
nem kell félnünk, emelt fővel járhatunk, de ez csak lehetőség, ez egy feltétel. A Liszt Ferenc 
Kórus szereplése, a győri Kisfaludy Színház művészeinek fellépése, a győri diákok és a 
szombathelyi főiskolások műsorai nem csupán az itteni magyarokhoz szólnak. Ez az egész 
városnak esemény, és a város előtt növeli a magyarok tekintélyét. 

Azt sem kell bizonygatnom, hogy mit jelentett az itteni magyaroknak a vasfüggöny. A 
merev elhatárolódás, a számunkra cseppet sem vonzó társadalmi berendezkedés, a riasztó 
politikai struktúra a magyarokat az osztrákok felé terelte. Ez most a fordulattal, az új 
rendszerrel, a vasfüggöny elbontásával megváltozott . Az identitástudat kialakítását előnyö-
sen befolyásolja a szabad mozgás, a kapcsolattartás teljes rendeződése, lehetősége és 
szabadsága. Mindez disszimilációhoz vezet, vagyis az asszimilánsok vissszaintegrálódtak, 
azaz az ausztriai magyar mivoltunk normalizálódott , európaivá vált, hiszen csak attól 
várható valójában el a másik őszinte megbecsülése, aki sajátját nem veti meg. Ezzel mélyen 
egyetértek, de sok konkrét tevékenység szükségeltetik az asszimilálódás feloldásához. Meg 
kell ismernünk múltunkat , az egész magyar kultúrát is, meg a mi pátriánk múltját is. Ez sem 
megy magától. Ezért támogat juk a városunk múltjának feltárását, brosúrák megjelentetését. 
A Magyar szó Felsőpulyán című könyv kész. Ami az útikönyvekből kimaradt mottóval 
készül brosúra a magyarországi tanárok, diákok és a mi magyarjaink számára. Úgy vélem, a 
szabad határ szabad mozgást tesz lehetővé, de ennek a mozgásnak az irányítása, befolyáso-
lása fontos feladatunk. N e csak a bevásárlásban merüljön ki a szabad mozgás lehetősége. 
Kapcsolódjon össze a mi kis világunk megismerésében is. Itt van szerepe a képviselő-testület 
munkájának, politikájának. H o g y kapcsolataival, szervezett politikai hátterével adjon 
szerepet a népi diplomáciának. Ez utóbbi kötetet közösen jelentetjük meg a Győr-Sopron-
Moson Megyei Önkormányzat ta l . Testvérvárosi kapcsolatnak is beillő közös munkánk 
Győrrel, a kiállítások cseréje a két város közöt t , kirándulások szervezése Magyarországra, 
kirándulók fogadása nálunk. Tervünk, hogy a városi újságunknak legyen egy állandó magyar 
rovata, ahol elsősorban a mi magyarjaink számára bemutat juk városunk múltjának egy-egy 
epizódját. Például a századfordulón működöt t egyletek a mai egyletek ősei. Ezt közkinccsé 
kell tennünk magyarjaink identitástudata erősítése érdekében. Egy oldal arról, hogy milyen 
volt Pulya a reformkorban, ugyancsak fontos kötőerő lehet. 

Tisztelt konferencia! N e m tudom, hogy mindez sok vagy kevés, csak azt tudom, hogy ez 
így nem elég a magyarság számára. Mindaz, amiről itt mint tervekről vagy eredményekről 
beszámoltam, személyes törekvésből, és nem a törvény betűiből fakadt. Vagyis törvény nem 
vigyázza a magyarság érdekeit, és ezért az bármikor elsikkadhat. 

