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BÖZÉÜKTCS 

„Van másik út!" 
Hevesi József helytörténész körorvossal 
beszélget Beke György 

Közepes vagy inkább alacsony termetű, izgékony, heves természetű ember. Csak úgy forr 
benne, s fel-feltör belőle a közlési vágy. Marosvásárhelyi orvostanhallgató korában már helyi 
és bukaresti lapokba írt rendszeresen. Első fogalmazását a kolozsvári Korunk pályázatára 
küldte be 1964-ben, tizenhat éves korában. A pályázat harmadik díját — a Korunkból 
másolom ide — „Hevesi József X. oszt. diák kapta Nagyszalontáról." 

Mit ismerhettem meg Hevesi József írásaiból az aradi tájról? Fel kellett figyelnem néhány 
tanulmányértékű cikkére, például Seprős község múltjáról és jelen valóságáról, ágyai 
búvárkodásaira, Olosz Lajos költői hagyatékának ápolására. Volt, amelyiket levélben küldte 
el nekem, megsejtett kölcsönös rokonszenvünk, meg annak jogán, nogy felesége révén 
„földiek vagyunk"; Hevesiné Karácsony Lívia zenetanárnő az én szülőfalummal szomszédos 
Szentivánlaborfalván született. Hevesi doktor egyik leveléből Olosz Lajos-emlékplakett 
fényképmásolata hullott ki (a plakettet az orvos saját pénzéből készíttette el Deák Árpád 
marosvásárhelyi szobrásszal), meg Kusztos Endre festőművész grafikája a köröskisjenői 
Olosz-házról, illetve a huszonkét hajdani, strázsáló fenyő közül megmaradt egyetlen csonka 
fáról; a grafikát a kolozsvári Igazság közölte. 

Most otthonában megkérdezem: 
—- Honnan tudtál arról itt, az Alföld aradi zugában, a seprősi pusztán arról, hogy mi 

jelenik meg a kolozsvári napilapban? 
— Jön a lap minden nap. 
Sorolja, hogy hány romániai magyar lapot járat. Az Arad megyei napilapon, a Vörös 

Lobogón kívül még hat napilapot, valamennyi magyar folyóiratot, a Secolul XX című 
bukaresti világirodalmi szemlét — a Nagyvilág társát —, s nehogy elfelejtsem: a Nyelv- és 
Irodalomtudományi Közleményeket. A Román Akadémia kolozsvári magyar filológiai 
folyóirata még orvostanhallgató korától jár Hevesi Józsefnek. Arra gondolok: vajon hány 
szakmabelinek, magyartanárnak, írónak, újságírónak jár a megyében a NyIRK, ahogy ezt a 
tudományos folyóiratot rövidítjük. 

Ha szülőfaluja, Ágya történetét villantotta fel, nem elégedett meg Márki Sándor Arad 
megyét bemutató monográfiájával a múlt század végéből, noha tudatában van a táj 
történelmét felbúvárló Márki vitathatatlan tudományos érdemeinek. Ezért a falubeli 
öregeket is kikérdezte, hogy az élő történelemmel megismerkedjen, aztán szépirodalmi 
forrásokat is felkutatott. Ha az egykori ágyai erdőről szólt, a költő Olosz Lajos nosztalgikus 
leírását idézte meg. Titus Popovici regényét, az Éhséget hívta segítségül annak a véres 
tragédiának az érzékeltetésére, mely 1895-ben egy vadmacska-vadászaton ment végbe itt: a 
tulajdonos-főherceg László fia halálra sebezte önmagát. A helyi mendemonda szerint a 
főherceg maga lőtte le a fiát, amiért az elcsábította tőle kedvesét, a híres kávéházi énekesnőt. 
Titus Popovici gyermekkorának néhány nyarát ezen a vidéken töltötte, akkor hallott a 
folklorizálódó történetről. 

