell el-
látni, fáradságosan összehordani és áttekinthető rendben, a továbbélők felelős megőrzésére 
rábízni a kincseket. 

Kovács Károly 
poroszlói helytörténésszel beszélget 
Jakab Sándor 
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0 Tudod, hogy én Budapesten élek, mint nyugdíjas műszaki tisztviselő, s azt is tudod, 
hogy „ugyanakkor" itt is élek, Poroszlón, a szülőlalunkban is, mint hazajáró lélek . . . 
S mivel azt szeretném, hogy most elsősorban és szinte kizárólagosan rólad legyen szó és 
a te munkálkodásodról, engedd meg, hogy én kérdezgesselek, S talán legjobb lesz, ha 
elöljáróban elmondod az életed sorát, amit abból most helyénvalónak vélsz pár mondat-
ba besűríteni. 

Az első vi lágháború végén, 1917-ben születtem, itt Poroszlón, kisbirtokos parasztcsaládból. 
Sorsomat megszabta, hogy édesanyám korai halálával szétesett a családunk, s anyai nagy-
anyám védőszárnyai alatt nevelkedhettem fel. Az elemi és polgári iskola befejezése után sze-
rettem volna továbbtanulni, de anyagi okokból nem lehetett. Meg kellett tanulnom a nehéz pa-
raszti munkát és az édesanyám hagyatékát jelentő 10 hold földön a gazdálkodás tudományát. A 
művelődés utáni vágy azonban mindmáig megmaradt bennem, s talán ez ösztökélt az 1930-
as években arra, hogy belépjek abba a kis, falusi cserkészcsapatba, melyet egy if júságot sze-
rető elemi iskolai tanító szervezett, azért, hogy az iskolából kikerülő s tovább nem tanuló fiúk 
jellemnevelése mellett a műveltségüket is fejlessze. A cserkészet ugyan elsősorban a diák-
ifjúság mozgalma volt, de mi igyekeztünk a cserkészmunkát a falusi fiúk igényeihez formálni. 
A cserkészpróbák közé beiktattuk a kertészkedő, s a kisállattenyésztő próbapontokat, és a téli 
városlátogató tanulmányutakat, melyekkel vonzóvá tettük a cserkészmunkát a falusi fiatalok 
számára is. Kezdeményezésünkre felfigyelt a Cserkészszövetség országos vezetősége, és a 
későbbiek folyamán a mi gyakorlati eredményeink alapján indult el a falusi cserkészet orszá-
gos szervezése, melyben szakvezetőként részt vettem. 

Cserkészparancsnokom jóvoltából jutottam el húszéves koromban a sárospataki népfőiskolá-
ra, ahol még magasabb szinten kaptam tudásbeli gyarapodást .s vágyat a permanens önműve-
lődésre. A népfőiskolán ismerkedtem meg a népi írók munkáival, s a tanfolyamon előadó or-
szágos hírű és más neves értelmiségiekkel való beszélgetések során megismerhettem a magyar 
valóságot. 

1941 őszén hívtak be katonai kiképzésre, s majd a következő évben mint gyalogos közkatona 
a frontra kerültem és végigszenvedtem a népünk számára oly tragikus Don menti harctéri ese-
ményeket. (Háborús élményeimet 1981-ben a Néprajzi Múzeum, később a Népművelési Intézet 
számára megírt önéletrajzom tartalmazza.) 

1945 — a nagy történelmi sorsforduló — után bekapcsolódtam a Magyar Parasztszövetség 
munkájába, ahol úgy véltem, hogy társadalmi osztályom, a magyar parasztság jövőjének mun-
kálása, érdekeinek védelme kapcsán hasznos szolgálatot végezhetek. 