Kulmann Ernő 

Barangolás Murokországban 
Murokország nem szerepel semmiféle térképen, mégis létezik. Hogy merre? Attól függ, 

hol kérdezzük. Csíkban és Gyergyóban úgy tudják, valahol Vásárhely Környékén, a Nyárád 
mellett zöldell ez az ország, onnan hozzák a murkot , petrezselymet, zellert a piacra. Ha a 
Nyárádmente központ jában, Nvárádszeredában érdeklődünk, azt válaszolják, menjünk 
lennebb a folyócska mentén, Ákosfalván alul kezdődik Murokország. S végül, na a 
marosvásárhelyi piacon beszélgetünk veteményt áruló asszonnyal, aki történetesen lukafalvi 
vagy ilencfalvi, biztosan azt mondja : „murokországi vagyok én, lelkem". Az alsó-nyárád-
menti Lukafalva és Ilencfalva lenne hát Murokország? 

Orbán Balázs híres monográfiájában, a Székelyföld leírásában a két faluról szólva éppen a 
kertkultúrát tartotta feljegyzésre méltónak. „Kerti veteményt (zöldséget") saját használatra 
mindenütt , a Vásárhely vidéki és mezőségi faluk eladásra is termelnek, legnagyobb 
mértékben Ilencfalva és Lukafalva Nyárád által öntözöt t határain oly bőségben, hogy azt az 
ország minden részébe széthordják s azzal nagy kereskedést űznek . . . " A Murokország 
elnevezés is ebben az időben - pontosabban 1866-ban - jelent meg először nyomtato t t 
szövegben. A marosvásárhelyi Székely Néplap című újságban Gergely Lajos Murokország 
néven ismertette szülőföldjét: Lukafalvát és Ilencfalvát. Azt írta, hogy bár a veteményter-
mesztés nem korlátozódik erre a két falura, itt termelik a legtöbb murkot (sárgarépát), ezek 
ketten Murokország „fővárosa", s a környező falvak úgy viszonyulnak hozzájuk, mint 
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Murokország (Bálint Zsigmond felvétele) 

fővároshoz a „provinciák". Benkő Samu: Murokország (Művelődéstörténeti barangolás 
szülőföldemen. Kriterion, Bukarest, 1972.) című tanulságos könyvében három falu hagyo-
mányát, életformáját tárja elénk. Családjának múltja, gyermekkorának emlékei Lukafalván 
és Ilencfalván kívül a szomszédos Lőrincfalvához kötik. Kutatásaiból fény derül arra, hogy a 
veteményes ágyások éppen háromszáz évvel ezelőtt, az 1600-as évek végén szaporodtak meg 
MurokországDan. 

Ma sem tudni viszont, hogy a nevét mikor és kitől kaphatta. Annyi bizonyos, hogy nem ők 
adták saját maguknak a gúnynevet, mások, távolabbi falvak lakói kezdték a zöldségtermesztő 
falvakat Murokország néven emlegetni. De sohasem vált igazi gúnynévvé, amiért viselőinek 
haragudniuk kellene, inkább csak tréfásan megkülönböztető volt mindig. Szorgalom, éjt 
nappá tevő munka, a piac ismerete és viszonylagos jólét kormányozta ezt az országot - a 
paraszti értékrend és erkölcs parancsai. Ezek adtak olyan ajánlólevelet, amellyel a legínsége-
sebb időket is átvészelhették. 

N e csodálkozzunk hát azon, hogy a marosvásárhelyi vagy bármelyik erdélyi piacon 
nemcsak lukafalviak, ilencfalviak és lőrincfalviak vallják magukat murokországinak. A 
„provinciák" határai az idők során jócskán kiszélesedtek, vagy mindig is tágabbak voltak, 
mint ahogyan a „fővárosiak" gondolták. És manapság Murokország terményei sem csak a 
hagyományosnak számító murokból , petrezselyembőlés zellerből állnak. Murokország mai 
határait így aszerint is megvonhatnám, hogy melyik falu mit termel nagyobb mennyiségben, 
illetve, hogy mit tartanak egymásról a környékbeli falvak lakói. Luka- és Ilencfalva murkos, 
Lőrincfalva paradicsomos, Szentmiklós és Csiba káposztás és retkes, Teremiújfalu salátás, 
Karácsonyfalva és Folyfalva úgy általában piacozó és kupeckodó. Hagymásbodon már csak 
a nevében hagymás. Fintaházának és Cserefalvának nincs megkülönböztető neve - legalábbis 
nem hallottam - , de ők is „zöldségesek". A somosdiak viszont már nem, ők tojásosak, 
tejfelesek. 