Hevesi doktor diákkora óta csupán „vendég" a szülőfalujában. Felavatása után három 
esztendeig Moldvában szolgált, 1980-ban került vissza a szülőföldjére. Seprős ugyanis a 
szülőtájba tartozik, alig 24 kilométerre esik Ágyától, légvonalban persze; egyébként csak 
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kerülővel, Köröskisjenő érintésével lehet megközelíteni. Szüleivel a seprősi orvos telefonon 
beszélget majdnem naponta, mégpedig mindig őt hívják az ágyai termelőszövetkezet 
tehenészének ot thonábol; ne vádolnassa a doktort senki azzal, hogy magáncélokra költi az 
állam pénzét. Egy körorvosnak erre is vigyáznia kell, erkölcsi dolgokban mindenre nagyon 
kell vigyáznia egy Hevesi Józsefnek, ki ilyképpen lélekben otthon lehet Ágyán is. 

Hogy miből él ma Ágya népe? Hogyne tudná! Ingáznak Aradra; biciklivel vagy busszal 
Kisjenőig, onnan vonattal be a vagongyárba, textilgyárba. A nők közelebb kerestek munkát 
maguknak: a kisjenói konzervüzemben; traktorvontatta, ponyvás utánfutó viszi és hozza 
őket. Szándékosan említette Hevesi doktor először a mintegy 1200 főnyi lakosság fő 
megélhetéseként az ingázást, így tekintik ezt a falujában is. A helybeli termelőszövetkezet 
gyengén gazdálkodik, alig akad már fiatal ot thon; Árad szívó hatása elért idáig, sokan be is 
költöztek a megyeszékhelyre, amíg tehették. Pedig alighanem jól lehetne pénzelni a közös 
gazdaságból is, na egyszer az Erdős-fiúk olyan sokat keresnek a zöldségtermesztéssel háztáji 
Kertjükben, hogy megéri nekik a távoli Bánffyhunyadra, Kolozsvárra hordani eladás végett a 
portékájukat. Áz Erdős-fiúknak szakmájuk is van; Jóska, Bálint és Sándor egyképpen 
elektroműszerész lenne, ha nem cserélik fel a fóliasátrakban folytatott kertészkedéssel. 

— Egy ilyen félreeső falu úgy el tud öregedni, mint a magányos fák, amelyek körül nincs 
sarjerdo — szomorodik el Hevesi doktor. A század elejen 1734 lakója volt Ágyának. A nép 
életfáját már akkor, a század elején kikezdte az egyke. Úgy tudják a környéken, hogy Csép 
Sándor szívszorító tévéfilmjét, amelyet egykoron a bukaresti televízió magyar műsora 
sugárzott az egyke léleksorvasztó szokásáról, eredetileg Ágyán akarta forgatni, ahol 
gyermekeskedett, s csak később döntöt t Kalotaszeg mellett, hogy ne sértse meg a faluját. 
Hevesi doktor mintha nem törődne a sértődőkkel, úgy ostorozza a pusztulás hagyományát. 

— Neked hány testvéred van? — kérdezem meg. 
— Egyke vagyok én is. Éppen ezért mondom, mondhatom! Előbb szokás lett, aztán 

törvény. Gonosz törvény. 
Feleségére nézek, a szentivánlaborfalvi születésű asszonykára, aki első gyermekét várja. 
— Remélem, ez a kedves székely fiatalasszony nem marad meg az elsőnél . . . 
Hevesiné tiltakoznék, talán a félelelem mozdítja a karját, a férje megelőzi: 
— Szégyenben maradna a földijei előtt. 
— Ügy gondolod, hogy a Székelyföldön nincs egykézés? Sajnos . . . 
— A mi székelyeinknél sok a gyermek. Ne lepődj meg, csakugyan vannak már ágyai 

székelyek is. Ágyára kezdenek visszaköltözni, nyugdíjas életre, az innen elkerült zsilvölgyi 
bányászok, s hozzák magukkal székely hozzátartozóikat. Mert a Zsil völgyében sok a 
székely. Jöttek már hozzánk Szépvízről, Dánfalváról fiatal házasok is. Csábító számukra az 
Alföld, a tévé, a síkság. Meg nagy vonzóerő a kishatárforgalom. Ágyáról minden hónapban 
átmehetnek Magyarországra. Ezek a csíkiak nem egykéznek, és beköltözésükkel lassan, de 
érezhetően Ágyán is kezd megváltozni a családeszmény. Van már két- és háromgyermekes 
ágyai család is! 