A történelem azonban más irányt szabott népünk s benne a parasztság jövőjének alakulá-
sára. Ebben a folyamatban már más módon vehettem részt, mert sorsom egészen más foglalko-
zásra állított. Gyökereimmel azonban nem szakadtam el az ősi életformától. Szabad időmben a 
kertünk munkálásával, kis háztáji gazdálkodásunkkal (nyugdíjasként ugyan) a mai napig részt 
veszek a termelőmunkában. 

0 Hogyan lettél néprajzi és honismereti munkás? 

Már cserkész koromban írogattam a Magyar Cserkész című if júsági lapba a parasztember 
munkáiról, arra gondolván, azt szándékozván, hogy a városi fiúk ismerjék meg a falusi életet, 
s 'gy — nyári táborozásaik alkalmával is pl. — otthonosabban mozoghassanak a falvakban. 
Írtam az aratásról, a hordásról, a cséplésről, a szénamunkákról, a kukoricafosztásról, a ló-
patkolásról. Akkor még nem gondoltam rá, csak most utólag látom, hogy ezek az írásaim már 
szépen és szinte szakszerűen beleillenek a néprajzi gyűj tőmunkákba, a „hagyományos paraszti 
gazdálkodás" témakörébe. Tudatosan az 1950-es években kezdtem meg a néprajzi gyűj tő-
munkát. Ekkor kapcsolódtam be dr. Morvay Péter néprajzi múzeumi osztályvezető-helyettes 
biztatására az önkéntes néprajzi gyűj tök mozgalmába. 

0Kérlek, próbáld meg összefoglalni, mondjuk időrendben, a néprajzos és honismere-
ti—helytörténeti (esetedben egymástól igazán szét sem válogatható) munkálkodásod 
eseményeit, eredményeit. 

Az első szárnypróbálkozásaimat tehát az 1940-es években, a cserkész ifjúsági lapban tettem 
meg. 1956-ban pályáztam az első néprajzi pályamunkámmal, mely azoknak a paraszti társasá-
goknak a történetét foglalja magába, amelyek még az egyéni gazdálkodás korában (1848 és 
1945 között) működtek a falumban. A poroszlói parasztok, amikor — s gyakran — az eladóso-
dott helyi földesuraktól földeket vásárolgattak vagy béreltek, mindig szövetkezve, ún. társasá-
gokba tömörülve intézték ezt. A társaságokat a saját maguk által szabadon választott vezető-
ség — elnök, továbbá ún. pusztagazda és választmány — irányította. Feladatuk volt a legelte-
tés megszervezése, a pásztorok, a csőszök, vagyis az ún. kerülök alkalmazása és felügyelete, a 
határbeli utak, kutak létesítése, karbantartása stb. A társaságok hatóságilag engedélyezett 
alapszabállyal működtek. A jobbágyfelszabadítás utáni száz év során összesen kilenc társaságot 
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(mindeniket a megfelelő határrész nevével elnevezve) alakított a poroszlói parasztság, összesen 
13 299 hold földön, s így a köíségi határ kétharmada 1945-ben már a parasztság tulajdonában 
volt. Pályamunkámban, a társaságok ismertetése mellett, vázlatosan a kisbirtokos parasztság 
fejlődéstörténete is szerepel. (Itt rá kell mutatnom, hogy ezek a paraszti földvásárló, majd 
azonnal termelésszervezővé váló, önigazgató és önkéntes érdektársulások a mai kollektív 
mezőgazdálkodási formák egyfa j t a előképeiként tekinthetők, s e nemben még további történeti 
és tudományos feldolgozásra várnak, mint a fej lődés érdekes, közbeeső modelljei.) Pályamun-
kám első felét közölte a Néprajz i Múzeum, a Népünk hagyományaiból, 1956 cimű kiadványá-
ban, a másik felének jó része pedig a TIT Heves megyei Szervezeti kiadásában, 1982-ben jelent 
meg, A Közép-Tisza-vidék népélete című füzetben. 