Egy másik felosztás szerint csak a Nyárád jobb partián fekvő falvak murokországiak. 
Ezeknek a határát öntöt te el egykor minden évben a folyó — a múlt századi krónikások a 
Nílus áradásaihoz hasonlítják ezeknek a földje termékenyebb, oldalai verőfényesebbek. A 
bal parti Fintaháza, Teremiújfalu és Nagyteremi határa völgybe szoruló, d imbes-dombos és 
árnyékos, földjét nem járta árvíz, kevésbé alkalmas zöldségtermesztésre. 

A kérdésre tehát, hogy hol van Murokország és meddig terjed, így válaszolhatnánk: 
földrajzilag Alsó-Nyáráamentén, egyébként pedig csak aszóbeszédben létezik és terjed. Egy 
falucsoportról mondják, Erdély egyik legsűrűbben települt vidékéről, ahol az emberek 
életformáját a piacozó zöldségtermesztés alakította és alakítja napjainkban is. Népi , néprajzi 
tájfogalom, s ezeket nem szokták hivatalos iratokban rögzíteni. 
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Ilyen iratokban ne keressük településként Murokország nagyon is létező fővárosát. 
Lukafalva hivatalos neve 1952 óta Dózsa György. (Pardon: Gneorghe Doja - csak így 
szerepel 1991-ben is a falu végi névtáblákon.) Székely parasztvezérünk emlékét sokfélekép-
pen őrizhetjük és őr izzük is, de nevének 1952-es, proletkultos kisajátítása nem vezetett a 
számított eredményre. A környéken ma sem mondja senki, hogy megyek Dózsa Györgybe, 
jövök Dózsa Györgyről , mindenki a régi nevét használja: Lukafalvát. (Benkő Samu 
könyvéből tudom, nogy Luka a Lukács személynév becéző alakja.) Dózsa György 
községközpont , idetartozik Ilencfalva, Lőrincfalva, Nagyteremi és Teremiújfalu. A Nyárád 
mentén felfelé a következő községközpont Karácsonyfáivá, „provinciái": Folyfalva, Ká-
posztásszentmiklós, Csiba, Somosd, Fintaháza és a hegyen túli Hagymásbodon. De a 
közigazgatási és más hivatalos állami iratokban ne keressük Folyfalva, Káposztásszentmiklós 
és Csiba nevét. Az 1968-as „adminisztratív rendezés" során ezeket Karácsonyfalva egy-egy 
utcájává nyilvánították, mint mondják , az akkori helybeli vezetők ügybuzgalmának eredmé-
nyeként. Nyilván senki sem mond afféle badarságot, hogy Folyfalva utca, meg Káposztás-
szentmiklós utca, hiszen ez u tóbbi „utca" három falurészDŐl áll: Alszer, Felszer és 
Murcsány. Utcává degradálásukkal viszont nem is építettek egyetlen középületet sem 
ezekben a falvakban. Adót és mindenféle hozzájárulást elszívott a községközpont . Dózsa 
György községben Teremiújfalunak megmaradt ugyan a neve, de azon kívül semmin se 
látszik, hogy önálló település - pedig a legnépesebb. Üzlete kilakoltatás előtt áll, művelődési 
o t thona rogyadozik. A zöldségtermesztésDeli „főváros" és a „provincia" természetes 
viszonya az utóbbi fél évszázadban a visszájára fordul t . Kívülről jövő, erőszakolt szempon-
tok szerint akarták „tömöríteni" a lakosságot, először gyarmatokká tették, majd a felszámo-
landók listájára írták a „provinciákat". Kettőről szeretnék szólni bővebben. 