Előbbi borúlátása mintha kitisztult volna a szeméből. Egyelőre két tanerős az iskola 
Ágyán. Az 1940/41-es tanévben 22 elsős volt, 1974/75-ben kilenc . . . A végzősök az 
erdőhegyi iskola magyar tagozatán folytatják tovább, de ha végre csakugyan megtörik a 
gonosz nagyomány, újra megfiatalodhatik a faluja. 

— Meg is fog fiatalodni! Érzem! Én mondom ezt neked, Hevesi József! — Majd mintha 
ezzel nagyobb nyomatékot adna: Molnár Hevesi József. 

— Miért vagy te Molnár? Előneved? 
— Afféle megkülönböztető név. ő s e i m a törökdúlás után kerültek ide. Nagyon sok új 

család kapaszkodott meg a Körösközben, egyáltalán Arad megyében, a török kitakarodása 
után, románok, magyarok, szerbek, németek, bolgárok. Élnek Hevesi nevűek Nagyszalon-
tán, Nagyzerinden, Tamásdán, Aradon, Váradon; nem rokonaim, vagy nem tudok a 
rokonságunkról. A ágyai Hevesiek közül, rajtam kívül, egy molnár vitte a legtöbbre: 
lóhajtotta szárazmalma volt a faluban. Ezt az ősömet „sánta suszter Hevesinek" nevezték, de 
a fiaira már a „Molnár" előnév ragadt, mert még két másik Hevesivel összefogva, gőzmalmot 
létesítettek . . . A malom rég nincs meg, már nagyapám lebontotta; nem bírta a versenyt a 
kisjenői nagy malmokkal, de a név megmaradt. A név tovább kísér . . . 

Áki saját családját ilyen szenvedéllyel kutatja, nyilván más, érdekes ágyai családokra is 
kiterjeszti érdeklődését. Ágyáról 1944 óta három orvos, három lelkész, két tanár, egy 
tanítónő és két egészségügyi technikus került ki. Még előbb egy írónő, noha neki csak a távoli 
ősei voltak ágyaiak. Hevesi doktor rábukkant a családi nyomra, és levelet írt Szabó 
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Magdának. Az írónő 1982. március 30-án így válaszolt neki: „Családunk Ágyát mindig 
számon tartotta, mint valami élőlényt; apám le is ment legénykorában, hogy kimásolja az 
adatokat a kálvinisták anyakönyvéből . . . Látja, mindenfele Szabó van a Szabók között. 
Minket Ágyához köt a származás. Régi család vagyunk, s úgy összegubancolódva a magyar 
történelemmel, hogy Istenen kívül el nem oldja senki . . . " 

Innen már egy lépés a közelebbi irodalmi hagyomány, Olosz Lajos emlékezete. 
— Tudom, nogy irodalomtörténetileg is nélkülözhetetlen adatokat búvároltál fel Olosz 

Lajos életéről, pályájáról. Mi indított erre? 
— Gondolatban nagyon közel éreztem magamhoz. Már csak a közös szülőfalunk okán is. 

Olosz Lajos édesapja harminc éven át községi jegyző volt Ágyán. Hevesi nagyapám, 
„Molnár Hevesi" testvére, Hevesi Julcsa szemben lakott a jegyzői lakással, sok mindent 
mesélt „Banyi bácsiról". A kisienői piacon láttam először. Az ötvenes évek végén volt ez, a 
szüleim hízott disznót vittek De eladni. Velük mentem. Megjelent egy sudár, szemüveges, 
térdnadrágos úriember, aki minden ágyait nevén szólított. Ki ez az úr, kérdeztem 
édesanyámat. Nem úr, csak Banyi bácsi Kisjenőről, felelte. Szalontai diák koromban aztán, 
illetve érettségi után hosszan elbeszélgettem vele, akkor először. Azután a haláláig 
leveleztünk. 

