
____________valóságunk

Ú to n já ró *

-  T. Pataki László Útonjáró című könyvének alcíme: Feljegyzések
Nógrád megyéről. Az első oldalon ez olvasható mottó gyanánt: „Nem
elég a földet birtokunkba venni, önmagunk ismerete talán ennél is fonto
sabb.” (Sütő András). A könyvben továbblapozva, a Beköszöntőféle cím 
alatt a következő sorok olvashatók:

„A vidéket járó arra lesz figyelmes, erős érzéseket ébreszt benne a 
táj, a falvak sorsa, múltja, mai élete és mindaz, ami az emberbokrok jö
vőjével lehet kapcsolatban. Azt érzi néha, jó volna megállni egy időre, 
körbejárni egy-egy falu valamennyi házát, bekukkantani az ereszek alá, 
kikérdezni múltról és jelenről az öregeket, aztán Veres Péter szavával: 
megírni mindent, »A mát, amint jön a tegnapból és megyen a holnapba!« 
Felfedezni mindazt, amit a változásban megragadni azért fontos, mert 
szilárd pontok kellenek. Nélkülük nincs előrelépés.

A faluzó krónikás megáll egy-egy pontján a falvaknak és fényképező
gépet kattogtató társával együtt »gerillaharcra« indul. Felderítésre, felfe
dezésre, újraértékelésre, a hely(ek) szellemének felkutatására, a mai nóg
rádi élet mozgatóinak kitapintására.”

Sz. K .: -  Egy könyv bemutatásánál talán az első és a legfontosabb 
dolog a műfajnak a tisztázása. Nem egyszerűen az útijegyzetekről van itt 
szó, hanem egy magasabb szintről, amit már útirajznak nevezünk. A ket
tő között a különbséget az adja, hogy az útirajz igényesebb, gyönyörköd
tetni is akar, érzelmekre is akar hatni, tehát bizonyos művészi igénnyel 
lép fel. Számtalan helyen lehet megfigyelni azt, hogy itt nem egyszerűen 
egy újságíró, hanem egy író ír. Új dolog az útijegyzet, vagy az útirajz? 
Semmiféleképpen nem. A magyar irodalomban, vagy a magyar művelő
déstörténetben is meglehetősen nagy múltra tekint vissza. A XX. század
nak is megvannak a maga útleírásai. Az egyik éppen Móricznak a műve 
-  hogy nógrádi érdekeltségű dolgot mondjak - :  a Gyalogolni jó. Dré
gelypalánk egyébként szerepel ebben a könyvben is.

T. P. L.: Drégelypalánk aztán végképp nem ad alkalmat -  de ilyet miért is 
keresnénk? -  arra, hogy a történelmet, és nemcsak a nógrádit kikerüljük. 
A történelmet lehet illeszteni a mához, beépítve a jelen dolgaiba, törek
véseibe, és lehet a holnap terveihez kötni, invencióval -  leleménnyel, hoz
záértéssel vegyes szeretettel. „Lehet, érdemes” -  mondják a palánkiak. A 
történelemre itt van mindjárt a nemzeti helytállás egyik legismertebb, iro-
*Elhangzott 1987. október 23-án a Bartók rádióban, Liptay Katalin szerkesztésében. (Riporter: Tölgyesi 
Katalin, a könyvet bemutatta dr. Szabó Károly)

27



dalomban is feldolgozott példája, a híres „drégeli”  rom legendája. A  köz
ség (Drégely) néveredetére is fel kell figyelni: a kutatás kimutatta, hogy 
lengyel testőrtelepítés volt ez a hely nagy királyaink idejében. A  testőrök 
a király kíséretében kerültek ide.

Magáról a drégelyi romról, egykori várukról, névadójukról (jó néhány 
környékbeli-helybeli cég viseli nevét intézményenként is), nemzeti hő
sünkről nem sokat tudnak még az idősebbek sem. „Mindössze”  helytáll
nak a mai küzdelmekben. A  fiatalja tanulja ugyan a történelmet -  már, 
ahogy tanulja.