„Murokország provinciája" - a megnevezés a szentmiklósiak számára egyenesen sértő. 
Előbb volt errefelé káposztaország, mint murokország. Falujuk nevében viseli a vidék 
kertgazdálkodásának nagy múltját . Már 1574-ben úgy írták egy oklevélben: „Kapoztas Zent 
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Miklós". N e m néhány fejnyi káposztatermesztés folyhatot t itt, ha fontosnak tartották a falu 
egykori védőszentjének a neve mellé ezt a megkülönböztető jelzőt odatenni. Azóta sem 
tagadták meg a káposztát, sok család manapság is ezerötszáz, kétezer palántát ültet. Nemcsak 
a káposztájuk volt híres, hanem a hízott disznójuk és az abrakon nevelt bikájuk is. A falu 
határa szűk, néhány holdnyi törpebir tokokon gazdálkodtak. A mai öregek közül egy-kettő 
viseli a hétköznapi ruhát védő kötényt, a paraszti szorgalom és tisztaság jelképét. 
Népviseletüket a múlt században levetkezték, a ládák mélyén is alig maradt nyoma. Az idős 
férfiak fején ott van viszont a nyárádmentiesen feltűrt karimájú kucsma, jó szolgálatatot tesz 
téli időben. 

Káposztásszentmiklós évszázadokon át az Alsó-Nyárádmente központ i települése, anya-
egyházközsége. Leányegyházközségei Lukafalva, Ilencfalva, Csiba, Fintaháza, Kakasd, sőt a 
Marosvásárhely melletti Meggyesfalva. Központi jellegét a reformáció elterjedésével is 
megtartotta, leányegyházai csat a XVII -XVIÍ I . század folyamán szakadtak el tőle és váltak 
társegyházközséggé - olvasom az egyháztörténeti iratokban. A dombra épült templom régi, 
XIII . századi műemlék. A többszöri átalakítás során eredeti román stílusát elvesztette, ae 
szemet-lelket vonzó, fiatornyos, hófehérre meszelt, gondozott Istenháza. Iskolájáról már 
1616-ból írásos dokumentum tanúskodik. 

Ezzel ellentétben Teremiújfalu múlt ja csupa ellentmondás, aperemlétből adódó visszave-
tettség. Bár a Nyárád terén fekszik, és szinte egybeépült Lukafalvával - csak a kisvasút és a 
fo lyó választja el tőle - mégsem tar tozot t Marosszéknez, hanem a szomszédos Nagyteremi-
vel együtt Küküllő vármegyéhez. Egyházilag Nagyteremi leányegyházközsége, bár a 
református egyháznak sokkal több híve él Újfaluban. A nagyteremi református egyházköz-
ségnek pedig csak 1990-ben sikerült „átkérnie magát" a küküllői egyházmegyéből a 
marosiba. O r b á n Balázs feljegyezte, hogy az újfalusi templomot kocsmából alakították át, 
lerója ezért tiszteletét az újfalusiak iránt, de utána hosszan elmereng e roppant ellentmondá-
son. 

Az újfalusiak úgy érzik, Murokország fővárosa mindig lenézte őket . A Nyárádon túl 

f yengébb a föld, kevesebb a napsugár a dombok és erdők hajlataiban, szegényebb a nép is. 
,zért „salátások". Ugyanígy előbbrevalónak tartják magukat a karácsonyfalviak is a 

f intaháziakhoz viszonyítva. Újfa luban nem volt nagybirtok, mint Nagyteremiben, kevés 
fö ld jükhöz viszont még a szomszéd falusiaknál is jobban ragaszkodtak. És nem annyira 
alázatosak, mint a szentmiklósiak, szeretik hangoztatni igazukat - szűröm le néhány 
beszélgetés után a két falu közötti egyik lehetséges különbséget. 

De akadt időszak, amikor a szentmiklósiak is megpróbáltak szembeszállni a sorssal. A 
földjükről , már-már az életükről volt szól. A Nyárádmentén először az ákosfalviakat 
állították be a termelőszövetkezetbe, még 1949-ben. Utána Szentmiklós következett. A 
fekete kocsik sűrűn jöttek-mentek, hosszú hónapokig. De a jobb gazdákat nem tudták 
megtörni. Valaminek kellett történnie. A bolt előtt meseli Nagy Sándor: 

- Nyári üdőben volt, aznap éppen kiszedtük az új pityókát, este eljöttem ide a kocsmába, 
hogy áldomást igyunk. Reggel jöttek a kocsival, s elvittek a községházára. Két nagy pofon 
után megkérdezték, hogy hol voltam az éjjel, mit csináltam az éjjel. 