A további gyűj tőtevékenységem már a nyugdíjas-időszakomra esik. 1977-ben összegyűjtöt-
tem községemben a hagyományos paraszti gazdálkodásra vonatkozó adatokat, s beküldtem a 
Néprajzi Múzeum pályázatára. 1981-ben paraszti önéletrajzzal szerepeltem a pályázaton, 1982-
ben a poroszlói kismesterségekkel, 1983-ban pedig a helyi paraszti kisipar néprajzi vizsgá-
latával. 

0 Én úgy gondolom, hogy mostanában (kényszerűen) talán éppen a világgazdasági vál-
sággal összelüggö nehézségeink vetnek gátat annak az (egészségtelen tünetek jelezte) 
folyamatnak, illetve szemléletnek, mely a mezőgazdaságot már-már jószerivel szinte 
csak a gépekre, a műtrágyák egyre növekvő adagolására, a repülőgépes permetezésekre 
stb. tervezte (esetleg tervezi is még) alapozni. . . Talán mégis célszerű lenne a lene nagy 
és bizony sokszor meggondolatlan gyorsasággal alkalmazott, ún. modern eljárások mel-
lett is megőriznünk a régi, a csak kézzel végezhető, a hagyományos paraszti techniká-
kat, s legalább azok tudományát, „lelkét" . . . Lehet, hogy a régi kézi stb. egyszerűbb 
munkaeljárásokat még — legalább nyomokban — igénybe kell vennünk vagy éppen 
szervesen ,,visszaépíteni" a „modern" rendszerekbe . . . Mi erről a véleményed, főleg 
néprajzi szemszögből nézve? 

A mezőgazdaságban a gépekkel végzett nagy folyamatok nem tették teljesen fölöslegessé a 
kézi munkákat. Különösen a háztáji gazdaságokban nem, ahol a legtöbb tevékenységet még 
mindig kézi szerszámokkal végzik. Így egyelőre nem kell attól tartani, hogy a parasztság el-
felejti a hagyományos kézi munkákat. A néprajzosnak viszont már most rögzíteni kell a ha-
gyományos kézi munkákra vonatkozó adatokat is, hogyha a kisgépek elterjedésével bizonyos 
kézimunka-féleségek meg is szűnnének, azok hagyománya maradjon meg az utókor számára. 

% Itt van ez a mi szülőlöldünk, a talunk. (£n inkább elszármaztam belőle, mint te . . . 
ha lehet egyáltalán innen „elszármazni".) Abból, amit gyűjtöttél, leimértéi, rendszerez-
tél, itt mit látsz hasznosíthatónak, idevonatkoztathatónak, más jelenségeket is megvilá-
gosítónak? 

Néprajzi és helytörténeti gyűj töt t anyagom adalékul szolgálhat egy községi monográfia el-
készítéséhez. 

9 Hallom, hogy 2 vagy 3 régi-régi nádtetős házat tájházként megvettek nemrég a lalu-
ban némely közületek. Mit tudsz ezek tervezett rendeltetéséről, s hogy látod ezeknek a 
hasznosítási jövőjét? 

Egyelőre két régi, a helyi népi építészetre jellemző nádfedeles házat vásárolt meg a nagy-
község tanácsa, a Közép-Tisza-vidék! Intézőbizottság segítő hozzájárulásával. Az egyiket „táj-
házzá" fogják alakítani, a másik pedig „kismesterségek háza" lesz, melyben majd népművé-
szeti alkotótábor működik a tiszatáji mesterségek jegyében. Az épületek felújítása folyamat-
ban van. A tájház tartalmas programoknak ad majd helyet. Terveznek benne díszítőművész-
tábort, továbbá még ún. „falunéző" néprajzkutatók gyűjt ik itt a tiszatáj hagyományokat. 