Ebből a levelezésből derült ki, hogy kapcsolatuk egyáltalán nem mai keletű. Hevesi József 
doktor nagyapja, Kis Mihály községi bíróként jelen volt Kolozsvárott, mikor az egyetemen 
Ágya szülöttet, Olosz Lajost királygyűrűs doktorrá avatták. „Nagyapádra én is sokszor és 
szeretettel emlékszem — írta 1971-ben, november l- jén, halottak napján kelt levelében 
Olosz Lajos a marosvásárhelyi orvostanhallgatónak —, igen jó emberem volt, és ő is meleg 
szívvel ragaszkodott hozzám. Ennek akkor is kifejezést adott, midőn sub auspiciis doktorrá 
avatásomra külön szép, fekete, ünneplő ruhát, fényes csizmát és aranyrojtos nyakkendőt 
csináltatott a maga számára, és saját költségén eljött Kolozsvárra, ahol az erkély első sorából, 
az egyetem aulájában nézte végig az ünnepség lefolyását." 

Hevesi József minden fellelhető adatot gyűjt a költőről, a szülőfalujában felbukkanó 
emlékektől addig az orvosi zárójelentésig, amit a marosvásárhelyi klinikán állítottak ki 
Olosz Lajos utolsó betegségéről és haláláról. Több alkalommal magnós interjút készített 
vele. Közvetlen embernek ismerte meg; de aki irodalomról akart beszélgetni vele, annak 
előbb végig kellett hallgatni jogfilozófiai eszmefuttatását államról, erkölcsről, kormányzás-
ról. Fiatalkorában született jogfilozófusnak tartották, aztán elragadta a gyakorlati élet és a 
költészet. Szenvedélyesen nitt a jog igazságtevő, emberszépíto hatalmában, a jogérzék 
humanizmusában. 

— Életének nem egy szakaszán ki is ábrándulhatott volna a jogból. A jogbiztonságból 
mindenképpen. Kérdeztem erről is. Azt felelte, hogy a jogban akkor is bízott, az örök 
értékekben mindig meg lehet bízni. 

— Milyen gondolattal készítetted el, saját pénzedből, Olosz Lajos emlékplakettjét? 
— Hogy nehezebben felejtsük el a költőt. Sok helyre elküldtem a plakettről készült 

fényképet. A bukaresti £/őrében is megjelent 1982. október 5-én. Bízom abban, hogy 
egyszer majd kinagyítva felkerül az ágyai szülőházra, amelynek igen alkalmas rendeltetése 
van manapság, benne kapott otthont a magyar óvoda. 

Evvel a hévvel vállalta a tragikusan rövid életű Babrik József emlékezetének ápolását is. 
Bihari barangoló könyvem megjelenése után — Bajor Andor útján — mintegy számon kérte, 
hogy miért nem említettem a nagyváradi születésű zenetanárt, előadóművészt. Aztán 
levélben elküldte nekem Deák Árpád Hommage á Babrik József című arcképét ezzel az 
ajánlással: „Beke Györgynek, mementóként, hogy ne feledhesse Babrikot (1949—1974), az 
újabbkori régizene-mozgalom pionírját." 

— Marosvásárhelyen ismerkedtem meg vele a könyvtárban. Ö régi kottákat tanulmányo-
zott, én Arad megyére vonatkozó könyveket, Fényes Elek, Márki Sándor, Csánki Dezső 
munkáit. A könyvtárakban könnyen támad a barátság. Babrik sokat beszélt arról, hogy 
milyen szép régi dallamokat talált Gyulafehérváron, a Batthyneanumban, a kódexekben. 
Szívesen búvárkodott abban a nevezetes tékában. Az ott talált dallamokat együttesével elő is 
adta. Babriknak felbecsülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a romániai magyar zenei 
életben a régi zene alkotásai felé fordult az érdeklődés. Csíkszeredán évente megrendezték a 
régi zene fesztiválját. 