De, hogy az egyoldalúság vádját elkerüljük, elmondom azt is, amit a 
helybeli Szondy Lakatos- és Szerelőipari Szövetkezet elnökétől 1980-ban 
hallottam, a Szondy névről. Balázs Sándor értékes adattal szolgált. E l
mondta, hogy egy ízben komoly vita kerekedett arról, miként helyes a 
várkapitány nevét leírni? Az itteni gazdálkodó egységek természetes mó
don viselik a történelmi nevet, és így természetes az is, hogy néha ala
posabban belemennek a helytörténeti és történelmi kutatásokba. A  hely- 
beliség megtartó erejének növelése amúgy is gyakorta vetekszik egyné
mely történelmi hőstett és kitartó szívósság erejével és súlyával. Ez az 
egyik. A  másik a honismereti munka, ami időnként felszikrázik, jókora 
ismeretterjesztő holdudvart kerekítve az éppen vitatott kérdés köré. Így 
jutott cl az ipari szövetkezet egészen az Akadémia állásfoglalásáig. A b
ban azután világosan az áll, hogy helyes Szondy György nevét y-nal írni, 
mert bár Szondy korában a nemesség még nem használta ezt a betűmeg
különböztetést, Szondy lengyel származásának eredete indokolttá teszi ezt.

Ez a szövetkezet már az első évben majd húszmilliós értéket termelt, 
nagyrészt különlegesen értékes szerelési munkákból. De már 1979-ben 1 36 
milliónál tartottak, nyolcvanban megközelítőleg ötszáz dolgozója volt, 
és a külföldi munkahelyeket is számítva, akkor nyolc üzemegységük mű
ködött drégelypalánki központtal. Ők szerelték szovjet mérnökök irányí
tásával az Interszputnyik földi állomásának berendezéseit, amelyek se
gítségével a moszkvai olimpiát néztük mindahányan az országban. De 
ugyanők szerelték a szabadság-hegyi tévétoronytól kiindulva, az országos 
mikroláncot is. „Részt venni itthon is mindenben, ami az ittlétet gazda
gíthatja” -  ez az y-os Szondy szövetkezet jelmondata. Évente majd 
ötezer kilométert utaznak saját autóbuszukkal a kirándulásokon. A  tanács 
éppen a szövetkezetiek segítségével állított emléket Kő Pál szobrászmű
vész alkotásával a drégeli hősnek, központi fűtésű iskolában tanulnak a 
gyerekeik, néhány év alatt négy iskolai tanteremhez újabb tízet építet- 
tek (!). Negyvenkét tanköteles cigánygyerek közül negyven rendszeresen 
jár iskolába -  ez önmagáért beszélő adat is bizonyság arra, hogy a mai 
küzdelmekben is lehetnek említésre méltó eredmények és persze, gondok 
is. „ Jó  víz, jó út”  -  ezek a megtartás és előrelépés helybeli küzdelmének 
legfőbb pontjai.

Sz. K .: -  Körülbelül azt tette T. Pataki az Útonjáróban, amit Móricz 
mívelt a Gyalogolni jóban. Mások és mások a hasonlóságok az elődök
kel. Eötvös Károllyal és Mikszáthtal elsősorban a hangvétel és a stílus, 
illetve a stílusváltások rokonítják. Az a neki-nekilendülő stílus, amely 
időnként egész mondattorlaszokat eredményez, megint máskor az apa
dásnak az időszakait, amikor szinte úgy érezzük, hogy pipafüst mellett 
mondja cl a történeteit, a látottakat. Az említett szerzőkhöz tehát a szép-
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írói hajlandóság közelíti. Jellegzetes krónikáshangot üt meg, amely 
ilyen stiláris jellegzetességeket is felmutat, hogy „egykor volt” , „hajdan 
volt” , „híres-neves” -  ez egy kicsit a X IX . századot és a magyar roman
tikát idézi. Egészen más vonatkozásban hasonlít ez a könyv Szabó Zoltán
hoz, illetve Móriczhoz. A  tárgyilagos rajzokban, és ugyanakkor a tárgyila
gosságot gyakran felváltó szenvedélyességben. A  könyvre jellemző a
kritikus hang és a problémafeltáró felelősség. Helyenként olyan szenve
délyes, hogy szinte sistereg.