0 Olvastuk a Magyar Nemzet című napilap 1983. augusztus 10-i számában: „Több ezer 
éves kultúra emlékeire bukkantak Poroszlón a Heves megyei régészek. A Tisza mentén 
egy X. századi palánkvár nyomait keresték, ám ennél is érdekesebb leletekre bukkan-
tak; hatezer éves sírokra s egy, a késő rézkorból származó lakóház alapjaira. Egy íöl-
tárt veremből 20—25 kiló búza került elő, a régészek megítélése szerint a gabonaszemek 
mintegy négyezer évesek." 

Tudjuk, a krónikájában Anonymusunk megemlíti, hogy 896-ban honloglaló őseink, 
foglaló hadműveleteik során, tábort vertek Puruzlou vára (valószínű, hogy avar-szláv 
eredetű földvár alatt. Azt is tudjuk, hogy ősidők óta tiszai átkelőhely volt itt. Hogy 
István királyunk államszervezését követően évszázadokig lontos sóelosztó hely. Hogy a 
tatárjárás előtt monostor, apátság és hiteles hely működött, sugárzott itt messze kör-
nyékre. IV. Béla és fia, V. István királyaink és udvartartásaik a kettőjük viszályait több 
esetben is itt, Poroszlón tárgyalva próbálták rendezni. A török uralom korszakai alatt 
harcok fontos övezete, pl.; itt esett török fogságba az egri várból idáig portyázó Bor-
nemissza Gergely is. Az 1848-as, később az 1919-es időkben itt igen lontos hídlőharcok 
dúltak, s ezeken kívül még mennyi minden megesett a laluban, s a környékén! Bizony, 
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a valószínűleg több ezer éves településnek nagy történelme van, akár az egész magyar 
nemzetnek, hiszen a honfoglalás előtti időkbe is igen messze visszatekinthet. Hogy látod 
a megszületési lehetőségeit egy, most már igazán időszerű lalumonográfiánakf 

Kollektív munka kötelékében látom megvalósíthatónak. Váraljai István általános iskolai ta-
nárunk, barátunk, községünk szülötte már évek óta gyűjti a Poroszló történetére vonatkozó 
adatokat. Néprajzi munkám is adalékul szolgálhat. Váraljai Is tván egy helyi Honismereti Bi-
zottság megszervezésén fáradozik. Azokat aka r j a megszervezni, akik valamilyen formában már 
foglalkoztak Poroszló történelmével. A monográfiához szükséges anyag lassan összegyűlik, s 
hozzá lehet fogni a megírásához. Ehhez viszont már a te tapasztalataidra és íráskészségedre is 
szükség lenne. (Váraljaitól hallottam, hogy a helyi tanács minden módon, így anyagilag is tá-
mogatná a monográfia elkészítését.) 

Ügy gondolom, hogy nem is afféle „szabványos" falumonográfiát kellene készítenünk, ha-
nem olyan munkát, amely elsősorban a falu lakosságának szólna, megmutatva, hogy Poroszló 
múltjában, az elődök tevékenységében, az élet alakulásában mélységesen mély tanulságok és 
tanítások rejtőznek. 

0 A Tisza II. víztározóját megkezdték itt elkészíteni, de (legalábbis én így látom) évek 
óta olyan helyzetben vagyunk, hogy nem lehet sem a jelenre, sem a jövőre nézve objek-
tíve megítélni ennek a létesítménynek az igazi nemzeti hasznát. Poroszló pedig valahogy 
úgy van vele, hogy azt hihette, nagyon jó lesz ez neki; ám hogy mi van, s hogy mi lesz a 
tározóval kapcsolatos kilátásokkal, ez jelenleg nem egyértelmű. Mintha a kilátások (a 
víztározó eredeti, az akkor nagy reményeket ébresztő, komplex üdülővidéki státust, s 
talán Poroszló számára a várossá fejlődés útját is felvillantó kilátásaihoz, terveihez ké-
pest is) sok-sok lehangoló elemet hordoznának magukban. Hogy látod te Poroszló jö-
vőjét, partján a víztározónak? 