Műkedvelőként még helynévkutatásba is belekezdett Hevesi doktor. Istenem, hány 
pászmán végeznek pótolhatatlan munkát a „műkedvelők"! Talán a kolozsvári Nyelv- és 
Irodalomtudományi Közlemények ben rendszeresen megjelenő, ilyen jellegű gyűjtések 
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keltették fel a kedvét. Köröskisjenőtől Aradig egy bélzerindi emberrel utazott az autóbu-
szon. Közben kifaggatta, hogy miként nevezik Bélzerinden a dűlőket, s nyomban le is 
jegyezte: Böstör, Nagygyepű, Kisgyepű, Paphalma, Szárazerdő, Ófalu, Kürti föld, Tóköz, 
Junászzug, Kegyes, Barta-földje, Szőlőskertek. Alkalma nyílt rá, hát megtudakolta a 
Zerinddeí szomszédos Feketegyarmat helyneveit, már csak a szavak ízlelgetése kedvéért is: 
Tódásdűlő, Fütyülőtábla, Ökörlegelő, Alsó- és Felső-Mocsárdűlő, Gelvács, utóbbi helyén 
lehetett a hasonló nevű, a török időkben eltűnt település. 

Szolgálati helye, Seprős község iránt Olosz-nyomozásai akkor is felkeltették volna Hevesi 
doktor figyelmét, ha nem kerül ide körorvosnak. Lévén a költő barátja, a híres lovas és 
vadász, Czárán János — seprősi birtokos. „Erkölcsileg cenzor volt" — mondta róla Olosz 
Lajos egy, 1973-ban, Marosi Ildikónak adott interjúban. „Volt egy bizonyos erkölcsi 
mértéke, amelyből nem engedett." A vágújhelyi születésű, írói munkásságával az aradi 
tájhoz kötődő Szántó György önéletrajzi fogantatású Fekete éveimben megörökítette Olosz 
Lajos és Czárán János szinte valószínűtlen hűségét egymás iránt. Mert ugyan ki maradt volna 
meg változatlan barátságban, Olosz Lajoson kívül, azzal az emberrel, aki miatt, ha vadászati 
baleset okán is, a költő fel szemére megvakult? „Olosz Banyi a szokottnál is szomorúbb volt, 
legjobb barátja, Czárán János haldoklott egy aradi szanatóriumban — így a birtokos 1930-as 
haláláról. — Csak jelekkel értette meg magát, pezsgőt hozatott, ittak némán a szanatóriumi 
szobában a költő-ügyvéd és az úrlovas, a halál töltögetett nekik. Reggelre elvitte Czárán 
Jánost csontlovainak egyikén, valahol fekete felhők hátán lovagolták egymás mellett a nagy 
finist, amit megfestettem egyszer régen." Regényben valószínűtlennek tetszenék egy ilyen 
semmitől meg nem zavarható barátság, a valóság fittyet hány a logikának. „A valóság 
különösebb, mint a regényírás, mert a regényírónak ragaszkodnia kell a valószerűséghez, a 
valóságnak nem" — mondta Mark Twain. 

A Czárán család egyik különös szenvedélyű tagjának az emlékével bihari barangolásomon 
találkoztam. Czárán Gyula, a modern turisztika egyik úttörője, adta a „bihargó" nevet 
magának és társainak, a bihari hegységek szerelmeseinek. A seprősi születésű jogászt a 
szülőföldjével szomszédos bihari hegységekbe vonzotta szenvedélye, ő fedezte fel a Révi 
sziklaszoros barlangját, vízeséseket tett ismertté, utakat épített, kilátókat létesített, térképe-
ket rajzolt, könyvben, cikkekben népszerűsítette a természetjárást. 