T. P. L . : Horpácson menhelyi körülményeket nem látok, de látom, hogy 
milyen lelemény árán „muszájherkules”  hősiességgel próbál itt megélni -  
nem szociális értelemben! -  ez a kiemelt feladatokat ellátó gyermekotthon 
úgy, hogy megőrizze-megtartsa a Mikszáth-kastélyt a maga eredetiségé
ben, hogy ne zavarja fölöslegesen csendjét, hogy elférjen a jelenlevő szel
lemmel egy fedél alatt. Kerítésre például külön pénzt kaptak, több, mint 
150 ezer forintot, a régi Szontágh-féle kastély elől a Mikszáth-sírokhoz 
vitték, és körülöttük építették fel a régi kerítést. Tisztára mosdott, szé
pen öltöztetett gyerekek sorát látom (a régi iskolát is átvette idő
közben az intézet), derűssé „erőlködött”  ebédlőt, konyhát, tanulószo
bákat, új hálótermeket, kollégiumokban megszokott emeletes ágyakat lá
tok és határtalan türelemmel megáldott nevelőket. Kertész is lehetne -  
ha volna, ebben a ma is megkapóan szép parkban. Nyugtatom magam, vi
gasztalom tőlem telhetően a mélységesen megbántott intézeti vezetőt, aki 
kényszerűségből, kicsit magára hagyatottan próbál mindennek megfelelni: 
intézetet vezetni, múzeumra is ügyelni. Néhány külső jel helyett inkább 
ezt kell figyelni -  mi történik itt Mikszáthért és az emberért? Szégyen
keznie kellene az Új Zrínyiász írójának, ha hőséhez hasonlóan idelátogat
na? Aligha erről van szó. Meghallgatná az új fabulát a különös feladat
tal megbízott, de kevés különös figyelemmel honorált intézet történetéről 
és újat írna belőle. Példát mindenesetre látna abban, hogy „isten malmai 
lassan őrölnek” , hogy élnek itt ma is mesébe illő emberek, hogy a hivata
lok figyelme ma sem mindig „koncepciózus” , hogy. . . -  D e minek foly
tatnánk. Az igazgatónak igazat kell adni abban, hogy alapvetően másnak 
szükséges lennie ennek a fontos nevelési, embervédelmi intézetnek és M ik
száth utolsó állomásának, a megpihenés, a közéleti visszavonultság leg
utolsó nagy mérföldkövének is. A  kastélynak és az intézetnek legalább(!) 
három évvel ezelőtt külön kellett volna válnia. Ebben az egészben az 
a legszomorúbb, hogy éppúgy szorít itt is a hirtelen jövő igény, a hirtelen 
felbukkanó társadalmi gond, mint máshol, mint a körzetesített iskolák 
nagy részénél, ahol a körzetesítés valamennyi feltételének hiányában a 
korszerűség álarcában tulajdonképpen a célnak ellentétes eredményeket 
(ha lehet eredménynek nevezni) érünk el. Talán valóban nagyon bonyo
lult mindez. Túl mindenen -  miért nem lehet ennyi idő után országosan 
kellő összeget arra fordítani, hogy Horpács, a kúria méltóképpen fogad
ja a kizárólag Mikszáth Kálmán emlékét keresőket, és hogy a „másik ol
dalon" ezek a gyerekek valóban minden tekintetben korszerű körülmények 
között éljenek?

„Nem vagyunk olyan gazdagok. ." Különösen napjainkban és különö
sen művelődési célzatú fejlesztésekre mondjuk ezt gyakorta. „Nem va
gyunk olyan gazdagok.” Hogy késve mentett, korán széthordott-lerom- 
bolt műemlékeinket, leghíresebb emlékhelyeinket, azt a keveset, ami még
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szóba jöhet, ne értékeljük a legmagasabbra. „Nem vagyunk olyan gazda
gok” . . . Hogy Mikszáth legteljesebb értékű és „tömegű”  horpácsi „domi- 
niumát”  ne a legteljesebb tormában és minőségben mutassuk meg a kö
vetkező nemzedéknek. „Nem vagyunk olyan gazdagok. . .”  Hogy ne jus
son még több figyelem akár egyetlen gyermeklélekre is.