A víztározó valóban nem fejlődik úgy, mint ahogy előre tervezték. A víz magasságát igen 
alacsony szinten tart ják, hogy mi okból, nem tudhatni. A kivágott fák újra növésnek indulnak 
a mocsárrá vált területen; sás, káka, nád és más vízinövény fed be sok-sok négyzetkilométert . 
Így (vagy talán még ennél valamivel „kulturáltabban") nézhetett ki ugyanez a terület több 
mint 100 évvel ezelőtt, a Tisza szabályozása előtti időkben, a gyakori árvizek táplálta pangó 
vizek világában. Azt hiszem, nagy „hadműveletekkel" és nagy költségekkel, még nagyobb ál-
dozatokkal, legalábbis ennél a községnél, mindeddig csupán ezt az „ősi t á jképe t" sikerült 
visszaállítani . . . Poroszlót, a víztározó körüli községek sorában, horgászközponttá akarják 
fejleszteni. Ez a fejlesztés folyamatban van, horgászni, halászni az alacsony vízállásban is le-
het. A horgászközponttá való fejlesztés azonban (történjék az akármilyen „magas színvonalon" 
is) lényegében nem változtatja meg a község jellegét. Szerintem továbbra is mezőgazdasági 
szerepű község marad Poroszló, s ebben — a mezőgazdasági termelés összetételének és ará-
nyainak objekt íve leghelyesebb és legcélszerűbb kialakításában — hordozza a község a maga 
fő feladatait és jövője biztosítékait. 

0 Hogy képzeled el itt a jövő nemzedékének, s lőleg az időközben módosult életű pa-
raszti rétegek jövőjét? Mit kívánnál az ő érdekükben? 

A parasztság — úgy látom — a jelenlegi állapotával meg van elégedve. A háztáji gazdaság 
olyan jövedelmet nyújt , hogy az őslakosság és a beszármazottak mindjobban egybeolvadó 
rétegei anyagi jólétben élhetnek. A nagy jövedelmet elsősorban korszerű lakások építésére 
fordít ják. A század első évtizede óta talán az elmúlt 20 év az az idő, amikor a legtöbb ház épült 
Poroszlón, közte igen sok háromszintes is, alul garázzsal és más igényes funkciójú helyiségek-
kel. Nem ritka a gépkocsi a jobt>módú tsz-parasztoknál. Igaz, hogy a nagy jövedelemért most 
is meg kell dolgozni. A háztáji gazdálkodás igénybe veszi szinte az összes szabad idejüket, s 
majdnem annyit dolgoznak, mint apáik és elődeik annak idején. Nem jut kellő idő sem a pihe-
nésre, sem a művelődésre. Az a meglátásom, hogy az utóbbit nem is nagyon igénylik; az anya-
gias szemlélet a domináló, mint volt régen is. Szeretném, ha felébredhetne bennük a művelő-
dés, főleg az önművelődés igénye, mert ezzel tartalmasabbá válhatna az életük. Bizony, e tekin-
tetben nagyon sok a helyi és nemzeti tennivaló, hogy — Petőfivel szólván — a szellem nap-
világa ragyogjon be minden ház ablakán. Különösen fontos, hogy az emeletes házak nagy ab-
lakain besüssön . . . 

0 Mit kívánnál még magadnak, hogy megérhessed? 

Nyugodt, békés, egészséges, alkotó kedvvel teljes öregkort, melyben tovább folytathatnám 
községem néphagyományainak összegyűjtését, megőrzését. 

0 Ezt kívánom én is neked és hozzá: éveid során mindinkább, s mind nagyobb öröm-
mel vedd észre, hogy a kezed nyoma meglátszik és gondolataid ereje megérződik annak 
a közösségnek az életén, amelyiket olyan önzetlenül szolgálsz! Köszönöm a beszélgetést, 
úgy érzem, csak használhatnánk vele, ha közkinccsé tehetnénk. 
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