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Az alábbi írások szerzõjét aligha mutathatnám be érzékletesebben,

mint ahogyan õ ír magáról:
 

“Darabos László a nevem, 1959. július 30-án születtem
Debrecenben. Gyermekkoromat Tiszaörvényen, szeretett kis
falumban töltöttem. Egy ámbitusos parasztházban éltünk eleinte,
állatokat is neveltünk. A falunak egyetlen keskeny köves útja
volt, amely Tiszafüredre vezetett. Itthon jártam óvodába,
általános iskoláimat is itt kezdtem. Falum legfõbbképpen azzal
múlta felül a többit, hogy minden keresztutcája a vízhez vezetett.
A kapun kilépve már látszott a Tisza galériaerdeje. Szerettem az
iskolámat, tanítóimat, nagyon rosszul esett, mikor elvitték
iskolánk felsõ tagozatait Füredre. Itt a Zrínyi Ilona Általános
Iskolába kellett járni, majd egy felmérés után átvittek matematika
tagozatra a Kossuth téri Általános Iskolába.   

Elég jól tanultam, amikor befejeztem, szüleim beírattak
Karcagra a Mezõgazdasági Szakközépiskolába. Itt gépészetet
tanultam négy évig, közben mindenfélét sportoltam, kosaraztam,
birkóztam, futottam és rajzolgattam, iskolarádióztam.  

Érettségi után azonnal munkába álltam a Hámán Kató Tsz-
ben, mert szükség volt már a keresetemre.  Szereltem a mûhelyben,
elvégeztem a technikusit, majd kineveztek üzemeltetõnek az akkor
már szép nagy gépparkhoz.  Aztán 1981-ben szólított a haza. 
Baján szolgáltam a Vaskútiban, majd átkerültem Kalocsára a
légvédelmi tüzérséghez, õrmesterként szereltem le.     

Leszerelés után, 1983-ban ismét szereltem, majd gépraktáros
lettem.  Még ebben az évben megnõsültem, felépítkeztem. 1985-
ben megszületett a lányom. Aztán jöttek a nehéz évek. A
kölcsönök részletei az egekig emelkedtek, a család pedig a mélybe
süllyedt anyagilag. A Hajógyárba mentem dolgozni, de néhány
éven belül az is tönkrement. Innen egy holland cég következett
(Metalfabrik). Öt év után ezek is elszöktek az országból, itt hagyták
fél év munkabér-tartozásukkal a dolgozókat. Közben délután,
este kõmûvesekkel jártam betonozni.  Aztán egy Kft. következett.
Itt buszokat javítottunk. Két év után már ez sem fizetett.  Erõs
vegyszerekkel marattuk a rozsdát a jármûvekrõl, belélegeztem,
kórházba kerültem. Hazaérve már az üres lakás várt. Aztán a
perek. Vesztettem. Új kapcsolatba kezdtem, de ez is csak a
maradék pénzrõl szólt. Ami maradt, abból vettem egy kis
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panellakást. Aztán 1998-ban létrejött mindmáig tartó kapcso-
latom. Elvégeztem a kereskedelmit, kereskedõ lettem. Piacokra
jártunk, ruhanemût árultunk.   

2004-ben, egy örvényi ünnepségen rádöbbentem, mennyire
hiányosak az ismereteink a település történelmérõl, és nem
tudtam tovább nyugodni...”

 
Kilenc éve kezdõdött tehát az a tevékenység, amely azóta Darabos

László egész életét kitölti. Figyeljük meg, hogyan készült fel rá
lélekben:

“Asztalom fölé Ipolyi Arnold figyelmeztetését tûztem
iránymutatónak:

»ÕRIZZÜK EMLÉKEINKET, GYÛJTSÜK ÖSSZE
TÖREDÉKEINKET, NEHOGY VÉGLEG ELVESSZENEK,
S EZÁLTAL ÜRESEBB LEGYEN A MÚLT, SZEGÉNYE-
SEBB A JELEN S KÉTESEBB A JÖVÕ!«

Világom, amelyben felnõttem, és azok a történetek, amelyeket
az emlékezet megõrzött, úgy érzem, nem érdemlik meg, hogy nyom
nélkül eltûnjenek, ne tudhassák meg az utánunk jövõk, milyen
lehetett a falusi élet, hogyan nevezték egykor az utcákat, mi volt a
neve azoknak a földdaraboknak, amelyek mára beépültek, merre
járt a Tisza áradások idején, milyen történetek fûzõdnek a környék
laposaihoz, magaslataihoz. –  Ezekbõl gyûjtöttem össze egy
csokorra valót. Van benne egy kevés helytörténet, egy kis néprajz,
és a vidékünkön élõ emberek életének egy-egy darabkája. (…)

Amikor 2005 áprilisában hozzáláttam az anyaggyûjtéshez,
napokon belül rá kellett jönnöm, hogy elég kevés az információ
Örvényrõl és környékérõl, a források nehezen hozzáférhetõek.