Tó th Mártont a veje, Gyula noszogatja egy pohár bor mellett, most már elmondhatja, mit 
műveltek velük: 

- Több éjszaka nem aludtam akkortáj t o t thon, de nem jöttek értem. Akkor o t thon 
maradtam, s hát egyszer jönnek. Belétettek a kocsiba, s el a községházára. Csináltak egy nagy 
riadót ezek a sziguráncások vagy miféliek, s összeszedték az embereket. Há rom nap és nárom 
éjjel vertek. N e m adtak ennünk semmit, csak sót és egy korty vizet. 

- Miről vallatták? 
- Azt akarták ránk bizonyítani, hogy mi vertük be a községháza ablakát. Azért volt az 

egész, hogy minket lefogjanak, a falura ráijesszenek, álljon be a kollektívbe. Később 
megállapították, hogy belülről kifelé dobták meg az ablakot, maguk a szekusok csinálták ezt 
a disznoságot. 

- Tóth Lajosra, a Márton bátyjára akarták bizonyítani, mert neki volt a faluban a legtöbb 
földje - folytatja Nagy Sándor a bolt előtt. - Egyenként vallattak, számoltattak, mindent 
elkövettek, de nem volt mit valljunk. Erre kezünket-lábunkat egybekötötték, térdhajlatunk-
nál seprűnyelet dugtak keresztül, s így gúzsba kötve megforgattak, mint a cserebogarat, s 
közben ütöttek kegyetlenül. A népet pedig reggel és este hívatták, meggondolta-e. Mire a 
három nap eltelt, mind be voltak állva a kollektívbe. 
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- Bátyám aztán elmenekült Szovátára, egy barátiához - sorolja tovább a negyven évvel 
ezelőtti sorsforduló állomásait Márton bácsi. - Erdőmunkára ment , ott beteg lett, s két év 
múlva meghalt. De én hová mehettem volna egy szál ruhában? Elvették mindenünket , a 
házunkat is, abból lett a kollektíviroda. N e m volt mit csináljak, félelmemben bé kellett álljak. 
Aztán beavatódtam a kollektívbe. 

Senki sem tagadja, hogy eleinte Szentmiklóson jól ment a közös gazdaság is. Állami 
támogatásban, adókedvezményben részesült. Példa kellett a környező falvaknak. Jól termett 
az addig jó kezekben tartott fekete föld, bőven eresztett a szőlő. Feldíszített, zászlós 
szekérrel vitték a gazdának a terményt , a háznál nem akadt annyi edény, hogy elférjen benne 
a must. Dísztermet, protokol lszobát létesítettek, ott fogadták a külföldi vendégeket, akik 
azért jöttek, hogy lássák, milyen jól él a parasztság. 

A példa mégsem lehetett valami ragadós, mert sem a fintaháziakat, sem az újfalusiakat nem 
tudta meggyőzni. Mindkét falu népét csak a végső hajrában, 1962-ben sikerült - szintén 
erőszakkal - a közösbe terelni. 

A hetvennyolc éves Tóth Márton köszöntésére összegyűlt a család, lányai, vejei, unokái. 
Alkalmas pillanatban Szakáts Géza lelkipásztor a gálpataki szőlős ügyét hozza szóba. Márton 
bácsi ért a szőlőhöz, sokáig a kertészbrigádban dolgozott. Nehezen fog bele, inkább kacag, de 
keserű, könnyhullató kacagás ez, nem felszabadult nevetés. Megkéri a tiszteletes urat, mondja 
ő, mert jobban előadja, hiszen itt érte még azt a szőlőt. Amiből egyetlen tő szőlő sincs. 