Sz. K . : -  T. Pataki László eszköze a gondos megfigyelés, a tudatos 
megfigyelés. Amíg a XIX . század útleírója többnyire a fogadókban talál
ja meg az ismereteit, az útjába kerülőktől értesül dolgokról, addig T. Pa
taki László „céllal”  megy, „helyre”  megy, így is mondhatnám. Ami ebben 
a könyvben meglepi az embert, az a hallatlan sokrétűség. Ezt az embert 
minden érdekli. Történelemben búvárkodik, népi etimológiával foglalko
zik, irodalmi hagyományok után nyomoz, nagy szenvedélye, ugye, Madách 
és Fráter Erzsi, de Mikszáth is és mások is.

T. P. L. Csesztve. Micsoda tömörsége ez a talán leghíresebb nógrádi falu a 
magyar történelemnek, irodalomnak, micsoda gyűjtőhelye az emberi boldog
ságnak és szenvedésnek, mennyi, mindmáig kellően ki nem bogozott szál, 
amely Madách Imre és Fráter Erzsi tragikus -  férfit felemelő, nőt lesúj
tó történetét át- meg átszövi, mennyi csend ezek között a szeptember vé
gén is örökzöldnek tűnő dombok között és mennyi kiáltás, fény fenn, itt, 
a dombokon, mennyi sötétség, ami a régmúltat illeti. Ami ma itt él, az 
többnyire rendezett, tiszta és világos, könnyen érthető. Pedig korunkra 
mondjuk: „bonyolultabbá vált a világ. ."

Vagyis hát, majdnem minden mai jelenség érthető.