Egyik híres úrlovas, másik egész vagyonát a természet felfedezésére áldozó turista. A 
harmadik Czárán, a „biharológus" nagybátyja, Tivadar könyvgyűjtő volt, és iskolaalapító. 
Öt esztendővel halála előtt, 1883-ban, immár 73 évesen, 17 ezer forintos adományt tett a 
seprői népiskola felépítésére és fenntartására. A Hevesi doktor birtokába került alapítólevél 
„a népnevelés nemes célját" emlegeti, s az alapítványból ötezer forintot építkezésre rendel, 
tízezret a tanítók fizetésére, kétezret fűtésre, javításra, takarításra. Mindenre kiterjedő 
gondoskodás! A Czárán család kiváló gazda volt a seprői pusztán. Egyben a néptestvériség 
hirdetője a nagy többségében román lakosságú településen. Az alapítólevelében kikötötte 
mellőzhetetlen feltételként, hogy „a felállítandó iskolát látogató bármely ajkú és vallású 
tanuló gyermekek tan- és beírási mentességet élvezzenek." 

A Czáránok Gyergyóból kerültek a seprősi pusztára. Gyergyóba pedig a moldvai 
városokból és lengyelországi telepekről. A moldvai örmény telepek a XV. század elején 
jelennek meg. A XVII. században kisebb-nagyobb csoportokban települnek át Erdélybe, 
ahogy Tarisznyás Márton gyergyószentmiklósi történész felvázolta volt az útjukat. Évszáza-
dos moldvai tartózkodásuk emléke megőrződött olyan családnevekben, mint a Czárán — 
földműves, Kápdebó — ökörfej, Korbuly— holló, Vakár — marhakereskedő, Verizár — 
káposztás. Főként állatkereskedők, később állattenyésztők voltak. Az alföldi puszták 
alkalmasak hatalmas csordák legeltetésére. Egy vásár után a környék parasztjai kisemmizve 
érezték magukat, mivel az új tulajdonosok azonnal hozzákezdtek a natárrendezéshez, s a 
földkimérések meglehetősen erőszakosan folytak le. Még lázadás is fellobbant, éppen 
Seprősön, Körösköz legnagyobb településén, 1824-ben. Kovách Géza aradi történész Ahol 
Dózsa és Horea hadai jártak című könyvében feldolgozta a múlt századi eseményeket is. Az 
úriszék végül is kártalanította a jobbágyokat, újra mérette a külső telkeket és a közlegelőt, 
egyben megerősítette a Czáránok birtokjogát. 

Idős Czárán János 200 forintos adományt hagyott a szárhegyi kolostornak, ez gyergyói 
kötése utolsó szálát jelentette. Immár nemcsak honosnak éreztek itt magukat a Czáránok, de 
rokon és barát örmény-magyar családokat is idecsalogattak a román faluba, a Csíkyakat, 
Kapdebókat, Kövéreket, ö k jelentették Seprős magyarságát Kralovánszky László okleveles 
hadmérnökkel együtt, aki szintén földet vásárolt volt a seprősi pusztán. 
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E hadmérnök, szintén László nevet viselő, fia ittragadt az 1945-ös földreform után is; talán 
volt valamennyi megtakarított pénze, emléktárgya, mert feleség, gyermek, fizetés, nyugdíj 
nélkül is megelt valahogy. Hevesi doktor számon tartja, hogy a seprősi örmény családok 
szétszóródtak a világban. „László kapitány" — az apja után maradt neve után a kapitány 
jelző — titokzatos ember volt a falu szemében. Ki főzött neki, mit evett? Ha valamelyik 
román parasztasszony könyörületből főtt ételt vitt neki, elfogadta, de nem fogyasztotta el. 
Mindig félt, mindentol félt, betegesen bizalmatlan volt mindenkivel szemben. 

— Te még itt találtad, mikor 1980-ban ide jöttél? 
— A hetvenes évek végén elvitték az egyik menházba, ahol hamarosan meg is halt. 
Padlása tele volt iratokkal, könyvekkel, hozzá kerültek volt át a Czáránok régi iratai. 