- Mi tör tént vele? 
- Az emberektől a kollektív elvett hat hektár szőlőt, s még telepítettek hét hektárral. A baj 

azzal kezdődöt t , hogy a mezei brigádosok felzúdultak, túl jól keresnek a szőlőmunkások. 
Hogy ne legyen több vita, felosztották a szőlőst, adtak belőle a mezei brigádosoknak is. 
Egyik sor az egyiké, következő sor a másiké lett. Igen, de a szőlő kényes, utánajárást, 
gondozást igényel. A mezeiek nem mentek idejében permetezni, kapálni. Az eredmény: 
egyik soron hatalmas szőlőgerezdek teremtek, a másikon semmi. Aztán meg nem lehetett 
szőlőkarót kapni. Azt mondják a főnökök, tegyenek betonoszlopokat . Az oszlopok sok 
gyökeret megsértettek, kiégettek. Ahogy gyengült a termés, nem kaptak szőlőmunkást . 
Gépesítették a művelést, amit azzal kezdtek, hogy minden második sort kivágták, tudjanak 
belemenni az ekével. Bele is mentek, a gyökereket kipusztították. Alig termett már 
valamennyit. A szőlőmunkások csak ekkor lázadtak fel, hogy ők ingyen nem dolgoznak 
tovább. Akkor néhány embernek kiadták felibe. A szőlő sorsa meg volt pecsételődve. 
Körös-körül mind búzaföldek, s azokat repülőgépről permetezték. Az a permetezés teljesen 
levitte a szőlőt. A végén kivágták az egészet. A szentmiklósiak vagy otthagyták falujukat, 
vagy belébúitak a háztáji kertbe, hogy valamiből pénzt csavarjanak ki - fejezik be a máshol 
másképpen hallott, de jellemző történetet. 

Az 1970-es évek eleién azok is otthagyták a murokországi gazdaságokat, akik a föld, az 
állatok és a kerti munka szeretetében nőttek fel. A fiatalok után az akkori negyvenévesek 
életerős nemzedéke is a vásárhelyi iparvállalatokba özönlött , nagyon sokan a vegyipari 
kombinátba. Munkaerejükért „cserébe" a vegyi kombinát mérgező füstje lassú pusztítással 
tönkretette a murokországi gyümölcsösöket. Ez a nemzedék jobbára ingázik, de sokan 
beköltöztek a városba. Az általános képlet az volt, hogy az időseknél férj, feleség 
kollektivisták, a középkorúaknál a férfi ingázott, a feleség a gazdaságban dolgozott . 
Kénytelen-kelletlen elvégezték a mezőn, amit Kellett. A férj sietett haza a gyárból, hogy az 
asszonynak a háztájiban segíthessen. A háztáji föld lett a fő megélhetési forrás! Benkő Samu 
említett könyvében így összegezi a murokországi paraszti életforma tanulságait: az 
alsó-nyárádmentiek akkor adták magukat zöldségtermesztésre, mikor ez bizonyul t a 
legkifizetődőbb termelési ágnak! A történelmi tanulság törvénynek bizonyult most is: a 
hetvenes évektől addig soha nem látott méretekben és mennyiségben kezdték termelni a 
zöldséget a városi piacokra. A felduzzasztott lakosságú városok piacai egyre több zöldséget 
igényeltek. Az ésszerűtlen építkezések nem kímélték a városok hagyományos zöldségeskert-
jeit, Marosvásárhelyen például felszámolták a bodoni úti és kövesdombi városi gazdákat. 
Helyüket a piacon a murokországiak foglalták el. 

Ahol nincs állat, az egész udvar, a gazdasági épületek, minden a piacozó zöldségtermesz-
tést hivatott segíteni. Az udvar lebetonozva, vagy járda vezet a kúthoz, előtte betonvályú, 
ebben mossák a murkot , retket. A garázsban kocsi, ezzel viszik a piacra. A kertben kora 
tavasztól őszig fóliasátrak, meg „tunelek" (alagutak) egy, kettő, három, ki hánnyal bír és 
mennyi a segitsege. Ö t -tíz ár földön veteményeznek, a kinti földeken zöldbabot , nyári 
krumplit , káposztát termesztenek. 