Gondoltam, a Múzeum az a hely, ahol a legtöbbet megtudhatok,
de tévedtem. A Holt-Tisza-parton és a Morotva partján végzett 
ásatások dokumentumaira, leleteire nem találtam rá, csupán a
,,Múzeumi Levelek” néhány példányára, amelyekben  egy- egy 
részlet anyaga volt feldolgozva.

A könyvtár következett. Az ott dolgozók készséges útmutatá-
sával végre el tudtam indulni. Ezúton is szeretném megköszönni
türelmüket.

Segítségükkel találkoztam a nagyszerû ember, Tariczky Endre
sokrétû munkásságával. Soha nem fogom megérteni, hogy azt a
Múzeumot és Könyvtárat, amelyet Õ hozott létre, nem róla nevezték
el, és azt sem, hogy Fürednek még mindig nem jelent annyit, hogy
ezt utólag megtegye. Tariczky Endre írta le elõször részletesen, mit
rejt a föld az örvényi Holt-Tisza-parton. Kiásta a hajdan volt
templomot és a falu egy részét, tudós emberhez méltóan leírta az itt
talált régiségeket, érméket, eszközmaradványokat, legjobb tudása
szerint meghatározva azok korát. Nagy öröm volt számomra olvasni
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mondatait. Szeretem a szavai közzé rejtett lelkesedést, amelyet a
régi idõk dolgai iránt érez. Írásai erõt adtak, hogy keressem a múltat,
mindent, ami munkásságát követõen környékünkön történt.”

Darabos évek során összegyûjtött helytörténeti-néprajzi anyagait
“Ide születtünk” címû, 82 oldalas, kiadatlan munkájában foglalta össze.
Az itt közölt történetek is abból valók. Mint látjuk, már ebben a három
történetben sem szorítkozik szülõfalujára, hanem annak egész
környékén rajta tartja szemét. A többi 6-8 történet némelyikében még
távolabbra elkalandozik.

 Nem véletlen, hogy itt közölt történetei végéhez fotókat
illesztettünk. Darabos kisgyerek kora óta szenvedélyesen fotózik, és
nagyon is tudatosan használja föl ezt az eszközt leírásainak,
történeteinek érzékletesebbé tételéhez. Fent említett munkájában is
minduntalan felbukkan az oda szánt fotó helye, mi által az eredetileg
82 oldalt kitevõ terjedelem jóval 100 fölé fog emelkedni.

Hasonló ügyességgel kezeli a kamerát. Videóra vett interjúit, riportjait
többnyire a füredi TV közvetíti. (Ingyen.) Ezek külön mûfajt képeznek
nála, és már szép számmal összegyûltek. Néhányuk az interneten is
megtalálható.

Végezetül hadd mondjuk el, hogy Darabosnak nemcsak ezek a
kerekre formált meséi izgalmasak, hanem szülõfalujának egyes
részleteit leíró szövegei is. Azok is hasonlóan érzékletesek, líraiak.
Ahogy maga fogalmazta: életrajza mindennél tömörebben mutatja be
saját sorsán keresztül az egykor irigyelt, virágzó kisváros, Tiszafüred
leépülését, és azt a sikertelen küzdelmet is, amelyet Tiszaörvény folytat
a környezetszennyezés ellen.

Az olvasókat talán meglepi majd az a naiv hozzáállás, amellyel
történeteit tálalja, gondosan beszámolva azok származásának
részleteirõl, a szereplõk valóságos személyérõl. Úgy mondanánk,
földlabdával együtt kínálja virágait. Ez, bizony, szokatlan a mai
gyakorlatban, amely sajnálja az idõt a mûvektõl, igyekszik eltávolítani
õket a hétköznapi valóságtól, elvágni gyökereiket. Aki azonban egyszer
ráérez ezeknek az írásoknak egyediségére, s elmélyed abban a gazdag
ismeretanyagban, amelyet nyújtanak, vágyat érez arra, hogy többet is
megismerjen belõlük.

Abban a reményben adjuk közre ezt a három írást, hogy az olvasók
is ezt fogják érezni, mert tucatnyi olyan története, leírása van még,
amelyekkel érdemes megismerkedni.               

                                        
 

 