Innen mentette meg Hevesi József azt az 1883-as iskolaalapító levelet . . . 
A seprősiek szemében valamikor a Czáránok, Csíkyak jelentették a magyarságot; 

utolsónak „László kapitány". Hevesi József került a helyükbe, egészen más előjellel. Régóta 
hozzászoktak itt a doktorhoz, 1900-ban már körorvosa volt Seprőnek. Ezt Hevesi Józseftől 
tudom, aki nemcsak a gyógyítást tartja hivatásának, hanem szakképzett szociológusként 
vizsgálja az egészségügyi viszonyok alakulását is, a népbetegségeket, a népi gyógymódokat. 
Egyetemi szakdolgozatát is ebből a tárgykörből írta, elsősorban szülőföldje valóságának 
feíbúvárlása alapján. A mai Arad megyében az első orvosi beavatkozást 1114-ben írták le: a 
szemtanú, Ottomár comes, elszörnyedve látta, hogy milyen tapaszt tesznek a sérült Kálmán 
király fejére . . . A következő század végén Miklós, aradi prépost Nápolyban kúráltatta 
magát. Orvosságait Mirályi nápolyi királyné fizette ki 1292-ben. Az Aradmegyéből kikerült 
első tudós orvos a domegyházi születésű Basarági Vid János volt, aki Wittenberg és Pádua 
nagyhírű egyetemein tanult. A hódoltság idején a törökök rendbehozatták a pankotai és 
menyházi fürdőket . . . 1651-ben Bekényben sebész működött. Tanult orvos először 
1748-ban került itt megyei szolgálatba, Forner János személyében. 

Szakdolgozatában feldolgozta azt az anyagot, amit szülőföldjén, Agyán és a székelyföldi 
Vargyason, meg Oklándon gyűjtött az életképes népi gyógyászatról, növényi gyógyszerek-
ről éppen úgy, mint a népi öngyógyítás bizarr praktikáiból. A két, egymástól földrajzilag 
távofeső vidéken egyképpen tovább éltek százados hiedelmek. 

Ágyán 1968. február 20-án a 65 éves Kiss Erzsébet így diktálta le az orvostanhallgatónak a 
szemölcs gyógyításának módozatait: 1. Meleg állatvérrel kenik meg, tűző napon beszárítják. 
2. Felhőtlen égboltú, tiszta estén harminchárom csillagot kell megszámolni, s egy liter 
folyóvizet a beteg háta mögé önteni. 3. Folyóvíz (patak) habjával kenik meg. 

„Az animista gyógyászat mágikus részeinek kultúrtörténeti értékük van, bár felsorolásuk 
megmosolyogtatja a ma emberét, akit többé nem téveszt meg a tudatlanságra alapozó 
sariatanizmus" — fűzte hozzá dolgozatában Hevesi József medikus. 

— Hisznek-e itt, Seprősön, a babonás gyógyításokban? 
— Ennél már tovább léptünk. Az egészségügyi nevelés hatott. Ha valaki betegnek érzi 

magát, még az öregasszonyok is, az orvoshoz jönnek. Itt is, Ágyán is . . . 
— A szemölccsel is? 
— Ha elvakarják, akkor már igen. Különben nem nagyon törődnek ilyen apróságokkal. 
Seprősön van most asszisztensnő, bábaasszony, de érezhető segítséget az orvos elsősorban 

a tekintélyes, idősebb férfiaktól kaphat — így mondja Hevesi József. Ha a nyolcvanesztendős 
Mihai Incicán, loan Stana, a nyugdíjas szanitéc Mihai Cioamea, egy nagyon értelmes falusi 
ember, vagy loan Mocnu tanácselnök azt mondja, hogy fogadjuk meg a doktor intését 
emberek, akkor egyszeriben ereje támad az orvosi szónak. 