Szentmiklóson a zöldségszezon a hónapos retekkel kezdődik, őket most már retkeseknek 
lehetne nevezni, nem káposztásoknak. Február végén vetik és április elején már árulják is. 
Utána jön a zöldhagyma, a saláta, a palántaültetés, majd a nyári zöldségek ideje. Utolsó a téli 
káposzta és a halottak napjára való virágok piaca. 

Átszerveződött a piacozás rendje. Bár Marosvásárhely megőrizte vezető szerepét, a 
lukafalviak és ilencfalviak emellett Medgyesre, Dícsőszentmártonba visznek nagy mennyi-
ségű murko t és petrezselymet. A segesvári igényes piac - kapják fel a fejüket beszélgető 
társaim —, oda csak keveset lehet vinni, de azt jól megveszik. A fintaháziak Balánbányán 
árulnak. A teremiújfalusi Vetési András rendszeresen Medgyesre jár, szezonban hetente 
kétszer. Kocsit bérel, vagy — ha kevesebb az áruja - buszra teszi. Akinek kocsija van, meg sem 
áll Gyergyószentmiklósig, Csíkszeredáig, Maroshévízig. Akinek nincs, a nyárádmenti 
kisvonattal viszi zsákban, kosárban Szovátára. Sok szentmiklósi asszony állandó asztalnál 
árul a vásárhelyi piacon. A piacozás nem szórakozás, nem is igen társulnak, „nem árulnak egy 
gyékényen". Vetési András bácsi mesélte egyszer, hogy amikor a szomszéd falusi asszonyok 
meglátták az ő gyönyörű karfiolját, azonnal elhúzódtak tőle, mondván: „Melletted másnak 
nem lehet megélni". 

Hatvan év körüli asszonnyal találkozunk a szentmiklósi utcán. 
- Tíz éve alig jár ki a kapun - mondja később Szakáts Géza —, de nem azért, mert beteg. így 

él. Nincs ideje, kedve szomszédolni. Rengeteget dolgozik a kertben. Rendezi a gyermekeit, 
unokáit . A „rendezés" Szentmiklóson abból áll, hogy a városban élő gyermekeknek lakást, 
bútort , kocsit vásárolnak, az unokáknak színes televíziót és magnót - mindenből lehetőleg a 
legdrágábbat. A zöldség jövedelméből maguknak is házat építettek és városiasan bebútoroz-
ták, vagy renoválták a régit, mert most már falun sem hiányozhat a fürdőszoba. Percnyi 
megállasa sincs a piacozó asszonynak. Gyomlál , ültet, tépi egész nap a retket, mossa a 
murkot , éjfélig rendezi az árut; reszket a lába, reszket a karja, s a hajnal már valamelyik városi 
piacon éri. így megy ez hétköznap, így megy ez vasárnap. Ezzel mentették át magukat a 
kolhozos világban. Szakáts Géza tiszteíetes úr kivihetné a szószékét a vásárhelyi piacra, ott 
több szentmiklósival nézhetne szembe, mint vasárnap délelőtt a templomban. Egyházukat, 
papjukat különben szeretik, jó adakozók. Ez is Murokország. 

A kertkultúra az öregekre maradt, a falu lassan kiöregedett, több mint egyharmada 
nyugdíjas. A jövő biztonságát abban látták, hogy a gyermek városra menjen, gyári munkás 
legyen. A tanulásnak nincs nagy becsülete, k é t k e z ü n k ö n megszámolhatnók, hányan 
végeztek egyetemet. Betanított - inkább beidomított - munkássá váltak. Gyári és otthoni 
hajszában megfáradt, koravén emberek a szentmiklósiak, mosolytalanok. Pedig hogy tudtak 
valamikor mulatni, örülni. Az öregeknek most az az ö röm, ha hétvégén hazajönnek a 
gyerekek, az unokák, és felpakolják kocsijukat. Egyébként több a temetés, mint a keresztelő, 
a vendégség - lakodalom - pedig olyan ritka, mint a fehér holló. 