Az ember százszor is eljöhet Csesztvére anélkül, hogy innen bármine
mű belső, igazi értéket elvinni tudna. Itt azután végig igaz a mondás az 
utazóra -  „elhozni csak az tud, aki visz is valamit magával” . Az út fe
lől nézve, dombokból formált, nagy, örökké nyitott kapu mögött várja 
a falu a hazatérőt és az idelátogatót most, amikor „a  jó ősz vélünk enyelg”  
-  ahogy a költő Sztregován papírra vetette a sorokat. Ebben a házban, 
amelyben Madách és felesége élt, ahonnan a pozsonyi börtönbe Madáchot 
elhurcolták, ahol Fráter Erzsi a legnagyobb szükséget, a társtalanságot, 
a magáramaradottságot, az utolsó terhességet, majd a szörnyű betegséget, 
a himlőt szenvedte, ahonnan egyszer talán parasztmenyecskének öltözve, 
leszökött egy közeli parasztbálba, itt a költő édesanyjának megvető kö
zelségét mindig is érezte. Csesztvén zárolt birtoka volt akkor a család
nak, mert Madách Rákóczi Jánost, Kossuth bizalmas emberét, a halálra 
ítélt szabadságharcost rejtegette, s ezért ő maga Pozsonyban raboskodott... 
Itt élt az irodalmárok regényeiben megvetett bűnös asszony, fillér nélkül, 
hónapokon keresztül, mert a gőgös öregasszony, Fráter Erzsi anyósa, a 
három gyerek nagyanyja, Majthényi Anna februártól júniusig semmi se
gítséget nem adott. Később aztán Majthényi Anna sorsa is kitellett, és 
éppen Csesztvén, ahol hosszú időt töltött, végigszenvedve a Madách csa
lád valóságos tragédiáját, s ahol önkéntes száműzetésben 96 évesen meg
halt. Itt, ezek között a centenáriumra (1964) szinte az utolsó pillanatban 
rendbe tett falak között utoljára, vagy hét esztendeje élt Madách rokon. 
Az újabb évfordulókor, 1984-ben teljes felújítást és új rendezésben való
ban méltó színvonalú kiállítást nyert ez a hely, egyetlen hazai Madách- 
emlékhelyünk. Az új, állandó kiállítás alkotóközösségét Madách-díjjal ju
talmazták.
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Sz. K .: -  A szerző riportot ír mai üzemekről, termelőszövetkezetekről, 
egyéb gazdasági egységekről, de felidéz közben régi történeteket, hajdan
volt eseteket betyárokról, múltbéli emberekről. Mai sorsokat villant fel: 
falusi kovácsmesterét, juhászét, hajdani salgótarjáni kofáét. Különböző 
értékű és értékrendű ismeretek, ismereti elemek keverednek ebben a könyv
ben. Megemlíti például azt, hogy Ascher Oszkár gyerekei az 50-es évek
ben Bánkon nyaraltak. Hát miből lesz a történelem? Ilyen apró kis moz
zanatokból, adatokból. Hogy Tolsztoj és Mikszáth tudott egymásról, hogy 
milyen a juhászélet Nógrádmarcalon, milyen volt Madách kapcsolata 
Szontágh Pállal. K is dolgok ezek de mégis csodálatosan érdekes dolgok, va
rázsuk van a könyvben. Nem érdektelen, ha tudjuk, hogy Kiskér-pusztán 
gyerekeskedett Szent-Györgyi Albert, ahogy az sem érdektelen, hogy Glatz 
Oszkárnak, meg a bujákiaknak milyen volt a kapcsolata. De még az sem, 
hogy Kerényi Nárcisz etesi, vagy hogy Papp Lacinak garábi a felesége, 
gyakran jár Garábra. Az, hogy Benkő Gyula Homokterenyéről nősült, 
Molnár lány a felesége és a Péter fia is ott született. Hogy Bányapusztán 
rejtőzködött 1944 végén Ascher Oszkár zsidó fogolytársaival. Hosszan 
sorolhatnám ezeket a kis morzsákat, amelyek annyira életszerűvé, annyi
ra színessé teszik a könyvet. Lehet, hogy ezeknek nincs országos értékük 
-  egyiknek-másiknak nyilván van - ,  de nekünk mégis olyan mazsolák 
ezek, amelyek hallatlan élvezetet jelentenek. Azért minden helységgel kap
csolatban van valami nagyon határozott állítása, ami a lényeget hordozza. 
Csesztvén a Madáchok kötik le, Magyarnándorban, vagy Nógrádmarca
lon a juhászélet, Horpácson, érthető módon a gyerekotthon és Mikszáth, 
Örhalomban, ahogy ő mondja, a legendás munkaszeretet. Patvarcon a vá
roshoz tartozás előnyei, vagy hátrányai foglalkoztatják, Drégelypalánkon 
a szörpüzem és a szerelőipari szövetkezet, és az se kutya, hogy Szondy y- 
nal, vagy Szondi i-vel, és honnan ez a név, hogy Romhány, vagy Szátok, 
vagy Kétbodony. A  népetimológia a legélvezetesebb dolgok egyike, és bő
ven találkozunk vele a könyvben.

T. P. L . : Tereske-Szátok. Tereske olyan emlékhelyek háromszögelésében 
áll, mint amilyen Horpács, Csesztve, Romhány. Az első Mikszáthot, a má
sodik a „szomorú tekintetest” , Madáchot, a harmadik meg a fejedelmet, 
Rákóczit idézi. Történelmünk, irodalmunk, öntudatunk háromszögelési 
pontjai ezek. Tereske szerényen búvik meg a háromszög közepén. Pedig 
maga is a megtestesült történelem.

A  török földig égette, mindössze két háza maradt félig-meddig épen, 
és hogy abból a két házból miféle erő sugárzott, sugározhatott a tovább
éléshez, elképzelni sem tudja a mai ember. A  kvadrátkövekből épült két
tornyú templom vonzó látványossága, kiemelkedő jelentőségű műemléke 
hazánknak: belső falán található az a freskó, amely valamennyi közép
kori Szent László-ábrázolásunk közül a legteljesebb. A  megye legrégibb 
bencés apátságának székhelyén kolostor állott, amelynek maradványai 
újabban is előkerültek.