— Népbetegségek? 
— Egy 1914-es egészségügyi ellenőrzés Seprősön 42 tüdőgümőkórost és 37 bujakórost 

talált. Ot maláriás és egy tífuszos beteget is összeírtak. Az okok ismeretesek, egyoldalú 
táplálkozás, majdnem kizárólag csak burgonyát, paszulyt, káposztát fogyasztottak. Boldog 
volt, aki mézet nyalhatott, vagy sült tököt ehetett. Egészségtelenek voltak a lakásviszonyok, 
az ideiglenes szállás, a tanya, és dívott a promiszkuitás . . . Ezek eltűntek. A keresetet nem 
lehet összehasonlítani a századelejivel. A termelőszövetkezetnek jó földjei vannak, az 
emberek szorgalmasak. A mezőn kívül az asszonyok egyrésze a helybeli kosárfonó 
részlegben talált munkát magának. Munkaalkalmat nyújt az egyik aradi kisipari szövetkezet 
is: bedolgozási alapon ruhát varrat, hímeztet velük. Akik pedig Kisjenőre ingáznak, azok az 
aradi szerszámgépgyár kihelyezett részlegében és a konzervgyárban keresik meg a kenyerü-
ket. Néhányan eljárnak dolgozni az innen alig nyolc kilométerre lévő csermői állami 



„Hogy minden tekintetben erős és sértetlen béke honoljon, mind az idősebbek, mind 
a fiatalabbak között, bármilyen jogállásnak legyenek is, teljességgel megtiltjuk, hogy 
valaki másnak a bántalmazására kardot rántson. Ha ezt a jövőben vakmerőségétől 
ösztönözve megkísérelné, ugyanazzal a karddal öljék meg." (István király 16. 
törvénye, 1001.) 

„Ha valaki könyörületességtől vezéreltetve, saját rabszolgáit vagy szolgálóleányait 
tanúbizonyság mellett szabadsággal ajándékozza meg, úgy Határoztunk, hogy halála 
után azokat, irigységtől vezéreltetve, senki szolgaságba visszavetni ne merészelje. Ha 
pedig szabadságot ígért, de halála miatt ezt kinyilvánítani nem tudta, hátramaradt 
feleségének, illetőleg fiainak legyen joga ugyanezt a szabadságot kinyilatkoztatni, és a 
férj lelki üdvéért szeretetlakomát rendezni, ahogyan akarják." (István király 18. 
törvénye, 1001.) 

„A vendégek és jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a 
királyi méltóság hatodik helyén. (...) Mert amiként különb-különb tájakról és 
tartományokból jönnek a vendégek, ügy különb-különb nyelvet és szokást, különb-
különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar 
fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és 
egyszokású ország gyenge és esendő.'(...) (István király VI. intelme, 1013—1015.) 
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gazdaságba. Az állandó, biztos kereset megnövelte a falu népében az igényt a civilizáltabb 
életmódra. Egyetlen példa: minden második seprősi házban fürdőszoba épült. Itt, ahol a 
lakosság háromnegyede valamikor nincstelen cseléd volt. 

— Mostanában mik a jellemzőbb betegségek? 
— Az öregkori megbetegedések kerültek előtérbe. 
— öngyilkosság? 
— Seprősön nincs, Ágyán sincs. Szerencsére! 
— Népszaporulat? 
— Egyik évben plusz, másikban mínusz. Tudod, hogy a századfordulón mennyi volt a 

seprősi természetes szaporulat? 52 ezrelék! 1930-ban 4334 lakója volt a községnek, most 
2890. 

Ágya népmozgalmi adatait nem kell külön megkérdeznem, beszéltünk már róla a 
szomorúság hangján. Hevesi József az élet és a halál találkozását naponta látó orvos 
tárgyilagosságával néz szembe szülőfaluja sorvadásával; keresi a gyógyítás módját, az egész 
falu gyógyulásáért. Van, amin az orvos sem segíthet. De van, amin igen! Szenvedélyesen 
ostorozza például az alkoholizmust. 

— Lelki kérdés ez is — ez a véleménye. — A kivagyiság is kicsapódik ilyenformán az 
emberekből. Értelmiségiekből is, vagy belőlük még inkább. Ismered-e azt a keserű mondást, 
hogy két út nyílik az értelmiségi számára. Az egyik az ital. Másik? Olyan nincs! 

Nem mosolygok éppen, mert ismerem az önfeladás, elereszkedés, semmit sem vállalás eme 
„bölcsességét". 

— Hát van másik út! — mondja határozottan. 
Neki mindenképpen elhiszem. Ezt a másik utat járja. 

(1984) 