A sokáig peremhelyzetű, elzárt es lenézett Teremiújfalu ezekben az évtizedekben jobban 
megőrizte önmagát. Innen nem költöztek el a fiatalok, közelebb a vonat, könnyebben lehet 
ingázni. De azt niszem, nemcsak erről a fizikai könnyebbségről van szó, hanem valami 
másról is, a faluközösség megtartó erejéről. Ezt a falut teljesen háttérbe szorították, de a lelkét 
nem tudták megtörni. Pedig nem voltak szellemi vezetői. Talán éppen ezért. Vagy hiányzott 
a faluból kikerült községi vagy megyei pártfogó, aki „elvtársi módon" „alájuk nyúl t" volna. 
Teremiújfalu a mélyben élte a maga életét, megtartotta ünnepeit , hagyományos szokásait: 
kántálnak, köszöntenek, farsangolnak, fenyőágat tesznek a leanyoknak. Temetéseken ott az 
egész falu. Egyszóval, nem szakadtak ki a közösségből, nem magányosodtak el az emberek, 
nem bízták sorsuk, lelkük, kultúrájuk intézését másokra. 

O lyanok ma a falak Murokországban is, mint a megbolydult méhkasok. De minden falu 
másképpen rajzik. A diktátor bukása után a szentmiklósiak azt hitték, hogy ők is 
megszabadulnak saját kiskirályuktól és sokféle vérszopóiktól. Kiabálták is a gyermekek és a 
kamaszok névre szólóan a televízióból tanult mondatokat : „Olé, olé, olé. . . (következett a 
név) . . .nu mai e!" De a kiskirály még mindig „e", s a többiek is a helyükön maradtak. A 
kollektív 1990-ben fél hektárnyi földet adott , mindenfélén könnyítet t , osztott szépen. S ez 
lecsillapította a kedélyeket. Ezután is csak így legyen! - mondogat ták a faluban. Kevesen 
vették észre, hogy a tavalyi mezőgazdasági esztendő afféle pünkösdi királyság volt. 

A földek teljes visszaadásáról hallva újból megbolydult a falu, de felemásan fogadták a hírt. 
Mit csináljanak az öregek a földdel? Ki műveli meg és mivel? És mi lesz a nyugdíjjal, 
elveszik-e a kollektívnyugdíjat? Maradjanak a földek inkább közösben, legyen biztos a 
nyugdíj . Erre biztatták okét a szövetkezeti irodán is, sőt mindenfélével ijesztgették a 



hatalmukat átmenteni igyekvők. Igaz, volt egy szűk réteg, amelyik már az elején azt mondta, 
visszaveszi a földjét. Azok , akik még nem felejtették el a földművesmunka ízét, akik a 
kollektívben sem adták fel paraszti szorgalmukat, és ebben nevelték gyermekeiket is. 

Er jedt a falu, közben hallgatta a híreket és figyelte a kollektíviroda „hadmozdulatait" . 
Hogyan prédálják a közös vagyont és hogyan akarják félrevezetni most is az oly 
hiszékenynek, alázatosnak bizonyuló szentmiklósiakat. Mikor utoljára beszélgettem velük, 
már megfordult a föld ügye. Tú lnyomó többségben voltak azok, akik azt mondták : Nem 
hagyjuk a földet! 

Barabás László 

A Magyarország i Transsylvania N a p o k alkalmából Salgótarjánban tartot t nagygyűlést a 
Nemzetköz i Transsylvania Alapítvány. Ezt megelőzően Sütő András író, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke helyezett el koszorút az 1956. december 8-án Salgótarjánban 
eldördült gyilkos sor tűz áldozatainak tisztelgő emléktáblán, majd a városi sportcsarnokban 
mintegy kétezer főnyi közönség előtt felolvasták a szeptember 21-én a Szent István-baziliká-
ban tartott ökumenikus istentiszteleten elfogadott memorandumot . 

Szabó Sándor felvétele 
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