Azt tartják, hogy Tereske valamikor három településből egyesült a 
Törökhegy tőszomszédságában. A  hiedelmet erősíti az az idegenes hang
zású „tres” (három?) őrségi elnevezése a helynek, holott a szláv Treska 
gora (tuskós hegy) az eredet.

A  nemzetiségi függetlenségi mozgalom újbóli fellángolásának éveiben, 
a gyűlöletes Bach-korszak végén, a tereskeiek kereken visszautasították a
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császári-királyi minisztérium rendeletét, amely a község rendezésére és a 
törvénybíró választására vonatkozott. „Minden bajunk orvoslását egyedül 
az országgyűléstől várjuk. Az érintett bírák választásába nem ereszke
dünk. . „Tereskei példaként”  említett nyilatkozatukkal megelőzték idő
ben a korszerűsítési törekvéseket szolgáló, úgynevezett Októberi Diplo
mát. A  példákkal folytatva: a faragott kőkeresztek valóságos szabadtéri 
múzeuma éppen a tereskei temető. Az egyik féltemetőt az egykor volt és 
ott honos földbirtokos család után, a mai napig is „Huszár-temetőnek” 
hívják. (Huszár volt a família neve, kastélyukban iskola székel.) A  világ 
fordulásáig az a rész a helybelieknek megközelíthetetlen volt mindenkép
pen, hiszen még kerítéssel is elválasztották annak idején. Kerítés persze, 
jó régen nincs már, nincs megkülönböztetés sem az elmúlásban, sem az 
életben. Tény, hogy külön temetkeztek a birtokoscsaládok, és bár ugyan
azon a területen, mégis elkülönülten a falubeliek. A  tereskei temető ilyen
formán kettéosztódott, és ez olyannyira erős szokássá vált, hogy ma sincs 
másként. A  temető egyik fele az egyházé, a másik a községé. Míg az 
egyik oldalon néhány fejfa, az egykori birtokosfamíliák tagjait takaró sír 
van, a másik felében szorosan egymás mellett állnak a nyughelyek. Ez 
már így volt, így van, és így is marad -  tartják a tereskeiek. A  hagyo
mány, különösen, ha kegyelettel párosul, nagyobb úr az ezerholdas egy
kori birtokosnál. A  tereskei temető mégsem ezért érdekes-értékes, hanem 
régi, ma már egyre pusztuló, eltűnő faragott kő fejfái és persze, ritkaság
nak számító különleges növényzete miatt. Egy határozat szerint itt kell 
létrehozni a megye kőkereszt szabadtéri múzeumát. Ez azonban egyma- 
gukban a tereskeieknek megvalósíthatatlan. Megyei kőkeresztmentő ak
ció kellene, már jó régen (szélsebesen pusztulnak a régi emlékek a fal
vak temetőiben, amelyek teljesen átalakulnak, új temetőkké válnak). Ha 
nincs megyei támogatás, nem valósulhat meg semmiféle határozat sem.

Milyen hát a hagyományos, őrzött tereskei kő fejfa? Lehajolok egyhez. 
Derékig süppedt a földbe, törzsén a népi ízlés, a mértéktartás kedves-fi
nom, egyszerű ornamentikája kőbe faragva. A  díszítés majdnem mind
egyiken ugyanaz. A  legfőbb közös tulajdonság: az egyszerű, nemes meg
jelenés.

Tereske és Szátok minden szálon ezerszeresen kötődik egymáshoz. A 
szátoki ember tartásában erősen munkál, hogy soha nem volt, nem maradt 
tanító, sőt tanítók nélkül ez a tanintézeti ittlakó gyerekeket is számolva, 
megközelítőleg hétszáz lelkes község. Kalcsó József erdőkürti születésű, s 
Erdőtarcsán mindössze egy évet tanító pedagógus negyvenöt esztendeje 
ment végig először a szátoki utcán, jó darabon gyalogosan közelítve az új 
állomáshelyéhez, amiről akkor vajmi keveset tudott. S ha minderről akkor 
valakinek az lehetett a nézete, hogy „na, ez se nagyon melegedik itt meg” , 
utólag is érthető lenne, ha nem figyelnénk a szátoki ember ragaszkodó ter
mészetére és Kalcsó tanító úr képességeire. Vele beszélgetve, csodaszám
ba megy a világnak, hogy itt a tanító a tanítónak átadta a falu lelkét. 
Akire legtávolabb nyújtózva még emlékeznek és ugyancsak hosszú időt 
töltött Szátokon, Mátyás József tanító, aztán volt egy Jávor nevezetű, de 
talán „csak”  hét évig, őt váltotta Kalcsó József, aki sokáig fenn tudta 
tartani a paraszti munkából alkonyatkor hazatérő lányokból, legényekből 
egy szóra verbuválódott színjátszó kört és tánccsoportot. Amit végül a te
levíziós világ örökre eltüntetett. Vagyinszki Vendellel már együtt tanított,
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elérték, hogy a nagyszámú cigányszármazású gyerekek ne legyenek hát
rányban a többivel szemben, megszűnt a cigánytelep, egykori lakói a 
faluba költöztek, segítséggel házat építettek. Amikor Kalcsó tanító úr 
nyugdíjba ment, kitüntetéssel, vagy öt esztendeje, helyébe lépett Vagyinsz- 
ki Vendel, mellé meg odaállt társnak a tokodi születésű Orosházi Vencel, 
így aztán most is ketten vannak a szátoki tanítók. Ezért is „szerencsés” 
Szátok, ahogy a helybeliek emlegetik.

Sz. K . : -  Én azt hiszem, nem nagyon állok messze az igazságtól, hogy
ha cikksorozat és könyv létrejöttében egyik okként azt keresem: mi lesz a 
magyar faluval? Hiszen itt meggondolatlan politikai dolgok történtek a 
magyar faluval kapcsolatban. K i vállalja a felelősséget a falu elnéptelene
déséért? A  falu elértelmiségietlenedéséért? Azokért a morális problémákért, 
amelyek a magyar falura annyira jellemzőek ma, ki vállalja a felelősséget? 
Én is majdnem olyan szenvedéllyel teszem fel ezeket a kérdéseket, mint 
ahogyan kisüt a könyvből faluról falura ez a probléma.

Még egy szót a szerző legnagyobb szenvedélyéről! T. Pataki László 
Madáchért és Fráter Erzsiért még Nógrád megye határait is képes elhagy
ni, ezért elmegy Nagyváradra is, mindent felkutat, ami csak Fráter E r 
zsivel kapcsolatban felkutatható. És itt hadd álljak meg egy pillanatra. T. 
Pataki László egy lovag. Nemcsak azért, mert a feleségének ajánlotta ezt 
a könyvet, hanem azért is, mert igazságot próbál szolgáltatni a nőknek. A  
nőkkel szemben nagy igazságtalanságok történtek az irodalomban és a 
művelődéstörténetben nemegyszer, és sokan, nagy emberek, neves iroda
lomtörténészek úgy próbálják a férjet emelni, hogy közben hozzá méltat
lannak tartják a feleségét. Ezért lovagi tett az, amit T. Pataki Fráter E r
zsivel kapcsolatban csinál. Igazságot szolgáltat egy szerencsétlen asszony
nak. Megmondom őszintén, nekem ezek a legkedvesebb részeim a könyv
ből, de az újságíró lovag azért is, mert általában az igazságszolgáltatás 
hajlandósága vezeti. Méltánytalanságok és igazságtalanságok nagyon fel
háborítják.

Végezetül szólnom kéne a fotókról is, a könyvnek a fotóiról, amelyek 
Kulcsár József munkái. Rendkívül gazdag képanyaga van, méltó a szöve
géhez.

Bízom benne, hogy ez az egész nem tűnik valami provinciális lelkende
zésnek, hiszen a lokálpatrióta szeret nagyokat mondani, a lokálpatriótá
nak minden csodálatos, minden érdekes. Állításaimat könnyen, nagyon 
könnyen ellenőrizheti bárki a könyv olvastakor.

T. P. L . : Örhalom új utcarészlete néhány hónap leforgása alatt úgy körbe
fogta a régi kis kápolnát, a temetővel szemben, hogy a gyarmati útról nézve, 
elvesztette eddigi artisztikus különállását. Sajnálja is a népi építészeti 
szokásokat nagyra értékelő szakember, hiába! Ez a régi, kis fehér falú, 
gondosan karbantartott kápolna a falun túli részen sokáig, évszázadokig 
jelezte, hogy „eddig és nem tovább!”  Eddig tart az egykori Trázs, a mai 
Örhalom települése. Miért is maradna meg éppen ez a hagyomány? Mos
tanra beépült a környék hirtelen nőtt emeletes házakkal. Az életerőt, a 
munkabírást és a legendás -  tudósok által is kutatott -  palóc törzsi jegye
ket: az erőteljességet, jókedvet átvitte kőbe, téglába, gerendába és er
kélybe, a kor mai ámbitusába az őrhalmi ember. Talán mégsem kopik el 
soha ez az őseredetű erő ebből a magára adó fajtából, amelyről azt tartja 
Henkey Gyula antropológus, embertannal foglalkozó tudós szakembe-
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rünk: „sehol máshol olyan keményen, határozottan nem fognak kezet az 
emberrel” . Sehol máshol, a szélesebb Palócföldön úgy, mint itt, nem jön 
mindenkitől ugyanaz a nem tolakodóan erős, mégis össze nem téveszthető 
szorítás-fogás.

Csak meg kell nézni az őrhalmiak „kötését” , állását, járását, formáját. 
Azt, ahogy a földet művelik, a terményt felszedve „dugják helyébe az 
újat” , hogy megértsük: valamit a véletlenen kívül is köszönhet önmaga 
fajtája legjobb jegyeinek megőrzésében az itteni ember. A  legendás munka
szeretetet és azt, hogy nem hígul fel tartásában semmilyen újmódi diva
tokban, ha a viseletét nagyobbrészt régen elhagyta már, de miért őrizné, 
amikor mindenben igyekszik úgy megmaradni őrhalminak, hogy „ne le
gyen kevesebb”  a városinál semmiben -  motorizáltságban, utazásban, 
gyerekeinek taníttatásában a közeli városban, később a nagyobb helyek 
egyetemein, főiskoláin.

Az útonjárás itt nem érhet véget. Holnap újrakezdhető, holnapután pe
dig azért, hogy hazai tájakon járva - s ki is tekintve -  megvizsgáljuk, 
„mit fejlődött ez, vagy az a dolog?”  Sütő Andrással kezdtem, Kós Károllyal 
fejezem be itt. A  sztánai példával. „Kalotaszegen vagyok itthon. Sztána 
a tűzhelyem. . .”  Mindenkinek van tűzhelye, kell lennie ebben az értelem
ben: ahol otthon van. Vagy azért, mert ott születtem, vagy azért, mert 
más született ott, akihez akár holtában is úgy ragaszkodik, ragaszkodhat 
az esendő lélek, mint eltávozott gazdájához sírkertben a kutya, vagy azért, 
mert odaköti minden, ami fontos számára, vagy, mert csak egyszerűen ott 
érzi otthon magát. Hol van a tűzhelyünk? Ez a kérdés egyedül. S hogy 
aztán van-e, lehet-e egyáltalán egy izgő-mozgó világban?

Hogy is mondja Kós Károly? „A z én lábam nyomát pedig eltemetheti 
a hó, de síromon soha nem lesz korhadt a fe jfa .. . És emlegetni fognak 
engem is és apáimat is az én véreim. . . Az én munkámat folytatják ők és 
az én életem örökkévaló lesz bennük. Mert én itthon maradtam.”

Sokat mondó, sokat ígérő a palóc táj is körülöttünk.
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